www.facebook.com/KinoChotebor

02. úterý

05. pátek

- 20:00 hod.
.
- 17:30 hod.
- 20:00 hod.
- 17:00 hod.

Loupež ve velkém stylu
Mládeži do 12 let nevhodný.

Strážci Galaxie Vol. 2

TITULKY

Mládeži do 12 let nevhodný.

09. úterý - 20:00 hod.

12. pátek - 20:00 hod.

20. sobota - 20:00 hod.

- 20:00 hod.

TITULKY PREMIÉRA

DABING

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 100 Kč

Vetřelec: Covenant
Mládeži do 15 let nevhodný.

25. čtvrtek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Ghost in the Shell
Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 130 Kč

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Mládeži přístupný.

Vstupné: 120 Kč

- 17:00 hod.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

- 20:00 hod.

Mládeži přístupný.

27. sobota - 16:30 hod.

30. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Putování tučňáků: Volání oceánu
Mládeži přístupný.

Vstupné: 080 Kč

Lady Macbeth
Mládeži do 15 let nevhodný.

Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé
hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit
tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci
a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené
postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.
Akční / komedie / sci-fi, USA, 2017.

DVD

136 minut

Zpověď osobní sekretářky jednoho z nejhorších zločinců v
dějinách - Josepha Goebbelse. Dokument, který nutí diváky
zeptat se sebe samých, co by udělali a zda by obětovali případné
morální zásady, pro rozvoj vlastní kariéry. Mimořádná biografie
Brunhildy Pomsel, která zemřela 30.1.2017 ve věku 106 let.
Dokumentární / životopisný, Rakousko, 2016, titulky.

107 minut

Vstupné: 100 Kč

Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Představení pro děti.

096 minut
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných
filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období
minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky.
Vypráví o třech rodinách a obsáhne 20 let života postav, které
musely v těchto pohnutých časech prožít svá nejlepší léta.
Drama, ČR, 2017, Hřebejk, Jarchovský.
120 minut

KISS ROCKS VEGAS. Jedné bláznivé noci v Las Vegas na střeše
Hard Rock Hotelu přistála helikoptéra s kapelou KISS , která
město zabrala pro svoji legendární show. Zažijete pověstné
výbuchy ohňů, potoky krve a nervy drásající zvuk KISS.
Hudební, USA, 2016.

Král Artuš: Legenda o meči
Mládeži do 12 let nevhodný.

20. sobota - 17:30 hod.

Vstupné: 110 Kč

KISS
Mládeži do 12 let nevhodný.

19. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Jeden německý život
Mládeži do 12 let nevhodný.

26. pátek

Vstupné: 120 Kč

DABING

06. sobota - 20:00 hod.

23. úterý

Vstupné: 110 Kč

Zahradnictví: Rodinný přítel
Mládeži přístupný.

V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se trojice
kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku, která je
připravila o jejich peníze.
V hlavních rolích: Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin.
Komedie / krimi, USA, 2017, titulky.

Vstupné: 090 Kč

115 minut
Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se
koruny Artušův strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, oloupený o
následnické právo prvorozeného syna, vůbec netuší, kdo ve
skutečnosti je. Když se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene,
musí vzít na vědomí svůj skutečný původ. Akční / dobrodružný /
fantasy, VB / Austrálie / USA, 2017, titulky.
126 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující
a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření,
aby nalezli dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému
kouzelníkovi Gargamelovi... Animovaný / dobrodružný / rodinný,
USA, 2017, dabing.

090 minut

Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce 9, speciální
policejní jednotky, která bojuje proti těm nejhorším kyberzločinům.
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je svět závislý na
moderních technologiích ještě víc než dnes a každé narušení
technologického řádu může mít nedozírné následky...
Akční / drama / sci-fi / thriller, USA, 2017, titulky.

106 minut

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii
Vetřelec. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které posádka
vesmírné lodi směřuje na vzdálenou planetu na druhé straně
galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale
skrývá nebezpečí, které si nikdo z posádky nedokázal představit.
Dobrodružný / sci-fi / thriller, USA, 2017, titulky.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
122 minut
Oblíbení hrdinové Jack Sparrow (Johnny Depp) a Will Turner
(Orlando Bloom) se vracejí v pátém pokračování úspěšné série,
ve kterém se společně postaví novému nepříteli, pirátu Salazarovi
(Javier Bardem). Ten dokázal uprchnout ze zakletého
Bermudského trojúhelníku a nyní se snaží zničit všechny piráty.
Dobrodružný / akční / fantasy / komedie, USA, 2017. xxx minut
Oblíbení hrdinové Jack Sparrow (Johnny Depp) a Will Turner
(Orlando Bloom) se vracejí v pátém pokračování úspěšné série,
ve kterém se společně postaví novému nepříteli, pirátu Salazarovi
(Javier Bardem). Ten dokázal uprchnout ze zakletého
Bermudského trojúhelníku a nyní se snaží zničit všechny piráty.
Dobrodružný / akční / fantasy / komedie, USA, 2017.

xxx minut

Pokračování oscarového snímku Putování tučňáků natočil režisér
Luc Jacquet s využitím nejmodernějších technologií včetně
ponorek a dronů. Malého tučňáka císařského doprovodí na jeho
první cestě k moři českým komentářem Tomáš Hanák.
Dokumentární, Francie, 2017.

082 minut
Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku
z rozumu s postarším velkostatkářem. Lásku v ní však dokáže
probudit mladý nádeník, jenž na statku pracuje. Silný cit v ní
rozdmýchá obrovskou sílu a Katherine se rozhodne vzít osud
do svých rukou za každou cenu.
Drama, Velká Británie, 2016, titulky.
089 minut

UPOZORNĚNÍ: Prodej a rezervace vstupenek v Informačním centru Chotěboř, tel.: 569 626 634, a dále půl hodiny před každým představením u pokladny kina tel.: 569 624 104.
Zarezervovat vstupenky můžete také na www.cekus.eu ONLINE REZERVACE nebo na e-mailové adrese: kino@cekus.eu. Zaujměte včas místa. Změna programu vyhrazena.

