www.facebook.com/KinoChotebor

02. úterý

- 20:00 hod.
.

05. pátek - 17:00 hod.
06. sobota - 17:00 hod.
05. pátek - 20:00 hod.

Mládeži do 12 let nevhodný.

Čertoviny
Mládeži přístupný.

Insidious: Poslední klíč

13. sobota - 17:00 hod.

13. sobota - 20:00 hod.

20. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 130 Kč

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 150/130 Kč

20. sobota - 20:00 hod.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

23. úterý - 20:00 hod.

Mládeži do 12 let nevhodný.

26. pátek - 20:00 hod.

30. úterý - 20:00 hod.

Životní příběh amerického obchodníka a baviče P. T. Barnuma,
zakladatele největšího pojízdného cirkusu ve Spojených státech
amerických. Barnum začíná svou životní cestu vedoucí až
k hvězdnému úspěchu s naprosto prázdnou kapsou, za to však
s hlavou plnou fantastických nápadů. V hlavní roli Hugh Jackman.
Muzikál / drama / životopisný, USA, 2017, titulky.
097 minut
Nový český film natočený podle scénáře Haliny Pawlowské.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci je komedie, ze které vyplývá, že
co se týče lásky, tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu,
tak to prostě nesmíte vzdát!
Komedie, Česko, 2018.

085 minut
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel
touží stát uznávaným hudebníkem. V touze dokázat svůj talent se
náhodou ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká
okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující
cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
Animovaný, USA, 2017, dabing.
125 minut
Nový český film natočený podle scénáře Haliny Pawlowské.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci je komedie, ze které vyplývá, že
co se týče lásky, tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu,
tak to prostě nesmíte vzdát!
Komedie, Česko, 2018.

085 minut
Třetí a také poslední díl ze série Labyrint od Jamese Dashnera.
Mladý hrdina Thomas je vyslán na misi najít lék na smrtící nemoc
známou jako
"Flare".
digitální
projekce
Akční / thriller / sci-fi, USA, 2018, titulky.

Vstupné: 150 Kč

xxx minut

Vstupné: 110 Kč

Příběh podle skutečných událostí: trojice přátel se nechá
přemluvit neznámým chlapíkem se záhadnou minulostí, aby se
spolu s ním vydali do neprobádaných a nezmapovaných častí
bolívijské džungle za tajemným indiánským kmenem. Postupně si
ale začínají uvědomovat nerozvážnost svého rozhodnutí. Akční /
Filmový
dobrodružný,
cyklus Austrálie
(nejen) pro
/ Kolumbie,
středoškoláky
2017, titulky.
115 minut

Ztracen v džungli
Mládeži do 12 let nevhodný.

099 minut

Listopad 1918. Do konce světové války zbývá jen pár dní. Poručík
Henri d´Aulnay-Pradelle je přesto ochotný kvůli uznání a povýšení
jít i přes mrtvoly a posílá svou jednotku do nesmyslného útoku.
Tato zbytečná zteč nerozlučitelně spojí dva vojíny: nenápadného
účetního Alberta a nadaného umělce z bohaté rodiny Édouarda.
Drama / komedie, Francie, 2017, titulky.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
117 minut

Vstupné: 130 Kč

Labyrint: Vražedná léčba 3D
Mládeži do 12 let nevhodný.

135 minut
Neznalí lidé by jej mohli považovat za nebezpečné monstrum,
jenže Ferdinand je ten nejroztomilejší a nejhodnější býk na světě,
který nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše.
Bohužel zároveň je taky nešikovným popletou, který i díky
svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu...
Animovaný / rodinný, USA, 2017, dabing.

Vstupné: 130 Kč

Coco předfilm: Ledové království: Vánoce S Olafem3D
Představení pro děti.

101 minut
Neznalí lidé by jej mohli považovat za nebezpečné monstrum,
jenže Ferdinand je ten nejroztomilejší a nejhodnější býk na světě,
který nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše.
Bohužel zároveň je taky nešikovným popletou, který i díky
svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu...
Animovaný / rodinný, USA, 2017, dabing.
099 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.
Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne
risknout a nečekaně tím nastartuje své největší životní
dobrodružství. Matt Damon ve filmu Zmenšování zjišťuje, jak
velký může být život, když se zmenšíte.
Drama / komedie / sci-fi, USA, 2017, titulky.

Největší showman
Mládeži do 12 let nevhodný.

19. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Na shledanou tam nahoře
Mládeži do 12 let nevhodný.

16. úterý - 20:00 hod.

3D

Ferdinand
Představení pro děti.

140 minut

Vstupné: 120 Kč

Zmenšování
Mládeži do 12 let nevhodný.

Čtvrtá část kultovní hororové série Insidious odhalí záhadnou
minulost dnes vyhledávané démonoložky Elise. Ta v mládí žila
v malém městě v Novém Mexiku a její domov byl také domovem
temných sil. Teď se vrací do domu hrůzy a musí se vyrovnat
s vlastní děsivou minulostí.
Horor / mysteriózní, USA / Kanada, 2018, titulky.
xxx minut
DVD
.
Hvězdně obsazený film, který vypráví pravdivý příběh Molly
Bloom, profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala
provozovatelkou tajných heren pro smetánku nejen z řad
hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a nejlepších
pokerových hráčů, ale i vysoko postavených byznysmenů a
prominentů mafie. Životopisný, USA, 2017, titulky.

I tentokrát získal Woody Allen pro film ty nejlepší herecké hvězdy
současnosti. V hlavních rolích se představí Kate Winslet, James
Belushi, Juno Temple a také zpěvák Justin Timberlake, který již
několikrát dokázal své vysoké herecké kvality.
Drama, USA, 2017, titulky.

Ferdinand
Představení pro děti.

12. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Kolo zázraků
Mládeži do 12 let nevhodný.

12. pátek - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Velká hra
Mládeži do 12 let nevhodný.

09. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Nová čertovská pohádka Zdeňka Trošky. Hlavními hrdiny pohádky
Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou
vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli
každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku
nedaří, spíše než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně
pomáhají. Pohádka, Česko, 2018.
101 minut

Ladíme 3

Mládeži do 15 let nevhodný.

06. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě
nepřežijete. To pochopí hrdinky úspěšné série Ladíme hned na
začátku třetího dílu. Ale není třeba se bát, všechny pěvky z
Barden Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají coververze těch
největších současných hitparádových tahounů.
Komedie, USA, 2017, titulky.
093 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.

