www.facebook.com/KinoChotebor

03. pátek

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

04. sobota - 17:00 hod.

Mládeži do 12 let nevhodný.

- 20:00 hod.

Jigsaw
Milada
Mládeži do 12 let nevhodný.

10. pátek - 20:00 hod.

- 20:00 hod.

17. pátek

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

21. úterý - 20:00 hod.

Mládeži přístupný.

25. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

073 minut

Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

091 minut

Nové hvězdně obsazené zpracování Vraždy v Orient expresu
podle knižní předlohy Agathy Christie. Příběh třinácti cizinců, kteří
kvůli sněhové závěji uvíznou ve vlaku, kde je každý z nich
podezřelý ze záhadné vraždy opět na plátnech kin.
Drama / krimi / mysteriózní / thriller, USA / Malta, 2017, titulky.

109 minut
Užívejte si neřestí, „Alibi na klíč“ to za vás vyžehlí. „Alibi na klíč"
je totiž kancelář, která vymyslí a poskytne alibi na cokoliv, co
chcete: Ulejt se z práce? Aférka? Nevěra? Nebo mít prostě chvíli
od všeho pokoj? Hrdinové z komedie Alibi na míru všechno
perfektně zařídí a nikdo nemá ani páru. Ale ouha! Věci se někdy
umí zamotat... Komedie, Francie, 2017, titulky.

090 minut

NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných
vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem.
S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi
předválečnou a poválečnou generací. Nápadník je romantickou
komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich
dětí. Drama, Česko / Slovensko, 2017.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
113 minut
NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných
vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem.
S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi
předválečnou a poválečnou generací. Nápadník je romantickou
komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich
dětí. Drama, Česko / Slovensko, 2017.
113 minut

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 120 Kč

Loutkový animovaný sci-fi muzikál. Nelehký je život fenky Lajky
na periferii ruského velkoměsta. Po odchytu je násilně přeškolena
na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajku do vesmíru
následuje množství dalších zvířat, překotně vypouštěných z
Houstonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí vesmírem, až nakonec
šťastně obydlí vzdálenou planetu... ČR, 2017.
xxx minut

Suburbicon: Temné předměstí
Vstupné: 110 Kč

Táta je doma 2
Mládeži do 12 let nevhodný.

133 minut

Umění bývá často nesrozumitelné a jakoby odstřižené od reality.
Jenže oni ti umělci vlastně nedělají nic jiného než všichni ostatní.
Snaží se zahlédnout nějaký smysl života v každodenních
obavách, lásce, sexu, osamění...
Dokumentární film A. Culkové, po jehož zhlédnutí následuje
beseda s autorkou, ČR, 2016.

Jedna z nejočekávanějších komiksových filmových adaptací
letošního roku. Fanoušci budou konečně svědky setkání
super-hrdinů z Ligy spravedlnosti na velkém plátně. Batman,
Wonder Woman, Aquaman, Flash a Cyborg budou společně čelit
ultimátní hrozbě. Akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi, USA,
2017, dabing.

Lajka

Mládeži do 12 let nevhodný.

28. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Liga spravedlnosti

Mládeži přístupný.

25. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Zahradnictví: Nápadník

Mládeži do 12 let nevhodný.

091 minut

Film MILADA je inspirován osudem a životem JUDr. Milady
Horákové. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh
ženy, v jejíž osobnosti byly morální principy zakořeněny tak silně,
že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než
srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.
Životopisný / drama / historický, ČR, 2017.

Vstupné: 120 Kč

Zahradnictví: Nápadník

Mládeži přístupný.

24. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Alibi na klíč
Mládeži do 12 let nevhodný.

DVD

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby
odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že
to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!
Animovaný, Francie / Belgie, 2017, dabing.

Vražda v Orient expresu
Mládeži do 12 let nevhodný.

14. úterý

Vstupné: 50 Kč

Maxinožka
Představení pro děti.

11. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

H*art on
Mládeži do 18 let nevhodný.

11. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Na různých místech ve městě se začnou objevovat zohavená těla.
V průběhu vyšetřování všechny důkazy jasně ukazují na jednoho
muže - Johna Kramera. Jak je to možné? Muž zvaný Jigsaw je
totiž více než 10 let po smrti. Pokračování známé hororové série
SAW je tu znovu.... Těšte se, budete se bát.
Horor / thriller, USA / Kanada, 2017, titulky.

Příšerákovi

Mládeži do 18 let nevhodný.

07. úterý

Vstupné: 120 Kč

Animovaná rodinná komedie o kletbě, která možná pomůže
jedné, ne právě spokojené rodince, najít štěstí. Jaký kostým máš,
tím se staneš! Na karnevalové párty zlá čarodějnice promění
členy rodiny na Frankensteina, mumii, upírku a vlasatého
vlkodlaka... Animovaný / rodinný, Německo / Velká Británie, 2017,
dabing.
096 minut

Milada

Mládeži přístupný.

04. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Film MILADA je inspirován osudem a životem JUDr. Milady
Horákové. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh
ženy, v jejíž osobnosti byly morální principy zakořeněny tak silně,
že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než
srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.
Životopisný / drama / historický, ČR, 2017.
133 minut

Vstupné: 120 Kč

xxx minut

V prosluněné atmosféře středoamerického městečka v 50. letech
20. století se snadno projevují ty nejlepší i nejhorší lidské
vlastnosti. Život jedné navenek dokonalé rodinky obrátí naruby
vloupání do jejich domu. To spustí řetězec podezírání, vydírání,
pomsty a zrady.
Komedie / krimi / mysteriózní, USA, 2017, titulky.

105 minut

V pokračování úspěšné komedie o dvou otcích v jedné rodině
rozčeří již poklidnou hladinu příjezd dvou svérázných dědečků.
Jednoho projekce
laskavého, plného emocí a empatie (John Lithgow) a
digitální
druhého, který je jeho opakem – drsného a mužného
(Mel Gibson). A to prostě nemůže skončit bez následků.
Komedie, USA, 2017 titulky.
xxx 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.

