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02. sobota - 17:00 hod.
.

02. sobota - 20:00 hod.

Paddington 2
Mládeži přístupný.

Metallica: Quebec Magnetic
Mládeži do 12 let nevhodný.

05. úterý

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

08. pátek - 20:00 hod.

Mládeži do 12 let nevhodný.

09. sobota - 20:00 hod.

19. úterý - 20:00 hod.

22. pátek

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

3D

Vstupné: 150/130 Kč

Vstupné: 130 Kč

120 minut

Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou vypráví
příběhy několika podob lásky. Všichni hrdinové nakonec přijdou
na to, že ke štěstí není zapotřebí kouzel a magie, ale hlavně
odvaha věci kolem sebe změnit k lepšímu. To ovšem neznamená,
že opravdová kouzla a čáry neexistují...
Pohádka, ČR / Slovensko, 2017.

100 minut

Po sérii přírodních katastrof ohrožujících naši planetu se přední
představitelé z celého světa dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě
satelitů k řízení globálního klimatu, které mají zajistit bezpečnosti
všech obyvatel planety. Ale nyní se něco pokazilo – systém
vytvořený k ochraně Země začne na Zemi útočit...
Akční / sci-fi / thriller, USA, 2017, titulky.
109 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

116 minut
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm
pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu
Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie
prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará
tajemství Síly a šokující události z minulosti.
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2017, dabing.

150 minut

Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm
pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu
Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie
prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará
tajemství Síly a šokující události z minulosti.
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2017, titulky.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
150 minut

Vstupné: 080 Kč

Vstupné: 100 Kč

Příběh podle skutečné události vypráví o Robinu Cavendishovi,
který se stane průkopníkem pomoci pro zdravotně postižené poté,
co ve věku 28 let od krku dolů zcela ochrne a dozví se, že mu
zbývají pouhé tři měsíce života. On a jeho žena Diana cestují po
světě s nadějí, že změní životy druhých jako je on sám.
Drama / romantický, Velká Británie, 2017, titulky.
117 minut

Vstupné: 110 Kč

7 životů, 7 sester, jedna společná identita. Originální akční sci-fi
thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou existenci před
okolním světem, protože přelidněný svět roku 2073 se řídí
drastickým zákonem jednoho dítěte na rodinu. Žijí si celkem
poklidně... dokud jedna z nich nezmizí. Sci-fi / thriller / akční,
USA / Velká Británie / Francie / Belgie, 2017, titulky.

Vstupné: 120 Kč

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova
Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu v
celovečerní zimní komedii Špindl. Mají v plánu si užít odpočinek,
zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství...
Nová komedie Jiřího Cieslara.
Romantický / komedie / rodinný, ČR, 2017.
098 minut

7 životů
Špindl
Mládeži do 12 let nevhodný.

093 minut

Harry Hole je enfant terrible týmu vyšetřujícího zločiny v norské
metropoli. Na jedné straně je to výjimečně dobrý detektiv, na
straně druhé se však jedná o nezodpovědného alkoholika s tolika
prohřešky, že je už dál nechtějí přehlížet nejen jeho nadřízení, ale
ani jeho přítelkyně. Krimi / thriller / mysteriózní / Velká Británie /
Norsko / USA, 2017, titulky.

Během jediného dne putujeme od nejvyšších hor k těm
nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle až do
labyrintů velkoměst. V každém koutě Země nacházíme fascinující
obyvatele, k jejichž dobrodružstvím se díky revoluční technologii
dostáváme blíže, než jsme si kdy dokázali představit.
Dokumentární, Velká Británie, 2017, dabing.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
095 minut

Nádech pro lásku

Mládeži do 12 let nevhodný.

DVD

Vstupné: 110 Kč

Earth: Den na zázračné planetě

Mládeži do 12 let nevhodný.

135 minut
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž
příslušníky toužíte po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství.
Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se
členové kvarteta vždy u dalšího koncertu. Je to ovšem poněkud
nesourodá čtveřice...
Komedie, ČR, 2017.

Nepeč a zapař!
Amy, Carla a Kiki, matky na tahu... Tentokrát o Vánocích:-)
Komedie, USA, 2017, titulky.

Star Wars: Poslední z Jediů

Mládeži přístupný.

16. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Star Wars: Poslední z Jediů

Mládeži do 12 let nevhodný.

16. sobota - 17:00 hod.

3D

Matky na tahu o Vánocích

Mládeži do 12 let nevhodný.

15. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Geostorm: Globální nebezpečí

Mládeži do 15 let nevhodný.

15. pátek - 16:00 hod.

Vstupné: 090 Kč

Přání k mání

Mládeži do 12 let nevhodný.

12. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Sněhulák

Mládeži přístupný.

Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně
zpracovaným záznamem legendární show. Takhle hraje kapela
na svém vrcholu…”…a na ničem jiném nezáleží”.
Hudební / koncert, USA, 2012.

Vstupné: 180 Kč

Kvarteto

Mládeži do 15 let nevhodný.

09. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou
Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl
koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy,
začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento
dárek ukraden... Komedie / rodinný / fantasy, Velká Británie /
Francie, 2017, dabing.
103 minut

123 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.

www.facebook.com/KinoChotebor

VÁNOČNÍ SVÁTKY
27.12. - 30.12.2017
***********************************************************
27. středa - 17:00 hod.

Přání k mání
Mládeži přístupný.

28. čtvrtek - 17:00 hod.

Matrix
Mládeži do 12 let nevhodný.

29. pátek - 20:00 hod.

/projekt100/
Vstupné: 080 Kč

Vstupné: 120 Kč

Jumanji: Vítejte v džungli!
Mládeži přístupný.

30. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Špindl
Mládeži do 12 let nevhodný.

30. sobota - 17:00 hod.

3D

Já, padouch 3
Představení pro děti.

28. čtvrtek - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

3D

Vstupné: 150/130 Kč

Jumanji: Vítejte v džungli!
Mládeži přístupný.

Vstupné: 130 Kč

Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou vypráví
příběhy několika podob lásky. Všichni hrdinové nakonec přijdou
na to, že ke štěstí není zapotřebí kouzel a magie, ale hlavně
odvaha věci kolem sebe změnit k lepšímu. To ovšem neznamená,
že opravdová kouzla a čáry neexistují...
Pohádka, ČR / Slovensko, 2017.

090 minut

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se
vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně
rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i
další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek
uličnic: Margo, Edith a Agnes. Animovaný / akční / dobrodružný /
komedie / rodinný, USA, 2017, dabing.
090 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.
Uvěříte neuvěřitelnému! Představte si, že vaše realita je jen iluzí a
vaše nejtemnější noční můry jsou ve skutečnosti pravdivé.
Představte si, že vaše současnost je vlastně minulostí a to
budoucí se děje právě teď. Když si to dokážete představit, potom
se budete cítit jako hrdina snímku Matrix Thomas Anderson.
Akční / sci-fi, USA, 1999, titulky.

131 minut

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova
Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu v
celovečerní zimní komedii Špindl. Mají v plánu si užít odpočinek,
zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství...
Nová komedie Jiřího Cieslara.
Romantický / komedie / rodinný, ČR, 2017.

098 minut

Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát - musíte ji přežít.
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o
které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni
vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a stávají se postavami,
které si pro hru zvolili. Dobrodružný / rodinný / fantasy / akční /
komedie, USA, 2017, dabing.

111 minut

Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát - musíte ji přežít.
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o
které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni
vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a stávají se postavami,
které si pro hru zvolili. Dobrodružný / rodinný / fantasy / akční /
komedie, USA, 2017, dabing.

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.

111 minut

