www.facebook.com/KinoChotebor

02. pátek - 20:00 hod.
.

03. sobota - 17:00 hod.

Mládeži do 15 let nevhodný.

- 20:00 hod.

Noční hra
Tvář vody
Mládeži do 15 let nevhodný.

09. pátek - 20:00 hod.
13. úterý - 20:00 hod.
16. pátek - 20:00 hod.

Mládeži přístupný.

- 20:00 hod.

23. pátek - 20:00 hod.

24. sobota - 18:00 hod.

24. sobota - 20:00 hod.

27. úterý

- 20:00 hod.

30. pátek - 17:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 130 Kč

Eva je kostýmní výtvarnice, bonvivánka a manželka šarmantního
Ludvíka, který však velmi nečekaně a bez rozloučení umře. Tak
nečekaně, že jí nestačí říct, že kromě jejich společné dcery Terezy
měl ještě stejně starého nemanželského syna... Eva tomu nevěří,
ale dcera Tereza ji přemluví, aby se vydaly jejího nevlastního
bratra hledat. Komedie / drama, Česko, 2018.
090 minut
Lov začíná. Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu,
navštíví tři maskovaní psychopati a podrobí je zkoušce až po ty
nejzazší meze.
Horor, USA, 2018, titulky.

Vstupné: 110 Kč

085 minut

Vstupné: 080 Kč

Každý strojvedoucí nasbírá pod koly svého vlaku ke dvacítce
mrtvol. Šedesátník Ilja to dotáhl na dvacet osm. Iljův syn na dráze
začíná a nevyhnutelnost toho, že se stane vrahem, mu způsobuje
úzkost - nejtěžší je čekání na první mrtvolu. Ilja se mu rozhodne
pomoci a začne rekrutovat sebevrahy...
Komedie / drama, Srbsko / Chorvatsko, 2016, titulky. 085 minut

3D

Vstupné: 110 Kč

104 minut
Černočerná komedie Já, Tonya přináší divoký a stěží uvěřitelný
příběh americké krasobruslařky Tonye Harding, který by vydal
hned na několik
životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touha,
digitální
projekce
vášeň, pád na samotné dno a jeden z největších skandálů
sportovní historie, když zaútočila na olympijskou soupeřku Nancy
Kerrigan. Životopisný / sportovní, USA, 2017, titulky.

119 minut

Vstupné: 110 Kč

Rodinný fantasy film vypráví příběh Espena, syna chudého
farmáře. Se svými bratry Petrem a Pavlem se vydá na
nebezpečnou výpravu za záchranou princezny Kristin ze zajetí
zlého trolla známého jako Horský král, aby získal odměnu a
zachránil tak rodinnou farmu.
Filmový
Pohádka
cyklus
/ dobrodružný,
(nejen) proNorsko,
středoškoláky
2017, dabing.
104 minut

Vstupné: 110 Kč

Autentický a lidský portrét jedné z nejosudovějších žen v dějinách
lidstva. Biblický příběh líčí osudy Máří (Rooney Mara), hledající
nový způsob života. Máří natolik svazují každodenní rituály, že
zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému proudu,
který vede charismatický Ježíš Nazaretský (Joaquin Phoenix).
Filmový
Drama,cyklus
Velká (nejen)
Británie,pro
2018,
středoškoláky
titulky.
130 minut

Cesta za králem trollů
Máří Magdaléna
Mládeži do 12 let nevhodný.

Pokračování sci-fi Guillerma del Tora Pacific Rim – Útok na Zemi.
Jake Pentecost se spojí s Mako Moti, aby mohli společně velet
nové generaci Jeagerů proti ničivé Kaiju hrozbě.
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2018, dabing.

Vstupné: 150 Kč

Já, Tonya

Mládeži přístupný.

30. pátek - 20:00 hod.

085 minut

Pacific Rim: Povstání

Mládeži do 15 let nevhodný.

094 minut

Laře Croft je již 21 let. Její otec zmizel před 7 lety a ona odmítá
převzít jeho globální obchodní impérium. Postupně se ale začne o
jeho zmizení zajímat. Hledá legendární hrobku nacházející se na
ostrově poblíž Japonska, kde byl naposledy spatřen. Přežije toto
nebezpečné dobrodružství a získá známé přízvisko Tomb Raider?
Akční / dobrodružný / fantasy, USA, 2018, titulky.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
122 minut

Deník strojvůdce

Mládeži do 12 let nevhodný.

090 minut

Vstupné: 110 Kč

Oni 2: Noční kořist

Mládeži do 12 let nevhodný.

123 minut

Eva je kostýmní výtvarnice, bonvivánka a manželka šarmantního
Ludvíka, který však velmi nečekaně a bez rozloučení umře. Tak
nečekaně, že jí nestačí říct, že kromě jejich společné dcery Terezy
měl ještě stejně starého nemanželského syna... Eva tomu nevěří,
ale dcera Tereza ji přemluví, aby se vydaly jejího nevlastního
bratra hledat. Komedie / drama, Česko, 2018.

Nové dobrodružství Včelky Máji a jejich kamarádů. V Májině úlu to
bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel
vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl
už konečně pozvánku na Velké medové hry?
Animovaný, Německo / Austrálie, 2018 dabing.

Tátova volha

Mládeži do 15 let nevhodný.

xxx minut

V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty s
podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii.
Náhodou se tu s ním střetne němá uklízečka Elisa a časem mezi
nimi vznikne silné pouto. Když hrozí další brutální pokusy, Elisa
pochopí, že je čas na společný útěk.
Drama / fantasy / romantický, USA, 2017, titulky.

Vstupné: 110 Kč

Tomb Raider

Mládeži přístupný.

DVD

Lady Bird je neobyčejný příběh o obyčejném dospívání holky,
která zoufale hledá to, co všichni ostatní – kluka a smysl života.
Film patří mezi nejlepší snímky roku 2017 a herečka Saoirse
Ronan za svůj výkon získala Zlatý glóbus.
Komedie / drama, USA, 2017, titulky.

Včelka Mája: Medové hry

Mládeži do 12 let nevhodný.

20. úterý

Vstupné: 130 Kč

Lady Bird

Představení pro děti.

17. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Tátova volha

Mládeži do 12 let nevhodný.

17. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Jason Bateman a Rachel McAdams ve filmu ztvárnili Maxe a
Annie, jejichž pravidelné společenské herní večery s dalšími páry
naberou obrátky ve chvíli, kdy Maxův charizmatický bratr Brooks
zorganizuje párty se záhadnou vraždou, včetně falešných lupičů a
federálních agentů. Pak je Brooks unesen; je to pořád ještě hra
nebo ne? Komedie / akční, USA, 2018, titulky.

Triky s trpaslíky

Mládeži do 15 let nevhodný.

06. úterý

Vstupné: 110 Kč

Chloe a její maminka se už zase stěhují. Tentokrát do Nové
Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický dům, plný zvláštních
zahradních trpaslíků. Chloe si postupně začne všímat, že se
v domě dějí divné věci. Všude jsou obaly od sladkostí, které
někdo snědl... že by trpaslíci?
Animovaný, USA / Kanada, 2017, dabing.
089 minut

Rudá volavka

Představení pro děti.

03. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Dominika Jegorovová se po ukončení baletní kariéry nechá
naverbovat do Školy Volavek – tajné zpravodajské služby, která
cvičí výjimečné mladé lidi jako je ona, aby používali své tělo a
mysl jako zbraň. Po ukončení zvráceného a sadistického tréninku
se z Dominiky stává nejnebezpečnější Volavka, která kdy ze školy
vyšla... Thriller, USA, 2018, titulky.
137 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.

