www.facebook.com/KinoChotebor

01. pátek - 20:00 hod.
.

02. sobota - 20:00 hod.

Taxi 5
Mládeži do 12 let nevhodný.

- 20:00 hod.

16. sobota - 20:00 hod.

19. úterý - 20:00 hod.

23. sobota - 17:00 hod.

Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

xxx minut

Příběh taneční skupiny, která se protlouká na malém městě a sní
o velkém světě. Když se jí dveře do nablýskaného světa
showbusinessu opravdu otevřou, vztahy a charaktery ve skupině
jsou podrobeny velmi tvrdé zkoušce. Backstage je film o tanci,
hudbě, vášni a především je to film o mladých lidech.
Taneční / hudební, Slovensko / Česko, 2018.

094 minut

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 110 Kč

Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zostra pustí do měsíc
trvající hry na babu, kterou hrají již od první třídy; ve hře, ve které
neplatí žádná omezení, riskují krk, práci i jejich vzájemný vztah,
jen aby jeden druhého srazil k zemi s vítězným pokřikem: „Máš ji!“
Letos se hra koná v termínu svatby jediného dosud neporaženého
hráče... Komedie, USA, 2018, titulky.
xxx minut
V další epizodě úspěšného Jurského světa pokračuje děj snahou
lidstva o zabránění vyhynutí dinosaurů. Na ostrově Isla Nublar má
totiž dojít k výbuchu sopky, který má celý druh zahubit. Záchranná
mise může začít...
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA / Španělsko, 2018, titulky.

Vstupné: 130 Kč

xxx minut
„A je to opět tady!“ Pat a Mat, naši dva známí šikulové znovu v
akci. Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přinášejí zábavu na ostří
šroubováku a legraci až se hřebíky budou prohýbat. Doma to ale
raději nezkoušejte!
Animovaný, ČR, 2018.

Vstupné: 110 Kč

3D

Vstupné: 150 Kč

Dámský klub
Mládeži do 12 let nevhodný.

098 minut
Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a
Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého
starosty Solby a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově
a učinil velký objev. Přátelé se proto vydávají na nebezpečnou
cestu, na níž je čekají velká dobrodružství i objevy.
Rodinný / animovaný, Dánsko, 2017, dabing.
080 minut

Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce
kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí
planety. Pablo, táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný
milenec. Jednoho musíte nenávidět, druhého můžete milovat.
Dohromady Pablo Escobar /Javier Bardem/. Životopisný / krimi /
drama,
/ Bulharsko,
2017, titulky.
FilmovýŠpanělsko
cyklus (nejen)
pro středoškoláky
123 minut

Jurský svět: Zánik říše
Mládeži do 12 let nevhodný.

26. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Pat a Mat znovu v akci
Představení pro děti.

23. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Jurský svět: Zánik říše
Mládeži do 12 let nevhodný.

140 minut

Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii
Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže,
kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce
celebrit v newyorském Metropolitním muzeu.
Krimi / komedie, USA, 2018, titulky.

Máš ji!
Mládeži do 12 let nevhodný.

22. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 090 Kč

Escobar
Mládeži do 12 let nevhodný.

DVD

Vstupné: 110 Kč

Backstage
Mládeži do 12 let nevhodný.

Dokument bere diváky na cestu s uprchlíky a během hrůzyplné
odysey nabízí nečekanou lidskou důstojnost, naději a také humor.
Mimo to připomíná i fakt, že uprchlické a migrační lidské vlny jsou
nedílnou součástí nejen historie 20. století, ale celé historie.
Dokumentární, USA / Německo, 2017, titulky.

Martin Freeman hraje v britském hororu skeptického profesora,
který se pouští do nebezpečného pátrání po skutečných
případech zjevení strašidel.
Drama / horor, Velká Británie, 2017, titulky.

Debbie a její parťačky
Mládeži do 12 let nevhodný.

12. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
Představení pro děti.

09. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Ghost Stories
Mládeži do 15 let nevhodný.

09. sobota - 17:00 hod.

103 minut
Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního
města vyráží na tři dny do hor, na tolik moderní teambuilding,
jehož cílem je utužení kolektivu, vypilování pracovních schopností
a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele. Většina
zaměstnanců vůbec netuší, co je čeká. Představují si školní výlet
placený firmou, jenomže… Komedie, Česko, 2018. 085 minut

Human Flow
Mládeži do 12 let nevhodný.

08. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Teambuilding
Mládeži do 15 let nevhodný.

05. úterý

Po dvaceti letech od uvedení prvního dílu přichází v produkci
Luca Bessona již pátý díl slavné francouzské série. Štafetu
přebírají nové herecké tváře. Ale to hlavní – vytuněné bouráky a
adrenalinové honičky zůstávají.
Akční / komedie, Francie, 2018, titulky.

Vstupné: 100 Kč

075 minut
V další epizodě úspěšného Jurského světa pokračuje děj snahou
lidstva o zabránění vyhynutí dinosaurů. Na ostrově Isla Nublar má
totiž dojít k výbuchu sopky, který má celý druh zahubit. Záchranná
mise může začít...
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA / Španělsko, 2018, dabing.

xxx minut
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství
společná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém
dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě
erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže
jako více než inspirativní…
Komedie, USA, 2018, titulky.
103 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.

