www.facebook.com/KinoChotebor

03. úterý

- 20:00 hod.
.

07. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu
s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj
životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná
bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.
Rodinný / dobrodružný / komedie / fantasy / animovaný, USA,
2018, dabing.
095 minut

Eric Clapton
Mládeži do 12 let nevhodný.

Králíček Petr
Představení pro děti.

07. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Dokumentární film Eric Clapton přináší divákům nevšedně intimní
pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády.
Claptonův talent je zde znázorněn upřímně a pravdivě, bez
pozlátka. Za jeho úspěchy totiž stojí zejména ambice, tvrdá práce
a bohužel i životní tragédie.
Dokumentární, Velká Británie, 2017, titulky.
135 minut

Ready Player One: Hra začíná
Mládeži do 12 let nevhodný.

10. úterý

- 20:00 hod.

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

20. pátek - 20:00 hod.

Mládeži do 12 let nevhodný.

140 minut

Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří
cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.
Během cesty se dostávají do bizarních situací, potkávají
rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikovitý obraz světa,
který se navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty.
Drama / komedie, SR / ČR / Rakousko, 2018, titulky.

113 minut

Dwayne Johnson je šéfem speciální jednotky, která ve Rwandě
bojuje proti pytlákům, kteří loví ohrožená zvířata. Při práci se
spřátelí s albínskou gorilou jménem George. Poté, co je George
unesen, se Dwayne pustí po stopách lidí, kteří ho unesli.
V tu chvíli však ještě netuší, jaká nebezpečí na něho číhají....
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2018, titulky.

107 minut

Hlavní hrdina Pepa od útlého věku čeká na to, až začne ten
opravdový a šťastný život. Ve školce nebyl oblíbené dítě paní
učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na gymnáziu
patřil mezi vyložené outsidery. V současnosti pracuje jako úředník,
který žije se svou ženou a dospívající dcerou stereotypní a nudný
život. Dočká se změny? Komedie / drama, ČR, 2018.
090 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.
Zeki Müller už po třetí bojuje proti německému vzdělávacímu
systému. Tentokrát jde ale do tuhého. Jeho svěřenci mají před
maturitou, ale nejdříve musí podstoupit zásadní testy, které odhalí
úroveň jejich vzdělání. Hrozí totiž, že by k maturitě nemuseli být
připuštěni a Zeki by přišel o práci...
Komedie, Německo, 2017, dabing.

120 minut

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná
otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky
a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje
jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí
s nasazením sobě vlastním. Animovaný / komedie / dobrodružný /
rodinný, USA / Velká Británie, 2018, dabing.

090 minut

V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník vyjede
na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou
nečekaný spád. Když se zaplete s mexickými narkobarony,
mezinárodními žoldáky a americkým úřadem pro boj s narkotiky,
překročí tenkou hranici mezi slušným občanem a zločincem.
Akční / drama / komedie, USA, 2018, titulky.
110 minut

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 120 Kč

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona
de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje
netušeným štěstím i stravující vášní... Z počátku 19. století se děj
na moment přesune do současnosti, kde příběh jedné lásky, jedné
vášně a jedné krajiny končí.
Romantický / thriller, Česko, 2018.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
100 minut

Avengers: Infinity War

3D

090 minut

Nejsmrtonosnější a nejultimátnější válka všech dob!
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a
pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok,
provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
Akční / sci-fi / fantasy, USA, 2018, dabing.

Vstupné: 150 Kč

Avengers: Infinity War
Mládeži do 12 let nevhodný.

DVD

Celovečerní distribuční debut režiséra Jana Svatoše. Film
vůbec poprvé prezentuje unikátní archivní záběry z Afriky
pořízené ve 20. – 30. letech minulého století a odkrývá zcela
zapomenutý příběh filmových průkopníků, manželů Martina a Osy
Johnsonových - vynálezců žánru „wildlife documentary“.
Dokumentární / dobrodružný / životopisný, ČR, 2018.

Hastrman

Mládeži do 12 let nevhodný.

27. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Archa světel a stínů

Mládeži do 12 let nevhodný.

27. pátek - 16:30 hod.

Vstupné: 110 Kč

Gringo: Zelená pilule

Mládeži přístupný.

24. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Sherlock Koumes

Mládeži do 15 let nevhodný.

23. pondělí - 19:30 hod.

Vstupné: 120 Kč

Fakjů pane učiteli 3

Představení pro děti.

21. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Pepa

Mládeži do 12 let nevhodný.

21. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Rampage: Ničitelé
Mládeži do 12 let nevhodný.

17. úterý

Vstupné: 130 Kč

Tlumočník
Mládeži do 12 let nevhodný.

13. pátek - 20:00 hod.

3D

Děj filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji
chaosu a kolapsu. Lidé nalézají spásu v OASIS, rozsáhlém světě
virtuální reality, díky kterému se mohou věnovat všemožným
aktivitám. Po smrti zakladatele OASIS však vypukne šílenství.
Ten, kdo vyhraje „Anorak's Game", získá vlastnická práva na
OASIS... Akční / sci-fi / thriller, USA, 2018, dabing.

155 minut
Nejsmrtonosnější a nejultimátnější válka všech dob!
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a
pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok,
provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
Akční / sci-fi / fantasy, USA, 2018, titulky.

Vstupné: 130 Kč

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.

155 minut

