www.facebook.com/KinoChotebor

02. pátek - 20:00 hod.
.

03. sobota - 17:00 hod.

Halloween
Mládeži do 15 let nevhodný.

Když draka bolí hlava
Mládeži přístupný.

03. sobota - 20:00 hod.

- 20:00 hod.

09. pátek - 20:00 hod.
13. úterý - 20:00 hod.
PREMIÉRA
15. čtvrtek - 20:00 hod.
2D dabing

Vstupné: 110 Kč

Bohemian Rhapsody
Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 120 Kč

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 130 Kč

- 16:30 hod.

16. pátek

3D dabing
- 20:00 hod.

2D titulky
17. sobota - 17:00 hod.

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Mládeži do 12 let nevhodný.

17. sobota - 20:00 hod.

23. pátek - 20:00 hod.

24. sobota - 17:00 hod.

24. sobota - 20:00 hod.

27. úterý - 20:00 hod.

30. pátek - 20:00 hod.

086 minut

Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 se vrací,
aby šířila zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku, ve kterém řád
jeptišek ukrývá děsivé tajemství...
Horor / mysteriózní / thriller, USA, 2018, titulky.

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 120 Kč

096 minut
Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu,
nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do říše zázraků plné
nových dobrodružství a zvláštních stvoření. Barborka se spřátelí
s roztomilým dráčkem, se kterým se vydá najít kouzelné zrcadlo,
protože chce zjistit pravdu o své minulosti a vyřešit záhady celého
hradu. Animovaný / pohádka, Rusko, 2018, dabing. 075 minut
Černá komedie, brutální satira, ulítlý horor. Příběh jednoho města,
které se zbláznilo, když jeho obyvatelům začaly na veřejnost
unikat jejich největší tajemství.
Thriller / akční / komedie, USA, 2018, titulky.

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 120 Kč

Bohemian Rhapsody
Mládeži do 12 let nevhodný.

134 minut

Vstupné: 100 Kč

První člověk
Mládeži do 12 let nevhodný.

Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA)
zajme s pomocí Mloka Scamandera mocného černokněžníka
Gellerta Grindelwalda. Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že
uteče z vazby, a začne shromažďovat své stoupence, z nichž
většina vůbec nic netuší o jeho skutečných cílech... Dobrodružný /
rodinný / fantasy, Velká Británie / USA, 2018.

Film je natočen podle skutečného případu, který před pár lety
ohromil policii i veřejnost. V dubnu 2015 došlo v Londýně k
největší loupeži v historii Velké Británie. Pátrání přineslo senzační
odhalení - geniální loupež měl na svědomí gang důchodců ve
věku mezi 60 až téměř 80 lety...
Krimi / drama, Velká Británie, 2018, titulky.
108 minut

Mladí zabijáci
Mládeži do 15 let nevhodný.

090 minut

Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA)
zajme s pomocí Mloka Scamandera mocného černokněžníka
Gellerta Grindelwalda. Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že
uteče z vazby, a začne shromažďovat své stoupence, z nichž
většina vůbec nic netuší o jeho skutečných cílech... Dobrodružný /
rodinný / fantasy, Velká Británie / USA, 2018, dabing. 134 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

Vstupné: 120 Kč

Princezna a dráček
Představení pro děti.

130 minut
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel a skvělý
otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje
vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným
a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho rodina, než
členové policejního sboru…Natočeno podle knižní předlohy Marie
Poledňákové. Komedie / rodinný / krimi, Česko, 2018.

Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel a skvělý
otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje
vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným
a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho rodina, než
členové policejního sboru…Natočeno podle knižní předlohy Marie
Poledňákové. Komedie / rodinný / krimi, Česko, 2018.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
090 minut

Sestra
Mládeži do 15 let nevhodný.

140 minut

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou
životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen
až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Životopisný / drama / hudební, Velká Británie / USA, 2018, titulky.

Vstupné: 120 Kč

Králové zlodějů
Mládeži do 12 let nevhodný.

DVD

Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, nenávidí Vánoce.
Zatímco většina z nás rezignuje a svátky klidu a míru tiše protrpí,
on se je rozhodne zničit.
Animovaný / rodinný, USA, 2018, dabing.

Ten, kdo tě miloval
Mládeži přístupný.

20. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 150/130 Kč

Grinch
Představení pro děti.

099 minut
Hotel El Royal. Tento hollywoodskými celebritami kdysi oblíbený
hotel je již dávno za zenitem. Když se v jednom dni v hotelu sejde
pět hostů, je to podezřelé. S příchodem noci a dalších nezvaných
hostů bude mít každý z přítomných v El Royale aspoň jednu šanci
na vlastní vykoupení. Než se vše odebere do horoucích pekel.
Mysteriózní / thriller, USA, 2018, titulky.

Vstupné: 130 Kč

Ten, kdo tě miloval
Mládeži přístupný.

Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí
jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a
hlavně proč draka bolí hlava?
Pohádka, Česko / Slovensko, 2018.

Vstupné: 120 Kč

Zlý časy v El Royale
Mládeži do 15 let nevhodný.

06. úterý

Vstupné: 120 Kč

Před 40 lety dokázala Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) jako jedna
z mála přežít řádění maskovaného zabijáka Michaela Myerse.
Útok, který se odehrál o halloweenské noci, v ní však zanechal
hluboké jizvy na duši. Žije v ústraní, v domě plném důmyslných
pastí a vlastní dcera ji považuje za blázna... blíží se však další
Halloween... Horor / thriller, USA, 2018, titulky.
109 minut

110 minut
Životní příběh člověka, jenž dostal to privilegium udělat na Měsíci
první „lidský“ krok. Armstrong (Ryan Gosling) není vesmírný
kovboj, který
by riziko podstupoval dobrovolně a s frajerským
digitální
projekce
nadhledem, na druhou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy mu
jde o život...
Drama / životopisný / historický, USA, 2018, titulky. 138 minut
Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou
životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen
digitální
projekce
až po památný
koncert Live Aid v roce 1985.
Životopisný / drama / hudební, Velká Británie / 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.

130 minut

