www.facebook.com/KinoChotebor

02. úterý

- 20:00 hod.
.

05. pátek - 17:00 hod.

Domestik
Mládeži do 12 let nevhodný.

Bella a Sebastian 3
Mládeži přístupný.

05. pátek - 20:00 hod.

- 20:00 hod.

- 20:00 hod.

23. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 120 Kč

Když draka bolí hlava
Mládeži přístupný.

26. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Hovory s TGM
Mládeži přístupný.

26. pátek - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Čarodějovy hodiny
Mládeži přístupný.

Vstupné: 120 Kč

Johnny English znovu zasahuje
Mládeži přístupný.

Uběhly dva roky. Z Belly se stala máma tří rozkošných štěnátek a
ze Sebastiána je už velký chlapec. Do hor však nečekaně
přichází Joseph, bývalý majitel Belly, který ji chce získat zpět.
Sebastián si uvědomuje jaké nebezpečí Belle a štěnátkům hrozí a
rozhodne se udělat vše proto, aby je ochránil.
Rodinný / dobrodružný, Francie, 2017, dabing.
097 minut
Do kin se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a
nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní
roli smrtonosného Venoma se představí na Oscara nominovaný
Tom Hardy.
Akční / sci-fi / thriller / horor, USA, 2018, dabing.

DVD

Vstupné: 130 Kč

xxx minut

Bradley Cooper ve filmu hraje hvězdu country Jacksona Mainea,
který na začátku ústupu ze slávy objevuje talentovanou zpěvačku
Ally (Lady Gaga). Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů
a katapultuje ji tak ke slávě. Když ho ale její kariéra zastíní, Jack
stále obtížněji nese svůj ústup ze slávy.
Drama / romantický / hudební, USA, 2018, titulky.

136 minut

Parta kamarádů si jde užít do zábavného Parku hrůzy. Uprostřed
strašidelných atrakcí je ale začne terorizovat a pronásledovat
skutečná hrozba. Maskovaný zabiják. Jak se dovoláte pomoci v
místě, kde si všichni myslí, že šílenec, který se vás pokouší zabít
a likviduje vaše kamarády, je součástí show?
Horor, USA, 2018, titulky.

xxx minut

Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve
svém rodném městě Gasket City. Navíc je "až po duši"
zamilovaný do modelky Belly. V cestě mu ale stojí její přítel Ben a
také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese...
Animovaný, Malajsie, 2018, dabing.

Vstupné: 110 Kč

Toman
Mládeži do 12 let nevhodný.

19. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Spolu to dáme
Mládeži do 12 let nevhodný.

16. úterý

Vstupné: 120 Kč

Vilík: Rychle a vesele
Představení pro děti.

13. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 150 Kč

Hell Fest: Park hrůzy
Mládeži do 15 let nevhodný.

13. sobota - 17:00 hod.

3D

Zrodila se hvězda
Mládeži do 15 let nevhodný.

12. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Venom
Mládeži do 12 let nevhodný.

09. úterý

Vstupné: 110 Kč

Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí
náročného cvičení a přísné životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon,
spí dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v ložnici.
To ale těžce nese jeho žena Šarlota, která už dlouho touží po
dítěti. Klaustrofobní drama o rozpadu duše, těla i vztahu.
Drama, Česko / Slovensko, 2018.
117 minut

090 minut
Po další divoké pařbě zaparkuje zbohatlický floutek a playboy
Lenny svojí káru na dně napuštěného bazénu. A tátovi dojde
trpělivost. Konec flákání, konec utrácení. Lenny se musí začít
starat o patnáctiletého Davida s těžce nemocným srdcem,
kterému podle lékařů zbývá pár měsíců života...
Komedie / drama, Německo, 2017, dabing.

104 minut

Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka
Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil
vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního
obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat
peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat
uměl... Historický / drama, Česko / Slovensko, 2018.

140 minut

Osiřelý mladík je poslán ke strýčkovi (Jack Black). Brzy pochopí,
že strýček je čarodějem a ocitá se ve světě kouzel. V něm se ale
pohybují i představitelé zlých sil. Jako kouzelník, který vyrobil
hodiny odtikávající čas do apokalypsy. A ty je nutné včas najít!
Fantasy / horor / mysteriózní / sci-fi / thriller, USA, 2018, dabing.

105 minut
Podzim roku 1928, zahrada zámku v Topolčiankách, setkání
T.G.Masaryka s Karlem Čapkem a vzrušená debata o dcerách,
o světě, o politice i politicích, o Češích, o lásce a o ženách...
Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel a chladná
ikona z učebnic, ale muž z masa a kostí.
Historický, Česko, 2018.
080 minut
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně
pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník
dvouhlavý dráček Čmoudík... 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? Tak přijďte
do kina. Pohádka, Česko / Slovensko, 2018.
xxx minut
Příběh odstartuje kybernetický útok, který odhalí identitu všech
tajných britských agentů. Jedinou dosud neodhalenou nadějí
zůstává Johnny English. S vervou sobě vlastní se vrhá do mise,
na jejímž konci má být odhalení a zatčení hackera, který tuhle
bezpečnostní kalamitu způsobil. Akční / dobrodružný / komedie,
Velká Británie, 2018, dabing.
090 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.

