www.facebook.com/KinoChotebor

02. pátek - 20:00 hod.
.

03. sobota - 17:00 hod.

Mládeži do 15 let nevhodný.

- 20:00 hod.

Prezident Blaník
S láskou Vincent
Mládeži do 12 let nevhodný.

09. pátek - 20:00 hod.

- 20:00 hod.

Vstupné: 140 Kč

Padesát odstínů svobody
Mládeži do 15 let nevhodný.

16. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Padesát odstínů svobody
Mládeži do 15 let nevhodný.

13. úterý

Vstupné: 120 Kč

Hlavní hrdina Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu,
kterou však na Hrad nakonec nepodal, když se jeho asistentovi
Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové archy na ministerstvo
vnitra. Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou
zemi a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít líp.
Komedie, Česko, 2018.

Čertoviny

Mládeži do 15 let nevhodný.

06. úterý

Vstupné: 110 Kč

Nová čertovská pohádka Zdeňka Trošky. Hlavními hrdiny pohádky
Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou
vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli
každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku
nedaří, spíše než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně
pomáhají. Pohádka, Česko, 2018.
101 minut

Tři billboardy kousek za Ebbingem

Mládeži přístupný.

03. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už
několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu
do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy
adresované váženému šéfovi místní policie. Tímto nezvyklým
činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona.
Krimi / drama / komedie, USA, 2017, titulky.
115 minut

Vstupné: 140 Kč

Black Panther
Mládeži do 12 let nevhodný.

3D

17. sobota - 20:00 hod.

- 20:00 hod.

23. pátek - 20:00 hod.

27. úterý - 17:00 hod.

27. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí
aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje
péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší ženy.
Jejich manželství se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí
teta Marta, která má šílený plán jak krachující manželství
zachránit... Komedie / romantický, Česko, 2018.

Vstupné: 115 Kč

Hlavním hrdinou je neohrožený jeskynní muž Dug, který se se
svým čtyřnohým přítelem Čenichem snaží uchránit svůj domov
před velkou hrozbou. Na jejich území totiž přichází pokrokoví lidé
z doby bronzové v čele s lordem Bafoněm a Dug a jeho přátelé se
musí utkat o své území s týmem Real Bronzio ve hře zvané fotbal.
Animovaný, Velká Británie, 2018, dabing.
xxx minut

Věčně tvá nevěrná
Mládeži do 12 let nevhodný.

132 minut
Pokračování populární animované série je opět plné legrace,
dobrodružství i kouzel. Poté, co Gerda porazila Sněhovou
královnu a osvobodila svého bratra Kaye, má před sebou další
úkol: nalézt rodiče unesené Severním větrem a dát celou rodinu
zase dohromady.
Animovaný, Rusko, 2016, dabing.
080 minut

Vstupné: 110 Kč

Pračlověk
Představení pro děti.

Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka
T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů
do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se
stal novým právoplatným králem.
Akční / drama / sci-fi, USA, 2018, dabing.

Michael je pojišťovací agent na své běžné cestě domů vlakem, ze
které se brzy vyklube všechno možné, jen ne rutina. Do jeho
poklidné jízdy totiž jednoho dne vstoupí neznámá cizinka, jenž mu
nabídne vidinu snadného výdělku velké částky peněz. To však
netušil, že se tím obrátí jeho život o 180 stupňů a dokonce o něj
bude muset bojovat. Akční / thriller, USA, 2018, titulky.104 minut

Věčně tvá nevěrná
Mládeži do 12 let nevhodný.

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a
Christiana končí veškerá legrace a že legendární Červenou
mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit.
Vynalézavost a fantazie novomanželů nezná mezí, zvlášť když je
díky Christianově pohádkovému bohatství opravdu nemusí nic
limitovat. Drama / romantický, USA, 2018, titulky.
105 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

Vstupné: 140 Kč

Cizinec ve vlaku
Mládeži do 15 let nevhodný.

088 minut

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a
Christiana končí veškerá legrace a že legendární Červenou
mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit.
Vynalézavost a fantazie novomanželů nezná mezí, zvlášť když je
díky Christianově pohádkovému bohatství opravdu nemusí nic
limitovat. Drama / romantický, USA, 2018, titulky.
105 minut

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a
Christiana končí veškerá legrace a že legendární Červenou
mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit.
Vynalézavost a fantazie novomanželů nezná mezí, zvlášť když je
díky Christianově pohádkovému bohatství opravdu nemusí nic
limitovat. Drama / romantický, USA, 2018, titulky.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
105 minut

Padesát odstínů svobody
Mládeži do 15 let nevhodný.

20. úterý

Vstupné: 115 Kč

090 minut

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na
slova samotného génia, který jednou pronesl, že "může
komunikovat pouze skrze své malby". Byl natočen kombinací
hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Jedná se o
první film svého druhu na světě. Animovaný / krimi / drama,
Velká Británie / Polsko, 2017, titulky.

Vstupné: 140 Kč

17. sobota - 17:00 hod. Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Představení pro děti.

DVD

Vstupné: 130 Kč

xxx minut

Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí
aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje
péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší ženy.
Jejich manželství se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí
teta Marta, která má šílený plán jak krachující manželství
zachránit... Komedie / romantický, Česko, 2018.
xxx 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.

