www.facebook.com/KinoChotebor

01. sobota - 17:00 hod.
.

01. sobota - 20:00 hod.

V oblacích
Představení pro děti.

Godzilla II: Král monster
Mládeži do 12 let nevhodný.

04. úterý

- 20:00 hod.

08. sobota - 20:00 hod.

- 20:00 hod.

21. pátek - 20:00 hod.

22. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

108 minut
X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey,
která pochází z jejich vlastních řad. Během vesmírné záchranné
mise Jean téměř zemře, když ji udeří záhadná kosmická síla. Po
návratu domů ji tato síla učiní nejen mnohonásobně mocnější než
byla dřív, ale také velice nevyrovnanou a nestabilní...
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2019, titulky.
114 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.
Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových
vrahů historie, Teda Bundyho. Vypravěčem filmu je Bundyho
přítelkyně, která s ním v době vražd žila v láskyplném vztahu a
neměla ani potuchy, že její Ted je jedním z nejhledanějších a
největších monster Ameriky.
Krimi / drama / životopisný, USA, 2019, titulky.
108 minut
Jaké to je, když se dvě středoškolačky snaží dohnat čtyři roky
ztracené zábavy během jedné noci?
Komedie, USA, 2019, titulky.

102 minut
Pro partičku středoškoláků je klíčem k úspěšnému víkendu
přemluvení nějakého dospělého, aby jim koupil alkohol. Osamělá
paní Sue Ann je v tomhle směru přímo darem z nebes. Nejen že
jim bez mrknutí oka koupí bednu alkoholu, ale navíc jim nabídne
sklepní prostory ve svém odlehlém domě...
Horor / thriller, USA, 2019, titulky.

100 minut

V prvním díle jsme zjistili, co dělají naši zvířecí kamarádi, když
jsou sami doma. Teď se dozvíme, co se jim honí hlavou, když
skončí v rukou veterináře, nebo když se v jejich teritoriu objeví
vetřelec v podobě dítěte.
Animovaný / komedie / rodinný, USA, 2019, dabing.

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 130 Kč

086 minut
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem
z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu
globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci
Mužů v černém.
Komedie / sci-fi / akční, USA, 2019, dabing.

107 minut
Rebel Wilson jako amatérská podvodnice a Anne Hathaway jako
podfukářka nejvyšší třídy se spojí, aby svedly, oklamaly a obraly
bohaté chlapy o jejich peníze.
Komedie, USA, 2019, titulky.

Podfukářky
Mládeži do 12 let nevhodný.

132 minut

Vstupné: 120 Kč

Muži v černém: Globální hrozba
Mládeži do 12 let nevhodný.

25. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Tajný život mazlíčků 2
Představení pro děti.

22. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Máma
Mládeži do 15 let nevhodný.

120 minut

V pokračování filmu Garetha Edwardse z roku 2014 se členové
kryptozoologické organizace Monarch hrdinně postaví útoku
několika gigantických monster. Mocný Godzilla se v souboji
božských rozměrů střetne s Rodanem, Mothrou a také svým
dlouholetým úhlavním nepřítelem, tříhlavým Kingem Ghidorahem.
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2019, titulky.

Vstupné: 120 Kč

Šprtky to chtěj taky
Mládeži do 15 let nevhodný.

DVD

Ve „dvojce” nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života.
Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje a společně se vydají
na místa, která si nedokázali ani ve snu představit...
Rodinný, USA, 2019, dabing.

Zlo s lidskou tváří
Mládeži do 15 let nevhodný.

18. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 150 Kč

X-Men: Dark Phoenix
Mládeži do 12 let nevhodný.

11. úterý

Vstupné: 130 Kč

Psí poslání 2
Mládeži přístupný.

Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi
z nejznámějších monster v historii popkultury. Když tyto
předpotopní druhy, které byly doposud pokládány za pouhé mýty,
opět ožijí, začnou bojovat o nadvládu a samotná existence lidské
rasy tak visí na vlásku...
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2019, titulky.
132 minut
Životní příběh hudební legendy Eltona Johna vinoucí se od jeho
hudebních začátků až na samotný vrchol, protkaný jeho
největšími hity.
Životopisný / drama / hudební, Velká Británie / USA, 2019, titulky.

Godzilla II: Král monster 3D
Mládeži do 12 let nevhodný.

08. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Rocketman
Mládeži do 12 let nevhodný.

07. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Malý Manou vyrůstá mezi racky, ale ve skutečnosti je to rorýs,
mezi racky se jako pískle tak nějak omylem připletl, získal si srdce
jednoho páru a už s nimi zůstal. Teď se ovšem dozvěděl pravdu,
objevil jiné rorýse, dokonce jednu slečnu a odchází s nimi
z domovského hnízda za dobrodružstvím... Animovaný / komedie /
dobrodružný / rodinný, Německo, 2019, dabing.
088 minut

Vstupné: 120 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.

094 minut

