www.facebook.com/KinoChotebor

02. pátek - 20:00 hod.
.

03. sobota - 17:00 hod.

Kořist
Mládeži do 15 let nevhodný.

- 20:00 hod.

17. sobota - 17:00 hod.

17. sobota - 20:00 hod.

20. úterý

- 20:00 hod.

23. pátek - 20:00 hod.

24. sobota - 17:00 hod.
- 20:00 hod.

27. úterý - 20:00 hod.

31. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 100 Kč

099 minut

Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní
legendy Luciana Pavarottiho. Vedle veřejných záběrů využili tvůrci
množství soukromých videozáběrů od Pavarottiho přátel,
spolupracovníků, rodiny a manželky. Pavarotti je na nich mezi
svými nejbližšími otevřený a upřímný. Dokumentární / životopisný
hudební, Velká Británie / USA, 2019, titulky.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
114 minut
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce
všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze svých věcí zpět.
Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze
žít, je přátelství.
Komedie, Německo, 2018, dabing.

111 minut

Vstupné: 120 Kč

Pohádka o hrátkách osudu, který zastupují „tři sudičky“: bratři
Rodovoj a Rodovít a jejich sestra Lichoradka. Je to příběh o lásce,
hamižnosti, lidské malosti, ale také o šikovnosti a odvaze
hodinářského učně Urbana, který díky svému dobrému srdci a
šikovnosti překoná mnohé nástrahy a tak zachrání svou milou.
Pohádka, Česko / Slovensko, 2019.
102 minut

Vstupné: 090 Kč

159 minut

Film oslavující lásku ke knihám je adaptací slavného románu
Penelope Fitzgeraldové z roku 1978, odehrávající se v ospalém
anglickém městečku 50. let. Právě tady se Florence Greenová
rozhodne otevřít knihkupectví s progresivní moderní literaturou,
aby se po smrti manžela jen neutápěla v žalu. Drama, Německo /
Španělsko / Velká Británie, 2017, titulky.
113 minut
Filmová komedie Petra Kolečka z prostředí beach volejbalu.
Komedie / sportovní, Česko, 2019.

digitální projekce

Vstupné: 130 Kč

Angry Birds ve filmu 2
Představení pro děti.

088 minut

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života.
A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček
Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého
pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a
jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
Animovaný / dobrodružný, USA, 2019, dabing.

Vstupné: 130 Kč

Přes prsty
Mládeži přístupný.

102 minut

Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se
koncem 60. let. Hlavními postavami jsou bývalá westernová
hvězda Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý
kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt).
Scénář a režie: Quentin Tarantino.
Komedie / drama, USA, 2019, titulky.

Florencino knihkupectví
Mládeži do 12 let nevhodný.

30. pátek - 20:00 hod.
31. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Hodinářův učeň
Mládeži přístupný.

134 minut

Vstupné: 120 Kč

Tenkrát v Hollywoodu
Mládeži do 15 let nevhodný.

125 minut

Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první
samostatnou jízdu, v níž se Dwayne Johnson a Jason Statham
vrací jako Luke Hobbs a Deckard Shaw ve filmové akci Rychle a
zběsile: Hobbs a Shaw.
Akční, USA, 2019, titulky.

Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

Bez věcí nad věcí
Mládeži do 12 let nevhodný.

105 minut

Romantická komedie plná nekorektního humoru, ve které Charlize
Theron a Seth Rogen excelují jako nesourodý pár, kterému byste
na první pohled moc šancí rozhodně nedali. Ona je jednou z
nejvlivnějších žen na světě, on je talentovaný novinář, hipster a
potížista...
Komedie / romantický, USA, 2019, titulky.

Andy dostane k narozeninám úžasnou hračku, která překračuje
všechny představy a fantazie. Nejnovější výkřik technologií,
funkcemi a možnostmi nabušená panenka, která umí cokoliv. Je
roztomilá jako obrázek a dětem přináší jenom nadšení a štěstí...
a ještě něco navíc...
Horor / thriller, USA, 2019, titulky.

Pavarotti
Mládeži přístupný.

DVD

Vstupné: 100 Kč

Toy Story 4: Příběh hraček
Představení pro děti.

090 minut
Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého filmu, uspořádal
největší zombie sešlost v historii. V této hororové komedii se
invazi příliš živých nebožtíků postaví první herecká liga v čele s
Billem Murraym, Tildou Swinton nebo Adamem Driverem.
Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru války s hordami
zombie... Komedie / horor, USA, 2019, titulky.

Katherine Newbury (Emma Thompson) je jediná žena, které se
povedlo po několik let moderovat úspěšnou večerní talkshow.
Když je však označena za "ženu, která nenávidí ženy", rozhodne
se urychleně jednat...
Komedie / drama, USA, 2019, titulky.

Dětská hra
Mládeži do 15 let nevhodný.

087 minut
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se
sám v záchranné kapsli dostává na neznámou,divokou planetu.
Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím
světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů…
Animovaný, Francie, 2019, dabing.

Vstupné: 130 Kč

Late Night
Mládeži do 12 let nevhodný.

16. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Mládeži do 12 let nevhodný.

13. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Srážka s láskou
Mládeži do 15 let nevhodný.

09. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Mrtví neumírají
Mládeži do 15 let nevhodný.

06. úterý

Vstupné: 110 Kč

Willy a kouzelná planeta 3D
Představení pro děti.

03. sobota - 20:00 hod.

Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než člověk. Mají nejsilnější stisk
čelistí ze všech živých tvorů. Jak dlouho mezi nimi dokáže přežít
obyčejná holka? Hororoví mistři Sam Raimi a Alexandre Aja
natočili thriller o jednom z nejděsivějších pozemských predátorů.
Horor, USA, 2019, titulky.

101 minut
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při
v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2.
Animovaný / akční / dobrodružný, USA, 2019, dabing.

digitální projekce

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.

097 minut

