pátek

17:30
20:00

Animovaný | Německo | 2021 | 85 min | dabing | 100 Kč

Bestie
Thriller | USA | 2022 | 93 min | 15+ | české tit. | 140 Kč

03

17:30

Krotitelé duchů: Odkaz
Sci-Fi | USA | 2021 | 124 min | dabing | 100 Kč

sobota

20:00

Minamata
Drama | USA | 2020 | 115 min | 12+ | české tit. | 130 Kč

06

19:00

úterý

07

18:00

Po čem muži touží 2 | KINO RETRO

17:30

Velký červený pes Clifford

20:00

Jan Žižka

sobota

12

Komedie | Česko | 2022 | 100 min | 15+ | 120 Kč

Komedie | Česko | 2022 | 95 min | 70 Kč

středa

10

Párty Hárder: Summer Massacre

19:00

pondělí

Animovaný | USA | 2021 | 96 min | dabing | 100 Kč

19:00

Spencer

16

17:30
20:00

Střídavka

Drama | USA | 2022 | 95 min | 12+ | české tit. | 130 Kč

Komedie | Česko | 2022 | 100 min | 12+ | 130 Kč

sobota

Tajemství staré bambitky 2
Pohádka | Česko | 2022 | 100 min | 100 Kč

20:00

Slovo
Drama | Česko | 2022 | 104 min | 120 Kč

20
úterý

23
pátek

24
sobota

27
úterý

28
středa

19:00
17:00
20:00

Režisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní rapper
Řezník natočil pokračování své kultovní a extrémně
nekorektní komedie Párty Hárd.
Tento film je opět humorným pohledem na střet
mužského a ženského světa a hledání jejich
vzájemného porozumění.
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé
a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal
obrovský hafan.

Neobvyklý pravdivý příběh excentrického britského
umělce Louise Waina (Benedict Cumberbatch), jehož
hravé, občas dokonce psychedelické filmové záběry,
pomohly navždy změnit vnímání koček veřejností.

After: Pouto

17

Johnny Depp v roli charismatického fotografa, který
obětoval všechno, aby svými reportážními snímky
ukázal pravdu, které se ostatní tak báli.

Elektrizující život Louise Waina
Kino Art Cafe

Drama | VB | 2021 | 117 min | 15+ | české tit. | 100 Kč

17:30

Svobodná matka se přestěhuje se svými dvěma dětmi
na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s
původními krotiteli duchů a tajemný odkaz.

Historický | Česko | 2022 | 125 min | 15+ | dabing | 140 Kč

úterý

pátek

Vyvézt rodinu na Safari vypadá na první pohled
jako báječný nápad. Snadno se ale může stát, že to
bude poslední nápad, který budete v životě mít.

Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.

Životopisný | VB | 2021 | 111 min | dabing | 100 Kč

13

Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat!
Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho
sestra Anna zmizela...

Matrix Resurrections
Sci-Fi | USA | 2021 | 148 min | 12+ | české tit. | 130 Kč

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
Fantasy | USA | 2022 | 143 min. | dabing | 130 Kč

Jan Žižka
Historický | Česko | 2022 | 125 min | 15+ | dabing | 140 Kč

Během vánočních svátků s královskou rodinou na
panství Sandringham v anglickém Norfolku se Diana
Spencer, potýkající se s duševními problémy,
rozhodne ukončit své deset let trvající a dávno
vychladlé manželství s princem Charlesem.
Čtvrtá kapitola filmového a knižního fenoménu After
zavede Hardina a Tessu na životní křižovatku, ze
které se vydávají každý jinou cestou.
Když se ze tří rodin stane jedna velká, je potřeba
pořádný plán. ...
Pokračování příběhu napraveného loupežníka
Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu
nešikovného prince Jakuba a dalších postav.
Film sleduje příběh manželů Václava a Věry, kteří si dali
slovo, že budou stát vždy při sobě a nepřekročí své
morální hranice.
Neo navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré
pilulky. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu
nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl
Matrixu.
Brumbál ví, že kouzelník Grindelwald je na cestě převzít
moc nad kouzelnickým světem. Brumbál ho sám ale
nedokáže zastavit, proto povolává tým kouzelníků.
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.

17:30

Encanto

Film z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví
příběh neobyčejné rodiny Madrigalových

20:00

Indián

Komedie Indián vypráví o hektickém životě
finančníka Ondřeje Jonáše a jeho rodiny, do kterého
vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka.

West Side Story

Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu
West Side Story vypráví příběh zakázané lásky a
rivality mezi dvěma pouličními gangy.

19:00

Animovaný | USA | 2021 | 110 min | dabing | 100 Kč
Komedie | Česko | 2022 | 94 min | 140 Kč

Muzikál | USA | 2021 | 156 min | 12+ | české tit. | 100 Kč

17:30

DC Liga supermazlíčků

20:00

Jan Žižka

Animovaný | USA | 2022 | 106 min | dabing | 130Kč

Akční | Česko | 2022 | 125 min | 15+ | české tit. | 140 Kč

30

17:00

Jurský svět: Nadvláda 3D

pátek

20:00

Spolu

Akční | USA | 2022 | 147 min | 12+ | dabing | 140 Kč
Drama | Česko | 2022 | 117 min | 120 Kč

Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší
přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku
bojují proti zločinu v Metropolis.
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.
Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským
světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi
dinosaury přežili i my.
Děj filmu je příběhem pětadvacetileté Terezy, která
se po rozchodu s přítelem vrací domů k mámě a
postiženému bratrovi.

www.cekus.eu

02

Náměsíčníci

9/2022

Vstupenky lze zakoupit v IC, online na www.cekus.eu nebo na místě.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kino Chotěboř

