
132 minut

05. pátek

02. úterý

09. úterý

13. sobota

16. úterý

06. sobota

13. sobota

20. sobota

23. úterý

 
Vysoká dívka 

V síti

Joker 
 
#jsemtady

Ledová sezóna: Ztracený poklad

Dokonalý pacient

Raoul Taburin   

Mládeži do 15 let nevhodný.

Mládeži do 15 let nevhodný.

Představení pro děti.

Mládeži přístupný.

Představení pro děti.

Mládeži do 15 let nevhodný.

Mládeži do 15 let nevhodný.

Mládeži přístupný.

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 100 Kč

Vstupné:  Kč 120

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 100 Kč

Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo neuvěřitelných 900 
dní. Válka zdevastovala celé město i její obyvatele. Mezi 
zoufalými obyvateli dochází k vraždám, rabování a kanibalismu. 
V tomto pekle hledají dvě mladé ženy cestu, jak znovu začít žít 
mezi ruinami zničeného města.  
Drama, Rusko, 2019, titulky.

Celovečerní dokumentární film V síti naléhavým způsobem 
otevírá doposud tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenciálních sexuálních 
predátorů. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na 
sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost 
dvanáctiletých dívek online. Dokumentární, ČR, 2020.

Gangsterská černá romantická hudební komedie Ondřeje Trojana 
s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče 
do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby... Komedie  o 
tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská
vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně 
naštvaná dcera! Komedie, Česko, 2020.  

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké 
hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém 
obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do 
konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí 
dosahující hrozivých rozměrů.
Krimi / drama / thriller, USA, 2019, titulky. 

DVD

137 minut

100 minut

097 minut

090 minut

122 minut

100 minut

090 minut

UPOZORNĚNÍ Prodej a rezervace vstupenek v Informačním centru Chotěboř, tel.: 569 626 634, na e-mailové  adrese:  a dále půl hodiny před každým představením u pokladny kina,  tel.: 569 624 104. 
Zarezervovat nebo zakoupit  vstupenky můžete také na  ONLINE REZERVACE . Zaujměte včas místa.  Změna programu vyhrazena. 

: kino@cekus.eu
www.cekus.eu

- 17:00 hod. 

- 20:00 hod.

- 17:00 hod.

- 20:00 hod.

- 20:00 hod. 

- 17:00 hod.

- 20:00 hod.

Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu 
potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou 
medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí 
hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší. Norm má rád hlavně 
zábavu, pohodu, kámoše. Nyní ho čeká další dobrodružství...
Animovaný / komedie, USA / Indie, 2019, dabing. 

Věhlasný francouzský šéfkuchař Stéphane žije poklidným a 
spokojeným životem. Přesto jedinou osobou, která jej udržuje 
naživu, je tajemná mladá Korejka Soo, se kterou se náhodou 
spojil na lnstagramu. Baví se spolu na dálku a zdá se, že si dobře
rozumí. Jednoho dne se Stéphane rozhodne Soo navštívit v jejím 
rodném Soulu. Komedie, Francie / Belgie, 2019, titulky.

Raoul Taburin je oblíbený opravář kol ve vesničce na jihu Francie, 
který ví o bicyklech první poslední. Jednoho dne sem zavítá 
fotograf, který chce zvěčnit místní obyvatele a vyfotit si i Raoula, 
opravdového znalce cyklistické duše. Jenže se ukáže, že Raoul 
skrývá překvapivé tajemství... 
Komedie, Francie, 2018, titulky.

Kozloň Mosley tvrdě pracuje celé dny na farmě, kterou ovládá 
výbušný farmář Simon. Jednoho dne se rozhodne uprchnout 
z farmy a vydat se najít bájné Přímáky, protože jen ti mu mohou 
pomoci osvobodit všechny kozloně... 
Animovaný, Nový Zéland / Čína, 2019, dabing.

Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii.
Vinou právního chaosu hrozí, že bude osvobozen a zproštěn 
vinny nejhorší sériový vrah ve Švédsku, kanibalistický násilník, 
který byl odsouzen za osm vražd a přiznal se k dalším 25.
Drama / krimi, Švédsko, 2019, titulky.  

.

Bourák 

06. sobota

Lassie se vrací   
Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. 
A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství 
chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. 
Dobrodružný / drama / rodinný, Německo, 2020, dabing.

098 minut

Mládeži přístupný.

- 20:00 hod.

www.facebook.com/KinoChotebor 

26. pátek
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč
3Bobule

 101 minut

Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči 
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a 
momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky 
v překrásné krajině jižní Moravy...
Komedie, Česko, 2020.

- 20:00 hod.

- 20:00 hod. 

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 100 Kč

19. pátek - 20:00 hod. Kalifornský sen
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

Když se rozhodnete jít za svým snem, připravte se, že to může 
bolet a že po cestě narazíte na spoustu křižovatek. Hvězda série 
Padesát odstínů Dakota Johnson hledá svůj Kalifornský sen ve 
stejnojmenné hudební romanci.
Drama / hudební / romantický, USA, 2020  titulky.

113 minut

Mosley 

Vstupné: 0 Kč 12

- 20:00 hod. 

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 0 Kč 13 110 minut

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky

 - 

Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči 
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a 
momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky 
v překrásné krajině jižní Moravy...
Komedie, Česko, 2020.

27. sobota - 20:00 hod. 3Bobule
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč 101 minut

 - 

Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se 
rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, 
vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Vždyť o nic nejde, bude 
zábava... Odejdou domů partnerské páry tak, jak přišly? Nebo 
v jiném složení? Nebo budou po večeři všichni single?
Komedie, Německo, 2019, dabing.

30. úterý  - 20:00 hod.
Mládeži do 15 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč  111 minut

Téměř dokonalá tajemství

20. sobota

12. pátek

- 20:00 hod.
- 20:00 hod.


