
095 minut

16. pátek

23. pátek

17. sobota

10. sobota

24. sobota

31. sobota

Šarlatán 
 
Ženská pomsta

Žaluji!

Princezna zakletá v čase

Mládeži do 12 let nevhodný.

Mládeži do 12 let nevhodný.

Mládeži do 12 let nevhodný.

Mládeži do 12 let nevhodný.

Mládeži přístupný.

Vstupné: 100 Kč

Vstupné:  Kč 120

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 120 Kč

Kronika lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami 
třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové 
filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a 
hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné 
rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce 
dopadají plnou silou. Drama / historický,ČR, 2020.

Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele 
Jana Mikoláška,na kterého se obracely s prosbou o pomoc tisíce 
lidí ze všech společenských vrstev. Mikolášek je člověk bez 
odborného lékařského vzdělání, ale s nevysvětlitelnou schopností 
léčit nemoci, s nimiž si ani doktoři nevědí rady. Životopisný, drama/ 
Česko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020.

DVD 080 minut

132 minut

118 minut

115 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.: kino@cekus.eu

- 20:00 hod. 

- 20:00 hod.

- 17:00 hod.

- 20:00 hod. 

- 20:00 hod.

V roce 1894 je důstojník francouzského generálního štábu Alfred 
Dreyfus nepravdivě obviněn z velezrady a odsouzen k doživotí. 
Tato událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra.
Polanského snímek ukazuje, že je možné uchopit historii tak, aby 
promlouvala i k dalším generacím. Drama / thriller / historický, 
Francie / Itálie, 2019, titulky.

Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Jejich 
deprese a trápení mají společného jmenovatele: nevěru manželů. 
Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení 
u psychoterapeuta, bude pomsta. Pro své nevěrné manžely 
připraví skutečné peklo na zemi.
Komedie, Česko, 2020.

Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti také 
celoživotní handicap? Členové The Tap Tap, kapely z Jedličkova 
ústavu složené ze studentů s postižením, v tom mají jasno. Jedou 
naplno a užívají si každou minutu. Zpívají, hrají, milují, cestují, 
baví se. Všechny je zároveň spojuje láska k muzice...
Dokumentární, Česko, 2019.

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou 
na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den 
Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak 
ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá 
ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase...
Pohádka / fantasy / komedie, Česko, 2020.

Krajina ve stínu 

09. pátek

Londýnský umělec Robert a jeho syn Jack před lety ztratili svou 
ženu a matku. Navzájem se odcizili, teď se ale společně vracejí 
do jejich starého rodinného domu v Toskánsku, protože ho 
potřebují narychlo prodat. S domem se pojí dávné šťastné i 
nešťastné vzpomínky, které vybledly a zpustly stejně jako dům...
Komedie / romantický, Velká Británie, 2020, titulky.

088 minut

Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 120 Kč

30. pátek - 20:00 hod. Svět podle Muchy
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

Alfons Mucha, autor secesních plakátů, užitého umění a obrazů, 
se proslavil už na přelomu 19. a 20. století… Tak proč mu teď, 
ve 21.století, známý americký streetartový umělec Mear One 
namaloval desetimetrový portrét na fasádu domu v Los Angeles? 
Nový a v mnohém překvapivě aktuální pohled na život Alfonse 
Muchy. Dokumentární, Česko, 2020. 100 minut

Vzpomínky na Itálii 

Vstupné: 0 Kč 10

- 20:00 hod. 

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 0 Kč 12 118 minut

- 20:00 hod.

03. sobota

02. pátek

 
Šarlatán 

Proxima
Mládeži do 15 let nevhodný.

Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 120 Kč
 Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. 
Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima" podstupuje 
psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o svou 
milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Strhující příběh matky a 
dcery o hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou 
láskou. Drama, Francie / Německo, 2019, titulky. 

135 minut

108 minut

- 20:00 hod.

.

www.facebook.com/KinoChotebor 

- 20:00 hod. 

Vstupné: 100 Kč

Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele 
Jana Mikoláška,na kterého se obracely s prosbou o pomoc tisíce 
lidí ze všech společenských vrstev. Mikolášek je člověk bez 
odborného lékařského vzdělání, ale s nevysvětlitelnou schopností 
léčit nemoci, s nimiž si ani doktoři nevědí rady. Životopisný, drama/ 
Česko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020.

Postiženi muzikou 


