www.facebook.com/KinoChotebor

02. úterý

- 20:00 hod.
.

05. pátek - 20:00 hod.

06. sobota - 20:00 hod.

Mládeži do 15 let nevhodný.

LOVEní
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Představení pro děti.

13. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Teroristka
Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 130 Kč

DVD

075 minut

V každém z nás dřímá superhrdina a k jeho probuzení stačí jen
trocha magie. V případě Billyho Batsona stačí zvolat jediné slovo
– SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec
v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v
dospělého superhrdinu Shazama!
Akční / fantasy, USA, 2019, dabing.

xxx minut

Černá komedie o učitelce v důchodu, která říká, že už si nechce
připadat jako kráva a rozhodne se udělat to, co nás sice občas
napadne, ale hned tu myšlenku zapudíme: sežene si zbraň a
namíří ji na strůjce zla. Za cenu vlastní oběti se pokusí pomoci
jiným. Zjistí však, že stejně jako je vražda složitá morálně, je
nesnadná i prakticky. Komedie / drama, ČR, 2019.

095 minut

Vstupné: 140 Kč

Vstupné: 130 Kč

Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou
parádou. Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu
a obrany) se vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí
obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí "Královně krve"
zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu...
Akční / fantasy / sci-fi, USA, 2019, dabing.

3D

Hellboy
Mládeži do 15 let nevhodný.

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi.
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají
na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů
vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší.
Čí příběh bude nejkrásnější?
Animovaný / dobrodružný / rodinný, Česko, 2019.

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta
Farriera a jeho děti, aby se starali o novorozeného slona, jehož
nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse.
Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus
neuvěřitelný návrat... Zároveň se o Dumba velmi zajímá bohatý
podnikatel... Rodinný / fantasy, USA, 2019, dabing.
123 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

Dumbo
Mládeži přístupný.

13. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Shazam!
Mládeži přístupný.

09. úterý - 20:00 hod.
12. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Hlavní postava filmu Eliška má svatbu a čeká na svůj velký den.
Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče.
Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným
receptem, co je potřeba dělat... vrhá se do randění naslepo a
mezi řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku.
Komedie / romantický, Česko, 2019.
100 minut

Pašerák

Mládeži do 12 let nevhodný.

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

Vstupné: 120 Kč

Clint Eastwood se vrací po 6 letech před kameru, a to hned v
hlavní roli. Ve filmu Pašerák hraje veterána z 2. světové války
Earla Stonea, který se vinou svých finančních problémů ve svých
téměř 90 letech stane drogovým dealerem a kurýrem pro mexický
kartel...
Krimi / drama / thriller, USA, 2018, titulky.
116 minut

121 minut

Road movie / dokumentární, Česko, 2019.

16. úterý - 20:00 hod.

Trabantem tam a zase zpátky
Mládeži do 12 let nevhodný.

19. pátek - 17:00 hod.

20. sobota - 20:00 hod.

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

Vstupné: 110 Kč

Avengers: Endgame
Mládeži přístupný.

2D titulky
3D dabing

xxx minut

Poválečné Německo v roce 1946. Rachael přijíždí do zničeného
Hamburku za svým manželem Lewisem, britským plukovníkem,
který je pověřen obnovou města. Rachael nepříjemně překvapí
manželovo rozhodnutí, že v domě budou bydlet s jeho předchozím
německým vlastníkem Stefanem Lubertem a jeho dcerou.
Drama / romantický / válečný, USA, 2019 titulky.
109 minut
Akční / sci-fi, USA, 2019.

digitální projekce
xxx minut
Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se vydávají na
dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě, které uvízne
v kartonové krabici a je posláno do Karibiku.
digitální
projekce
Animovaný
/ dobrodružný / rodinný, Francie, 2018, dabing.

Vstupné: 120 Kč

Arctic: Ledové peklo
Mládeži do 12 let nevhodný.

106 minut

Louis Creed se s rodinou přestěhoval na okraj klidného
maloměsta, kde široko daleko není nic pozoruhodného kromě
svérázného pohřebiště domácích zvířat, které je opředeno mnoha
mýty. Mýty, které jsou děsivé a pravdivé…
Horor na motivy knihy Stephena Kinga.
Horor, USA, 2019, titulky.

Vstupné: 130/150 Kč

Mrňouskové 2: Daleko od domova
Představení pro děti.

30. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Zraněná srdce
Mládeži do 12 let nevhodný.

26. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka široko
daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím. Zdravý rozum je
proti, ale nemůže si pomoci, velení nad jejím životem přebírá
srdce a touha. Nic podobného před tím nepoznala a tak se vrhá
do vztahu, který je opojný, silný a zatraceně nebezpečný.
Drama / romantický, USA, 2019, titulky.

Řbitov zviřátek
Mládeži do 15 let nevhodný.

23. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

After: Polibek
.Mládeži do 12 let nevhodný.

xxx minut
Náš hrdina je malý sob a jmenuje se Ailo. Právě se narodil v
Laponsku, jehož největší část leží až za polárním kruhem. Sobík
si ale na drsné podmínky snadno navykne. Pět minut po narození
se dokáže postavit na nohy a za dalších 5 minut se naučí chodit!
Dobrodružný / rodinný, Francie / Finsko / Norsko, 2019, český
komentář Marka Ebena.
086 minut

Putování se sobíkem
Mládeži přístupný.

19. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 100 Kč

090 minut
Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny.
Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany.
Jednoho projekce
dne se objeví vrtulník, silná sněžná bouře však zapříčiní
digitální
pilotovu smrt a muž pochopí, že buď může zůstat v havarovaném
vraku a zemřít nebo se vydat na stovky mil dlouhou pouť s
nejistým koncem… Drama, Island, 2018, titulky.
097 minut

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.

