www.facebook.com/KinoChotebor

03. pátek - 20:00 hod.
.

04. sobota - 17:00 hod.

Mládeži do 15 let nevhodný.

Hledá se Yetti
Avengers: Endgame
Mládeži přístupný.

07. úterý - 17:00 hod.

10. pátek - 20:00 hod.

- 20:00 hod.

18. sobota - 20:00 hod.

21. úterý - 20:00 hod.

Aladin
Mládeži přístupný.

25. sobota - 17:00 hod.

28. úterý - 20:00 hod.

30. čtvrtek - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják
John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn
usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu.
Stává se tak terčem zabijáků po celém světě. Připravte se na
válku!
Akční / krimi / thriller, USA, 2019, titulky.
xxx minut
Jemný poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a intimních
světech uvnitř každé rodiny.
Poetický / drama, Česko, 2019.

Vstupné: 120 Kč

3D
Vstupné: 140 Kč

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 110 Kč

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky

088 minut

Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale
místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat
velmi zlověstně? V Synovi temnoty přináší vizionářský tvůrce
Strážců galaxie a The Belko Experiment děsivý zvrat a nový
radikální žánr: superhrdinský horor.
Horor / mysteriózní / sci-fi, USA, 2019, titulky.
xxx minut
Absolvent vysoké školy Igor objeví v opuštěné budově
psychiatrického ústavu staré nahrávky, které spustí řetězec
událostí, které ho přivedou do záhadného pohoří Tribeč, kde se
strhne lavina skutečně děsivých zážitků za hranicemi šílenství.
Thriller / mysteriózní, Slovensko, 2019, titulky.

111 minut
Životní příběh hudební legendy Eltona Johna vinoucí se od jeho
hudebních začátků až na samotný vrchol, protkaný jeho
největšímiprojekce
hity.
digitální
Životopisný / drama / hudební, Velká Británie / USA, 2019, titulky.

Rocketman
Mládeži do 12 let nevhodný.

075 minut
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi
Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi,
který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíroval
Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu
vnese svižnou a strhující akci.
Dobrodružný / fantasy / muzikál, USA, 2019, dabing. xxx minut
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný / fantasy, USA,
2019, dabing.

Trhlina
Mládeži do 15 let nevhodný.

117 minut

Film vznikl na podkladě hry „Detective Pikachu“ od společnosti
Nintendo.
Animovaný / akční / dobrodružný, USA / Japonsko, 2019, dabing.

xxx minut

Syn temnoty
Mládeži do 15 let nevhodný.

Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným
spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho
podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu trochu
zaskřípe. Druhý den ráno se Raphael probudí do úplně jiného,
alternativního světa, ve kterém musí znovu a od začátku bojovat
o svou životní lásku. Komedie, Francie, 2019, titulky.

Vstupné: 130 Kč

UglyDolls
Představení pro děti.

25. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Sněží!
Mládeži do 12 let nevhodný.

24. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Svěží a podvratná komedie o bujarých příhodách neodolatelného
podvodníka Moondoga. Rošťácký gauner žije život ve velkém
stylu, jen podle svých vlastních pravidel a z velké části pod vlivem
alkoholu nebo jakékoli jiné omamné látky, která se mu dostane
do ruky. Komedie, USA / Francie / Velká Británie / Švýcarsko,
2019, titulky.
095 minut

John Wick 3
Mládeži do 15 let nevhodný.

098 minut

Vstupné: 110 Kč

Pokémon: Detektiv Pikachu
Mládeži přístupný.

182 minut

Drama sleduje třicet let života výtvarníka Kurta Barneta, jehož
postava je inspirovaná jedním z nejvýznamnějších vizuálních
umělců 20. století Gerhardem Richterem. Kurtova kariéra a
osobní život jsou poznamenány dětstvím v nacistickém Německu
a děsivým rodinným tajemstvím jeho životní partnerky. Drama /
thriller
Německo
/ Itálie, 2018, titulky.
Filmový/ historický,
cyklus nejen
pro středoškoláky.
188 minut

Láska na druhý pohled
Mládeži do 12 let nevhodný.

18. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Když se jedenáctiletá Mia přestěhuje s rodinou do Afriky, není z
toho nadšená. Vše se změní, když se na jejich farmě narodí bílý
lev. Mia naváže s vzácnou šelmou jedinečný vztah, společně
rostou a dospívají. Ve čtrnácti se však Mia dozví, že ho její otec
prodal lovcům trofejí, a tak musí milovanou šelmu zachránit...
Rodinný, Francie / Německo / JAR, 2018, dabing.

The Beach Bum
Mládeži do 12 let nevhodný.

14. úterý

DVD

Nikdy neodvracej zrak
Mládeži do 15 let nevhodný.

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu
života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé
superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia
Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a
pokusili se vrátit úder.
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2019, dabing.

Vstupné: 130 Kč

Mia a bílý lev
Mládeži přístupný.

07. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se
považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo
jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, vydává se na
americký severozápad objevit Yettiho, chybějící vývojový článek
mezi opicí a člověkem. Animovaný / dobrodružný / komedie
USA, 2019, dabing.
095 minut

La Llorona: Prokletá žena

Představení pro děti.

04. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

La Llorona. Plačící žena. Děsivý přízrak. Když ještě žila, utopila v
záchvatu zuřivého vzteku své děti a když po svém hrůzném činu
ronila slzy bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních vod. Těm,
kdo v noci zaslechnou její posmrtný nářek volání, není pomoci.
La Llorona loví děti ve snaze nahradit ty své a během staletí její
nenasytnost roste... Horor / thriller, USA, 2019,titulky. 093 minut

Vstupné: 130 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.

120 minut

