www.facebook.com/KinoChotebor

01. sobota - 17:00 hod.
.

01. sobota - 20:00 hod.

Mládeži přístupný.

- 20:00 hod.

Alfa

- 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Mládeži přístupný.

29. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Vánoce a spol.
Mládeži přístupný.

29. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Smrtelné stroje
Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 110 Kč

3D

106 minut

099 minut

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby
ledové v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, kterému se mu
podaří ochočit si osamělého vlka, je nucen naučit se přežít
v drsné a nemilosrdné divočině.
Akční / drama / thriller, USA, 2018, titulky.

097 minut
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak.
Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na
zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí?
Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si nadělí
pod vánočním stromečkem?
Animovaný / rodinný, Česko, 2018.
060 minut
Arthur Curry se dozví, že je dědicem podmořského království
Atlantidy a že se musí ujmout vedení svého lidu.
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2018, dabing.

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky

143 minut

Stephanie (Anna Kendrick), matka a blogerka, se snaží odhalit
pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně Emily.
Do napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství, odhalení,
černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy
a odplaty se zaplete i Emilyin manžel Sean.
Filmový
cyklus (nejen)
pro středoškoláky
Krimi
/ mysteriózní
/ thriller,
USA, 2018, titulky.
117 minut
Animovaný snímek divákům představí dosud nepoznaný svět
Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu.
Animovaný, USA, 2018, dabing.

Vstupné: 120 Kč

Louskáček a čtyři říše
Mládeži přístupný.

28. pátek - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Mary Poppins se vrací
Mládeži přístupný.

27. čtvrtek - 17:00 hod.

Vstupné: 140 Kč

Spider-Man: Paralelní světy
Mládeži přístupný.

22. sobota - 17:00 hod.

3D

Nebezpečná laskavost
Mládeži do 12 let nevhodný.

21. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 100Kč

Aquaman
Mládeži do 12 let nevhodný.

18. úterý

Vstupné: 100 Kč

Pat a Mat: Zimní radovánky
Představení pro děti

14. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Příběh čtyř žen, které nemají nic společného, jen s výjimkou
dluhů, které jim zbyly z trestné činnosti jejich mrtvých manželů...
Intenzivní, soudobý thriller Oscarového režiséra Steva McQueena
odehrávající se na pozadí kriminality, vášně a korupce.
Drama / krimi / thriller, USA / Velká Británie, 2018, titulky.
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.
128 minut

Vdovy

Mládeži do 12 let nevhodný.

14. pátek - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle.
Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků,
možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou
pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje
neomylné, kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane
fungovat. Pohádka / komedie, ČR / SR, 2018.

Čertí brko

Mládeži do 12 let nevhodný.

11. úterý

DVD

Zlatý podraz

Mládeži přístupný.

08. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film
začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska
mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle. Jejich
příběh vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila
železná opona.
Drama / romantický / sportovní, Česko, 2018.

Upgrade

Mládeži do 12 let nevhodný.

08. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Za pár let už nebudeme muset ani hnout prstem, protože moderní
technologie za nás všechno obstarají. Technofobům se v takové
době nebude žít zrovna lehko. Grey Trace je pověstný tím, že jako
jeden z posledních lidí dává před technologiemi přednost vlastním
rukám. Jedna noc mu však obrátí život vzhůru nohama...
Akční / thriller / sci-fi / horor, Austrálie, 2018, titulky. 100 minut

Čertí brko

Mládeži do 15 let nevhodný.

04. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle.
Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků,
možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou
pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje
neomylné, kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane
fungovat. Pohádka / komedie, ČR / SR, 2018.
099 minut

120 minut
Film se odehrává ve 30. letech během období hospodářské krize
v Londýně. Michael a Jane už jsou dospělí. Poté, co rodina utrpí
osobní ztrátu, se do životů rodiny Banksových vrátí tajemná chůva
Mary Poppins a použije své jedinečné magické schopnosti, aby
pomohla rodině znovu objevit radost.
Rodinný / fantasy / muzikál, USA, 2018, dabing.
130 minut
Klára chce získat klíč od skříňky, ve které je ukrytý dar od její
zesnulé matky. Zlatá nit ji zavede do kouzelného světa Říše
vloček, Říše květů a Říše sladkostí. Aby získala klíč, musí však
projít i čtvrtou říší, kde panuje krutá vládkyně...
Dobrodružný / rodinný / fantasy, USA, 2018, dabing.

100 minut
Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě teď
stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí
digitální
projekce
zapřáhnout
soby a vydat se mezi lidi. Jediné, co může zachránit
Vánoc, je vitamín C pro všechny skřítky. Záchranná mise ale
nebude tak jednoduchá, jak se v první chvíli zdálo.
Komedie / rodinný, Francie, 2017, dabing.
099 minut
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne
se, že je čas, aby někomu prozradil tajemství kouzelného lektvaru,
který dodává
sílu a díky kterému odolává jeho vesnice útokům
digitální
projekce
Římanů. Vydává se tedy společně s Asterixem a Obelixem na
cestu, aby našel mladého druida, kterému by mohl tajemství
prozradit. Animovaný, Francie, 2018, dabing.
105 minut
Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace
přizpůsobila novému životu. Gigantická pojízdná města se toulají
světem a kvůli zdrojům pronásledují menší městečka... Akční /
digitální
fantasy / projekce
sci-fi, Nový Zéland / USA, 2018, dabing.

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.

128 minut

