www.facebook.com/KinoChotebor

01. pátek - 20:00 hod.
.

02. sobota - 17:00 hod.

Barry Seal: Nebeský gauner
Mládeži do 12 let nevhodný.

02. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Temná věž
Mládeži do 15 let nevhodný.

05. úterý

- 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

- 20:00 hod.

15. pátek - 20:00 hod.

André Rieu -

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

Vstupné: 100 Kč

Kingsman: Zlatý kruh
Mládeži do 15 let nevhodný.

29. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Dobrý časy
Mládeži do 12 let nevhodný.

23. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Velká oříšková loupež 2
Představení pro děti.

22. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 200 Kč

Který je ten pravý?
Mládeži do 12 let nevhodný.

22. pátek - 17:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

koncert z Maastrichtu 2017

Mládeži přístupný.

19. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

To
Mládeži do 15 let nevhodný.

16. sobota - 19:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Tulipánová horečka
Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 130 Kč

Zahradnictví: Dezertér
Mládeži přístupný.

LEGO® Ninjago® film
Mládeži přístupný.

114 minut
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř
vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis,
bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se
jednou dostanou do zprávy...
Animovaný / dobrodružný / komedie, USA, 2017, dabing.

100 minut
Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu
s Walterem O'Dimem, známým též jako Muž v černém a je
odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která svou
existencí drží pohromadě celý vesmír...
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Horor / Sci-Fi / Western, USA,
2017, titulky.

DVD

091 minut

Český dokumentarista Vít Klusák přichází se stylizovaným
portrétem něžného neonacisty z Prostějova, který ač nikdy nikoho
neudeřil, nesnáší ledacos: svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky,
homosexuály, Merkelovou, pavouky i zubaře. Daliborovi K. táhne
na čtyřicítku, natáčí amatérské horory, má rád PlayStation a
Facebook. A obdivuje Adolfa Hitlera. ČR, 2017.

105 minut

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází
z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a
belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku
na jaře 1940.
Akční / drama / historický / válečný, Velká Británie / Nizozemsko /
Francie / USA, 2017, titulky.

107 minut

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované
komedii pro celou rodinu. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea
loutek, kterému však hrozí zbourání a Hurvínka čeká největší
dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, odvahu,
šikovnost a smysl pro přátelství, aby zachránil ´taťuldu´, ale i
kouzelné muzeum. Animovaný / komedie, ČR, 2017. 085 minut
Akční film ve stylu Dannyho parťáků, ve kterém se dva bratři
snaží uskutečnit loupež během závodů NASCAR v Severní
Karolíně.
Komedie, USA, 2017, titulky.

Loganovi parťáci
Mládeži do 12 let nevhodný.

12. úterý

Vstupné: 110 Kč

Hurvínek a kouzelné muzeum
Představení pro děti.

09. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Dunkerk
Mládeži do 12 let nevhodný.

09. sobota - 17:30 hod.

Vstupné: 120 Kč

Svět podle Daliborka
Mládeži do 12 let nevhodný.

08. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Emoji ve filmu
Představení pro děti.

Příběh pilota se jménem Barry Seal (Tom Cruise), který počátkem
80. let pašoval drogy pro CIA a pro kolumbijský kartel. Muž dvou
tváří byl však jednoho dne sestřelen. Příběh podle skutečných
událostí.
Krimi / thriller, USA, 2017, titulky.

Vstupné: 120 Kč
Vstupné: 110 Kč

119 minut
Nizozemsko, počátek 17. století, doba tulipánové mánie. Mladý
malíř Jan Van Loos se zamiluje do vdané mladé ženy Sophie,
zatímco na přání jejího manžela maluje její portrét. Zrodí se
vášnivá, ale zakázaná láska. Aby svůj vztah utajili, milenci se víc
a víc zamotávají do spleti podvodů a lží. Drama / romantický,
Velká Británie / USA, 2017, titulky.

107 minut

Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo,
beroucí na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je
jediný: strach ochutí naše maso a "To" může začít hodovat.
Ale pozor! Živí se hlavně dětmi, protože jejich strach je mnohem
jednodušší než u dospělých.
Drama / horor / thriller, USA, 2017, titulky.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
135 minut
André Rieu slaví 30 let se svým Johann Strauss Orchestra a vy
můžete být u toho. Hudebník proslul po celém světě jako král
walzu a je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších umělců vůbec.
Jeho výroční koncert a zároveň vrchol letošní hudební sezóny si
budou moci užít diváci po celém světě právě díky přenosu do kin.
Záznam koncertu / Nizozemsko, Maastricht, 2017.
180 minut
Film vypráví příběh svobodné matky Alice Kinney (Reese
Witherspoon), která se právě rozešla se svým manželem.
Rozhodne se začít nový život, a tak se odstěhuje zpátky do
rodného LA i se svými dvěma dcerami. Do Alicina života se
postupně začnou vkrádat nová přátelství a romantika...
Komedie / drama / romantický, USA, 2017, titulky.

xxx minut

Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými
přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli
plánované výstavbě pochybného zábavního parku.
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný, Kanada / USA /
Jižní Korea, 2017, dabing.

092 minut
Přepadení banky, k němuž Connie přemluvil milovaného bratra,
se málem podaří, jenomže nepříliš rychle reagující Nick skončí v
rukou policie. Zatímco se Connie pokouší sehnat peníze na kauci,
ukáže se, že jsou tu i jiné možnosti, jak dostat Nicka z kriminálu.
Tak začíná Connieho nekonečné a divoké putování nočním
New Yorkem. Krimi / drama, USA, 2017, titulky.
100 minut
Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se stává rukojmím.
Kingsmany čekají nové úkoly i překážky. Spojí se se spřátelenou
americkou
špionážní organizací Statesman. Obě dvě agentury
digitální
projekce
musí společnými silami porazit nebezpečného nepřítele a
zachránit tak svět. Akční / dobrodružný / komedie, USA /
Velká Británie, 2017, titulky.
xxx minut
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na
pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou
je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru
digitální
projekce
Prahy Otto
Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde
zaměstnává.
Drama, Česko / Slovensko, 2017.

xxx minut

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd,
známý také jako Zelený Nindža, společně se svými přáteli zapojí
do bitvy o Ninjago City...
digitální
projekce
Animovaný
/ akční / komedie, USA, 2017, dabing.
097 minut

