www.facebook.com/KinoChotebor

01. úterý - 20:00 hod.
05. sobota -. 20:00 hod.
04. pátek - 20:00 hod.

Dvě nevěsty a jedna svatba
Mládeži do 12 let nevhodný.

15. úterý - 20:00 hod.

18. pátek - 20:00 hod.

22. úterý - 20:00 hod.

26. sobota - 17:00 hod.

29. úterý - 20:00 hod.

Gauguin
Mládeži do 15 let nevhodný.

xxx minut

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 110 Kč

Romantické drama vypráví příběh 17leté Katie, která se musí
kvůli vzácné nemoci schovávat před slunečními paprsky.
Ven chodí až po setmění a na místním nádraží hraje pro lidi na
kytaru. Jedné noci zasáhne osud, když potká Charlieho,
hvězdného středoškolského atleta, kterého již celé roky tajně
obdivuje... Drama / romantický, USA, 2017, dabing. 091 minut

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 140/120 Kč

Vstupné: 120 Kč

Tiché místo
Mládeži do 15 let nevhodný.

102 minut

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných
rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný
herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první
pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání,
strašlivý čaroděj Chornomor Milu unese. Ruslan se proto vydává
ji zachránit. Animovaný, Ukrajina, 2018, dabing.
085 minut

Psí ostrov
Mládeži do 12 let nevhodný.

26. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Solo: Star Wars Story
Mládeži přístupný.

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky

Nová dobrodružství komiksového hrdiny.
Akční / dobrodružný / komedie / sci-fi, USA, 2018, titulky.

Ztratili jsme Stalina
Mládeži do 15 let nevhodný.

- 16:00 hod.
3D
dabing
25. pátek
- 20:00 hod.
2D titulky

Vstupné: 120 Kč

Půlnoční láska
Mládeži do 12 let nevhodný.

Vadí nevadí je poměrně nevinná hra, při které hráči, když na ně
přijde řada, volí, zda pravdivě odpoví na nějakou choulostivou
otázku, nebo splní obtížný/nepříjemný/ponižující úkol. Spojení
„poměrně nevinná“ přestává platit ve chvíli, kdy v případě lži nebo
nesplněného úkolu zemřete...
Horor / thriller, USA, 2018, titulky.
103 minut
Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích,
kteří jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu!
Komedie, USA, 2018, titulky.

Hledá se princezna
Představení pro děti.

19. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Deadpool 2
Mládeži do 15 let nevhodný.

19. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 080 Kč

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a
dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat!
První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky
nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a
rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.
Dokumentární, Česko, 2017.
081 minut

Kazišuci
Mládeži do 15 let nevhodný.

111 minut

Vstupné: 130 Kč

Vadí nevadí
Mládeži do 15 let nevhodný.

091 minut

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé
blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a
plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době
za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky...
Komedie,
Česko,
2018.
Filmový cyklus
nejen
pro středoškoláky.
089 minut

Planeta Česko
Mládeži přístupný.

12. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Britský agent James (James McAvoy) a podmořská bioložka
Danielle (Alicia Vikander) se poprvé setkají na pláži v Normandii
a zamilují se do sebe. Po několika dnech je však jejich práce od
sebe oddělí a osamoceni čelí smrtícím hrozbám. On v zajetí
džihádistů, ona v hlubinách moře. Drama / romantický / thriller,
USA / Německo / Francie / Španělsko, 2017, titulky.

Dvě nevěsty a jedna svatba
Mládeži do 12 let nevhodný.

12. sobota - 17:00 hod.

DVD

Až na dno
Mládeži do 12 let nevhodný.

11. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Animovaná komedie, která přinese jednomu houserovi zvláštní
úkol. Musí se začít starat o dvě malé kachničky a pomoci jim
z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil. Jejich společné
dobrodružství ukáže, že rodina může mít všechny podoby i tvary
a dokonce i peří. A že přátelství a rodina je ta největší zábava.
Animovaný /rodinný, USA / Čína, 2018, dabing.

V husí kůži
Představení pro děti.

08. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 150 Kč

Úžasný příběh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál
Bruce Dickinson - frontman kapely Iron Maiden - v roce 1994
uprostřed obléhání Sarajeva. Záběry z unikátního vystoupení,
rozhovory s kapelou, se štábem i s ochrankou nás vracejí do kruté
a nebezpečné reality. Dokumentární / hudební, Velká Británie /
Bosna a Hercegovina, 2017, titulky.
140 minut

SCREAM FOR ME SARAJEVO
Mládeži do 12 let nevhodný.

05. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé
blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a
plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době
za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky...
Komedie, Česko, 2018.
089 minut

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 090 Kč

5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho
skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek a panika.
Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli jen
pomyslet. Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý.
Proč by nemohl i Stalin? Komedie, Velká Británie / Francie /
Belgie, 2017, titulky.
106 minut
Dlouho očekávaný snímek se vrací do mládí ikonické postavy
vesmírného pašeráka Hana Sola a ukazuje mimo jiné, jak se
seznámil se svým kamarádem Chewbaccou.
Akční / dobrodružný / sci-fi / fantasy, USA, 2018.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky

xxx minut

Po Fantastickém panu Lišákovi natočil Wes Anderson další
celovečerní animovaný film! Film Psí ostrov je Odysseou malého
chlapce při hledání jeho ztraceného psa.
Animovaný / dobrodružný / drama / fantasy / komedie / sci-fi,
USA / Německo, 2018, titulky.

101 minut
Vybrali si k životu tiché místo. Až moc tiché. Jediný hlasitější zvuk
se stává spouštěčem pro nepředstavitelný teror, který už
čtyřčlenná rodina nechce zažít. Hluk v těchto končinách může
znamenat rozsudek smrti...
Drama / horor / thriller / psychologický, USA, 2018, titulky.

095 minut
Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti. Touží po svobodě.
Potýká se ovšem se samotou, chudobou a nemocí. Ale také
poznává Tehuru, která se stane jeho ženou a modelem pro jeho
digitální
projekce
nejlepší obrazy.
Životopisný, Francie, 2017, titulky.
102 minut

