www.facebook.com/KinoChotebor

03. pátek - 20:00 hod.
.

04. sobota - 17:00 hod.

Než přišla bouře
Mládeži do 12 let nevhodný.

- 20:00 hod.

- 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

093 minut

Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce
kolísavým sebevědomím. Jednoho dne se praští do hlavy a když
se pak probere, zjistí, že kouzla a spravedlnost přeci jen existují.
Stala se z ní totiž neodolatelná krasavice. Celý život se jí od
základu změní. Má to jen jeden háček...
Komedie, USA, 2018, titulky.

Vstupné: 110 Kč

110 minut

Na plátna kin se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak
tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v
domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní
nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna...
Animovaný / akční / dobrodružný, USA, 2018, dabing.

Vstupné: 120 Kč

Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

Vstupné: 120 Kč

104 minut
V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita. Před
čtyřmi lety tu byla zavražděna vietnamská dívka, krátce poté, co
vyhrála okresní soutěž krásy. Jejím vrahem byl nezletilý Jan
Polanský. Po propuštění z výchovného ústavu je nalezen mrtvý...
na místo činu přijíždí z okresní kriminálky zkušený vyšetřovatel...
Krimi / drama, Česko / Slovensko, 2018.

Vstupné: 120 Kč

090 minut

Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, pro kterou už nemají
využití. Před předáním chaty novému majiteli se však matka
(Ivana Chýlková) zarazí, co by to byli za rodinu, kdyby na chatě
neuspořádali poslední pořádnou rodinnou slezinu?
Komedie, Česko, 2018.

Vstupné: 110 Kč

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky

18. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 110 Kč

Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina její
dcery rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých
předků. S přibývajícími odhaleními se čím dál více snaží překonat
svůj neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a
pomalu ničí vše, co znají.
Drama / horor / mysteriózní, USA, 2018 titulky.

Děsivé dědictví
Mládeži do 15 let nevhodný.

21. úterý

- 20:00 hod.

24. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 110 Kč

Mamma Mia! Here We Go Again
Mládeži přístupný.

Aja je chudý, ale talentovaný kouzelník a fakír z malé indické
vesničky. Jeho nemocná matka ho vyšle na tajemnou misi, má
v Paříži navštívit Eiffelovu věž. Neshoda s excentrickým taxikářem
Aju zanechá kousek od Paříže v obchodě Ikea. Tak začíná Ajova
nedobrovolná, ale o to bláznivější cesta čtyřmi kouty Evropy...
Komedie, Francie / USA, 2018, titulky.
092 minut
Hlubinná ponorka, která prováděla průzkum v rámci
mezinárodního podmořského programu, byla napadena
obrovským tvorem, který byl dosud považován za vyhynulého, a
nyní leží na dně nejhlubšího podmořského příkopu v Pacifiku...
Akční / horor / sci-fi / thriller, USA, 2018, titulky.

113 minut
Jsou především líné a všechno mají na háku, ale i kočky mají
velká srdce, mají své legendy a dny, kdy zažívají neuvěřitelné
věci. Jedno
takové nevšední a doslova velkolepé dobrodružství
digitální
projekce
ukáže tato nová animovaná komedie.
Animovaný / rodinný / dobrodružný, Čína, 2018, dabing.

Špión, který mi dal kopačky
Mládeži do 12 let nevhodný.

28. úterý - 20:00 hod.
31. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Příběh koček
Představení pro děti.

25. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Meg: Monstrum z hlubin 3D
Mládeži do 12 let nevhodný.

25. sobota - 17:00 hod.

126 minut

Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni
Mládeži do 12 let nevhodný.

080 minut

Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným příběhem.
Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho
nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní
lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne
volání dálek a vydávají se do světa. Dobrodružný / rodinný /
fantasy, Německo, 2018 dabing.
110 minut

18. sobota - 17:00 hod. Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
Mládeži přístupný.

125 minut

Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se u
přeživších 2% objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěny
do internačních táborů. Šestnáctiletá Ruby z tohoto tábora utíká
a přidává se ke skupince teenagerů, která prchá před vládou.
Sci-fi / thriller, USA, 2018, titulky.

Chata na prodej
Mládeži přístupný.

xxx minut

Film Dana Svátka z prostředí protialkoholní léčebny vypráví
o úspěšných mužích, kteří spadli až na dno. Sleduje jejich kariéry
i to, jak se na scestí dostali.
Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk,
Marika Šoposká, Simona Babčáková, Jiří Maryško, Jaroslav Plesl
a další. Drama / komedie, Česko, 2018.

Miss Hanoi
Mládeži do 12 let nevhodný.

17. pátek - 20:00 hod.

DVD

Temné síly
Mládeži do 12 let nevhodný.

14. úterý

Vstupné: 130 Kč

Úžasňákovi 2
Mládeži přístupný.

11. sobota - 20:00 hod.

Tom Cruise se vrací se svým týmem jako tajný agent Ethan Hunt,
takže nás čeká spousta napínavých akcí.
Akční / dobrodružný / thriller, USA, 2018, titulky.

Jsem božská
Mládeži do 12 let nevhodný.

11. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Úsměvy smutných mužů
Mládeži do 12 let nevhodný.

10. pátek - 20:00 hod.

Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud
jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste pravdu. Na dohled
modré planety krouží obrovský mezihvězdný křižník plný
mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým
počtem očí, uší nebo rukou. Animovaný / komedie / rodinný
Německo / Lucembursko / Dánsko, 2018, dabing.
085 minut

Mission: Impossible - Fallout
Mládeži do 12 let nevhodný.

07. úterý

Vstupné: 110 Kč

Příšerky z vesmíru
Představení pro děti.

04. sobota - 20:00 hod.

Ve filmu o přežití natočeném podle skutečného příběhu vyústí
náhodné setkání dvou mladých lidí nejdříve v lásku a posléze v
největší dobrodružství jejich života, když musí čelit jednomu z
nejkatastrofálnějších hurikánů, jaký byl kdy v historii zaznamenán.
Akční / dobrodružný / drama / thriller / romantický, USA, 2018,
titulky.
099 minut

Vstupné: 120 Kč

105 minut
Audrey a Morgan jsou nejlepší kamarádky. Do mezinárodního
spiknutí se zapletou poté, co jedna z nich zjistí, že přítel, který ji
opustil, byl ve skutečnosti špiónem.
digitální
projekce
Akční / komedie,
USA, 2018, titulky.

117 minut
Pokračování oblíbeného muzikálu plného písní skupiny ABBA.
Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan,
Lily James, Stellan Skarsgård a mnozí další.
digitální
projekce
Muzikál, USA,
2018, titulky.
114 minut

