www.facebook.com/KinoChotebor

03. úterý

- 20:00 hod.
.

06. pátek - 20:00 hod.

Přes prsty
Mládeži přístupný.

21. sobota - 17:00 hod.

21. sobota - 20:00 hod.

24. úterý - 20:00 hod.

27. pátek - 20:00 hod.

28. sobota - 17:00 hod.

066 minut

Stu je nervózní řidič Uberu a chce za každou cenu co nejlépe
sloužit svým zákazníkům. Vic je zase drsný polda, který má v
plánu dopadnout nebezpečného padoucha. Když se jejich cesty
střetnou a propojí, začíná šílená jízda, při níž jim bude neustále
hrozit ztráta nejen zdravého rozumu ale občas i života...
Akční / komedie / krimi, USA, 2019, titulky.

094 minut

Vstupné: 120 Kč

122 minut

Vstupné: 120 Kč

Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o
skutečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a
drbání každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot
svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani
ve snu nedokázal představit.
Animovaný / komedie, Kanada, 2019, dabing.
xxx minut

Vstupné: 120 Kč

Akční ikona John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho se vrací.
Krvavě, naposledy, osudově. Ještě jedna bitva...
Akční / dobrodružný / thriller, USA, 2019, titulky.

xxx minut
Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajům sluneční soustavy,
aby našel svého otce a odhalil záhadné jevy, které ohrožují život
na naší planetě. Při tom objevuje tajemství, která zpochybňují
podstatu lidské existence a naše místo ve vesmíru.
Sci-fi / thriller / drama / dobrodružný, USA / Brazílie, 2019, titulky.

Vstupné: 130 Kč

Vstupné: 130 Kč

115 minut
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou
exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich
morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky
korektní komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.
Komedie, Česko, 2019.

095 minut

Vstupné: 120 Kč

Velkolepé animované dobrodružství „Playmobil ve filmu“ je plné
zábavy a fantazie. V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové,
Vikingové,
Římané, dinosauři, kouzelná víla, tajný agent,
digitální
projekce
dobrodruh a dvě děti, které mocné kouzlo vtáhlo ze světa lidí do
nekonečného světa Playmobil. Animovaný / dobrodružný /
komedie / rodinný / Francie / Německo, 2019, dabing.099 minut

Vstupné: 140 Kč

Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského
chlapce za 2. světové války. Ve snaze uchránit své dítě před
masovým vyhlazováním Židů, posílají rodiče desetiletého syna k
digitální
projekce
tetě na venkov.
Teta však záhy nečekaně umírá. Chlapec se tak
musí vydat na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem...
Drama, Česko / Slovensko / Ukrajina, 2019, titulky. 169 minut

Nabarvené ptáče
Mládeži do 15 let nevhodný.

130 minut

Panství Downton, jeden z nejslavnějších televizních seriálů
moderní éry, dospěl k velkolepé závěrečné kapitole, která se
odehraje v kinech. Stejnojmenný film završuje často neuvěřitelné
osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů a jejich služebnictva.
Drama, Velká Británie, 2019, titulky.

Playmobil ve filmu
Představení pro děti.

28. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Román pro pokročilé
Mládeži do 12 let nevhodný.

100 minut

Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou
velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým
blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli,
kde by i ďábel potřeboval bodyguarda, se Diego stává Bohem.
Fanatický obdiv a slávu je ale těžké ustát... Dokumentární /
sportovní, Velká Británie, 2019, titulky.

Vstupné: 120 Kč

Ad Astra
Mládeži do 12 let nevhodný.

097 minut

Daniel je romantik, který věří na osud. Když potká Natašu,
okamžitě mezi nimi přeskočí jiskra. Nataša je však nucena ještě
týž den opustit Ameriku, a proto bojuje s pocitem, který ji k
Danielovi přitahuje. Daniel je však pevně přesvědčen, že jejich
setkání nebylo náhodné, a že jsou si navzájem předurčeni.
Drama / romantický, USA, 2019, titulky.

xxx minut

Rambo: Poslední krev
Mládeži do 15 let nevhodný.

DVD

V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená
Tlapková patrola totiž zažije svoje nejnovější a speciální
dobrodružství v kinech na velkém plátně. Kluk Ryder a jeho psí
záchranářský tým představí úplně nové epizody, ve kterých bude
mít své místo a důležitý úkol každý z členů skupiny...
Animovaný / rodinný, USA, 2018, dabing.

Psí kusy
Představení pro děti.

096 minut
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při
v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2.
Animovaný / dobrodružný / akční / komedie / rodinný, USA, 2019,
dabing.

Vstupné: 130 Kč

Panství Downton
Mládeži do 12 let nevhodný.

101 minut
Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské
rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici. Každý
nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru. Tu však
nemusí přežít...
Horor / thriller / komedie, USA, 2019, titulky.

V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob se do města
Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě,
kde to všechno před 27 lety začalo...
Horor / thriller, USA, 2019, titulky.

Spolujízda
Mládeži do 15 let nevhodný.

17. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Tlapková patrola
Představení pro děti.

14. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

To: Kapitola 2
Mládeži do 15 let nevhodný.

14. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 140 Kč

Diego Maradona
Mládeži do 12 let nevhodný.

13. pátek - 20:00 hod.

3D

Slunce je také hvězda
Mládeži do 12 let nevhodný.

10. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Angry Birds ve filmu 2
Představení pro děti.

07. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Krvavá nevěsta
Mládeži do 15 let nevhodný.

07. sobota - 17:00 hod.

Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a
hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto
vždycky přijde od života nová šance.
Komedie / sportovní, Česko, 2019.

