www.facebook.com/KinoChotebor

01. sobota - 17:00 hod.
.

01. sobota - 20:00 hod.

Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat
a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika
kamarádů je schopen přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je
oslavován jako hrdina.
Animovaný / dobrodružný / rodinný, Island / Belgie, 2018, dabing.

Kubík hrdina
Představení pro děti.

- 20:00 hod.

Zpívání v dešti

14. pátek - 20:00 hod.

15. sobota - 17:00 hod.

15. sobota - 20:00 hod.

18. úterý - 20:00 hod.

29. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 150 Kč

Mládeži do 12 let nevhodný.

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 130 Kč

Yeti: Ledové dobrodružství
Vstupné: 110 Kč

Slender Man
Mládeži do 15 let nevhodný.

Záznam koncertu z Maastrichtu 2018.
Program koncertu navazuje na vydání nového alba „Amore“, které
obsahuje Andrého vlastní verze klasických milostných písní ze
světa populární i klasické hudby.

145 minut
Malý chlapec nešťastnou náhodou přivolá na Zem nejdrsnějšího
lovce lidí. Katastrofě může zabránit jen skupina válečných
veteránů v čele s odvážným vědcem.
Nejedná se o remake slavného filmu, ale o možný restart nové
série.
Akční / dobrodružný / horor / sci-fi, USA, 2018, titulky.

xxx minut

Všem známý večerníček O malé čarodějnici a jejím věrném
havranovi Abraxasovi se dočkal filmového zpracování a míří do
našich kin.
Pohádka / rodinný / fantasy, Německo / Švýcarsko, 2018, dabing.

Po čem muži touží

Představení pro děti.

29. sobota - 20:00 hod.

3D

Muž, který zabil Dona Quijota
Mládeži do 12 let nevhodný.

21. pátek - 20:00 hod.
25. úterý - 20:00 hod.
28. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 200/160 Kč

Ten pravý, ta pravá?
Mládeži do 15 let nevhodný.

108 minut

Poklidná dovolená oblíbené rodinky strašidel na výletním parníku
se změní v noční můru, když se Drákula zblázní do záhadné
kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo
zničit strašidla po celém světě...
Animovaný / komedie / rodinný, USA, 2018, dabing.

Vstupné: 110 Kč

Malá čarodějnice
Mládeži přístupný.

103 minut

Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní firmy,
která se zabývá vývojem tzv. inteligentního domu. Spolu s
manželkou se nastěhují do funkčního prototypu luxusního domu
ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody. To, co se zpočátku
jevilo jako pohádka, se však pomalu, ale jistě, mění v noční můru.
Thriller / psychologický, Česko / Slovensko, 2018.

097 minut

Predátor: Evoluce
Mládeži do 15 let nevhodný.

DVD

Na začátku 70. let minulého století se Spojené státy vařily v
záplavě demonstrací za lidská práva. V téže době se jeden mladý
černý kluk s gigantickým afrem rozhodl rozšířit řady coloradské
policie... Režisér Spike Lee boduje s černou krimi komedií, která
je sice retro, ale zároveň mrazivě aktuální. Drama / krimi /
komedie / životopisný, USA, 2018, titulky.
134 minut

André Rieu: Amore - hold lásce
Mládeži přístupný.

Jeden z nejslavnějších klasických muzikálů vypráví humorný
příběh z Hollywoodu 20. let 20. století. Produkční společnost,
která se věnovala výrobě němých filmů se musí vyrovnat s
příchodem zvuku... dokonale propracovaná a bravurně zvládnutá
taneční a pěvecká čísla s neopakovatelným Genem Kellym v
hlavní roli. Muzikál / romantický, USA, 1952, titulky.

Vstupné: 130 Kč

BlacKkKlansman
Mládeži do 12 let nevhodný.

13. čtvrtek - 19:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 3D
Mládeži přístupný.

08. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 080 Kč

Důvěrný nepřítel
Mládeži do 12 let nevhodný.

08. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

/projekt100/

Mládeži do 12 let nevhodný.

07. pátek - 20:00 hod.

085 minut
V akčním thrilleru Skyscraper hraje Dwayne Johnson bývalého
šéfa záchranářského týmu a válečného veterána, který se nyní
specializuje na bezpečnost mrakodrapů. Když v nejvyšší budově
na světě vypukne náhle požár, který se rychle šíří, záchranná
akce začíná...
Akční / drama / thriller / krimi, USA, 2018, titulky.
103 minut

Mrakodrap
Mládeži do 12 let nevhodný.

04. úterý

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 100 Kč

103 minut
Keanu Reeves a Winona Ryder do sebe vrazí jako věčně
nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli.
Omylem se dají do řeči a hned zjistí, že mají vlastně hodně
společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho nejvíc
začnou nenávidět sebe navzájem...
Komedie / drama / romantický, USA, 2018, titulky.
090 minut
Toby býval idealistický student filmu, dnes je cynickým režisérem
reklam. Když po deseti letech zavítá do malebné vísky, kde
natočil svůj studentský projekt o Donu Quijotovi, s hrůzou zjistí,
že jeho film změnil život obyvatel k nepoznání.
Dobrodružný / komedie / drama / fantasy, Španělsko / Belgie /
Portugalsko / Velká Británie, 2018, titulky.

132 minut

Charismatický cynik Karel je sympaťák, na kterého ženy letí.
Jednoho dne utrží od života hned několik ran: dostane výpověď,
neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena
pohledná mladá šéfredaktorka... Karel vyřeší problémy jako chlap
– opije se a přeje si stát se ženou, protože „ženský to mají v
životě jednodušší... Komedie, Česko, 2018.

095 minut

Rodinná komedie, ve které nahlédneme do života sněžného
muže. Ten je totiž přesvědčen, že skutečně existují nepolapitelné
bytosti zvané „lidé”.
Animovaný / komedie / rodinný, USA, 2018, dabing.

xxx minut
V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky
rituálem popřít existenci tajemného Slender Mana. Když však
jedna z nich
záhadně zmizí, vše nasvědčuje tomu, že je ve
digitální
projekce
skutečnosti jeho poslední obětí...
Horor, USA, 2018, titulky.

093 minut

