Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun, tel. 311 621 811,
informace na www.kinoberoun.cz, kino.beroun@iol.cz, změna programu vyhrazena
rezervace pouze elektronická: www.webticket.cz, pokladna kina je ve všední den otevřená od 15:00, v sobotu a neděli hodinu
před začátkem prvního představení a v průběhu celého denního promítacího bloku.

Program od 29. prosince do 31. ledna 2019
prosinec 2018
29. so

15:30 Spider-Man: Paralelní světy

17:30 Aquamen (dabing)

30. ne

15:30

18:30 zločiny 3D (dabing)

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

31. po

kino nehraje

1. út

kino nehraje

20:00 Znovu ve hře

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy

kino nehraje

kino nehraje

leden 2019
kino nehraje

kino nehraje

2. stř

17:30 Aquamen 3D (dabing)

3. čt

18:30 (dabing)

4. pá

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Bumblebee 3D
20:00 Aquamen (titulky)

20:00 Znovu ve hře

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

5. so

15:30 Spide-Man: Paralelní světy

17:30 Mary Poppins se vrací

6. ne

15:30 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

18:30 The Doors: Live at the Bowl '68

7. po

13:45

17:30 Znovu ve hře

20:00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Utop se nebo plav

17:30 Bumblebee

20:00 Ve spárech ďábla

Bijásek Yeti: Ledové dobrodružství

8. út
9. stř
10. čt

13:45

Bijásek Yeti: Ledové dobrodružství

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy

15:30 zločiny (dabing) zlevněné představení

11. pá

18:30 Robin Hood
17:30 Aquamen (dabing)

20:00 Cena za štěstí
20:00 Robin Hood

12. so

15:30 Raubíř Ralf a internet 3D

17:30 Bumblebee

13. ne

15:30 Čertí brko

18:30 Doktor Martin: Záhada v Beskydech

14. po

13:45

17:30 Cena za štěstí

20:00 Bohemian Rhapsody

17:30 Spide-Man: Paralelní světy (titulky)

20:00 Svátky klidu a míru

Bijásek Yeti: Ledové dobrodružství

15. út
16. stř

13:45

17. čt

15:30 Mary Poppins se vrací zlevněné

Bijásek Yeti: Ledové dobrodružství

představení

18. pá

18:30 Čertí brko
18:30 Kursk
17:30 Skleněný

20:00 Bumblebee 3D
20:00 Skleněný

19. so

15:30 Čertí brko

17:30 Aquamen (dabing)

20. ne

15:30 Raubíř Ralf a internet

18:30 Cena za štěstí

21. po

13:45

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Robin Hood

17:30 Skleněný

20:00 Zjevení

17:30 Znovu ve hře

20:00 Kursk

Bijásek Yeti: Ledové dobrodružství

22. út
23. stř

13:45

24. čt

15:30 Bohemian Rhapsody zlevněné

Bijásek Yeti: Ledové dobrodružství

předsatavení

25. pá

18:30 Narušitel
19:00

26. so

15:30 Raubíř Ralf a internet

17:30 Psí domov

27. ne

15:30 Spide-Man: Paralelní světy

18:30 Schindlerův seznam

ANDRÉ RIEU
Koncert ze Sydney 2018
20:00 Cena za štěstí

28. po

17:30 Psí domov

20:00

29. út

17:30 Narušitel

20:00 Složka 64

30. stř

17:30 Skleněný

20:00 Favoritka

31. čt

15:30 Čertí brko zlevněné představení

18:30 Ženy v běhu

Filmový klub A dýchejte klidně

A dýchejte klidně

Raubíř Ralf a internet

Zatímco Lára bojuje s tíživou životní situací, Adja se snaží nelegálně dostat přes
Island za dcerou do Kanady. Když se osud žen protne u pasové kontroly, netuší, jak
důležitou roli pro sebe budou později mít. Island/ Šv. /Bel., 95 min, české titulky,
přístupno od 12 let.

Opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a
vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny. USA,
113 min., české znění, mládeži přístupno.

André Rieu – Koncert ze Sydney

Robin Hood

Na úspěšný přenos koncertu Andrého Rieu z Maastrichtu navážeme koncertem
novým, tentokrát ze Sydney. Opět se můžete těšit na koncert plný emocí, orchestr
Johanna Strausse a řadů hostů.. České titulky, mládeži přístupno.

Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým
maurským přítelem povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní akční
podívané plné zběsilých bojů a epické válečné choreografie. USA, 117 min, české
titulky, přístupno od 12 let.

Aquamen

Schindlerův seznam

Filmový příběh odhaluje původ Arthura Curryho, kterého jeho životní cesta přiměje
čelit pravdě nejen o tom kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden
stát se tím, pro co byl zrozen… králem. USA, 143 min., přístupno od 12 let.

Nemilosrdné drama o noční můře holocaustu, založené na skutečných událostech.
Film Stevena Spielberga je stěžejní dílo světové kinematografie a vítěz sedmi Oscarů,
včetně ocenění za Nejlepší film roku. USA, 195 min, české titulky, mládeži přístupno.

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

Skleněný

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se najít mladého
druida, kterému by mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru. Francie, 105
min., české znění, mládeži přístupno.

Nový thriller, nazvaný Skleněný spojuje dva samostatné úspěšné
filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). Ve snímku se vracejí herecké
hvězdy Bruce Willis , Samuel L. Jackson a James McAvoy. USA, cca 120 min., české
titulky, přístupno od 12 let.

Bohemian Rhapsody

Složka 64

Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a Freddieho Mercuryho, který
svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům. VB/USA., 134
min., české titulky, přístupno od 12 let.

Do rukou detektivů Carla a Assada se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí
tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly? Dánsko, 100
min., české titulky, příst. od 15 let.

Bumblebee

Spider-Man: Parelelní světy

Charlie k narozeninám dostane omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk,
ale Transformer Bumblebee, který se ukrýval před světem. USA., cca 110 min., české
znění, mládeži přístupno.

FIlm představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné
možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina. USA, cca 120
min., české znění, mládeži přístupno.

Cena za štěstí

Svátky klidu a míru

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných.
Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské ukazuje příběhy
lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. ČR., 92
min., přístupno od 12 let.

Hořká komedie dánské herecké hvězdy Papriky Steen o tom, že rodina je největší
požehnání… i prokletí. Dánsko, 101 min., české titulky, mládeži přístupno.

Čertí brko

The Doors: Live at the Bowl ´68

Obyvatelé Pytlova, kteří žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků netuší, že
všechny jejich hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho
dne však přestane fungovat. ČR/Slovensko, 99 min., české znění, mládeži přístupno.

The Doors jsou fenoménem oslovujícím celé generace i dlouho po smrti Jima
Morrisona. V Hollywood Bowl 1968, nechali The Doors zaznamenat celý svůj
koncert. 68 minut, mládeži přístupno.

Doktor Martin: Záhada v Beskydech

Utop se nebo plav

Svérázný doktor Martin bude řešit velkou detektivní otázku. O dávném tajemství
dnes už ví jen málokdo a na povrch se dostane teprve nálezem podivuhodně malé
kostry. ČR., 90 min., mládeži přístupno.

Když Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát, který hledá nového
člena mužského synchronizovaného plavání netuší, že zde najde novou chuť do
života. Francie, 122 min, české titulky, mládeži přístupno.

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Ve spárech ďábla

Grindelwald splnil svou hrozbu, že uteče z vazby. Ve snaze zmařit Grindelwaldovy
plány, Albus Brumbál osloví Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomůže.
VB/USA, 134 min, příst. od 12 let.

Megan Reedová má službu v noci v pitevně, kam přivezou znetvořené tělo. Megan,
která je uvězněna sama v podzemních chodbách, začne mít strašlivé vidiny a zmocní
se jí podezření, že tělo je posedlé démonickou sílou. USA, 86 min., české titulky,
přístupno od 15 let.

Favoritka

Zjevení

Je 18. století. Anglická královna Anna je nemocná a náladová. Někdy až příšerně
náladová. Zemi za ní víceméně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. Co se však
stane, když se královnina přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail. Ir./VB, 119
min, české titulky, příst. od 15 let.

Jacques je novinářem a jeho pověst nestranného a talentovaného investigativního
redaktora upoutá pozornost Vatikánu, který jej najme na speciální vyšetřování.
V jedné malé francouzské vesnici totiž údajně došlo ke zjevení. Francie, 137 min.,
přístupno od 15 let.

Kursk

Znovu ve hře

Film dle skutečné události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K141 Kursk. 12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo pošlou
do hloubky 108 metrů. Belgie/Luc., 117 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Maya pracuje v místním supermarketu a marně čeká na povýšení, protože jí chybí
tolik potřebný vysokoškolský diplom. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé novou
identitou, kterou pro ni vytvoří. USA., 98 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Mary Poppins se vrací

Ženy v běhu

Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět tajemná
chůva. Za pomoci lampáře Jacka a svých jedinečných kouzelných schopností
pomůže rodině znovu nalézt radost a štěstí. USA., cca 120 min., české znění, mládeži
přístupno.

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední
přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí
žádný problém. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Dále
hrají: T Kostková, V. Polívka, O. Vetchý, V. Khek Kubařová a další… ČR, 93 min,
mládeži přístupno.

Narušitel
Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle
svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní
bezpečnosti a jejích udavačů. ČR, 60 min., mládeži přístupno.

