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 všedních dne otevřená od 15:00, v sobotu a neděli hodinu před
začátkem prvního představení a v průběhu celého denního promítacího bloku.

Program od 29. prosince 2021 do 31. ledna 2022
prosinec 2021
Městské kino

m
tu
da

29. stř

17:30 Barevný sen

30. čt

18:30 The Matrix Resurrection

31. pá

17:30 Kino nehraje

20:00 Spider man: Bez domova (dabing)
20:00 Kino nehraje

leden 2022
Městské kino

m
tu
da

1. so
2. ne

17:30 Kino nehraje
15:30 Tři přání pro Popelku

20:00 Kino nehraje

18:30 Štastný nový rok 2: Dobro došli

3. po

17:30 Dračí princezna

20:00 Štastný nový rok 2: Dobro došli

4. út

17:30 Přání Ježískovi

20:00 West Side Story

5. stř

17:30 Tři přání pro Popelku

20:00 Hlas lásky

6. čt

18:30 Kingsman: První mise

7. pá

17:30 Štastný nový rok 2: Dobro došli

20:00 The Matrix Ressurection
20:00 Kingsman: První mise

8. so

15:30 Zpívej 2

17:30 Krotitelé duchů: Odkaz

9. ne

15:30 Velký červený pes Clifford

18:30 Spider man: Bez domova 3D dabing

10. po

17:30 The Matrix Ressurection

20:15 Krotitelé duchů: Odkaz

11. út

17:30 Tři přání pro Popelku

20:00 Spider man: Bez domova titulky

12. stř

17:30 Hlas lásky

20:00 Přání Ježískovi

13. čt

18:30 West Side Story

14. pá

17:30 Krotitelé duchů: Odkaz

20:00 Kingsman: První mise
20:00 The Matrix Ressurection

15. so

15:30 Velký červený pes Clifford

17:30 Štastný nový rok 2: Dobro došli

16. ne

15:30 Zpívej 2

18:30 Klan Gucci

17. po

17:30 Velký červený pes Clifford

20:00 Vřískot

18. út

17:30 Hlas lásky

20:00 Je Suis Karl

19. stř

17:30 Krotitelé duchů: Odkaz

20:00 Štastný nový rok 2: Dobro došli

20. čt

18:30 Srdce na dlani

21. pá

17:30 Kingsman: První mise

20:00 Srdce na dlani
20:00 Vřískot

22. so

15:30 Tři přání pro Popelku

17:30 Spider man: Bez domova dabing

23. ne

15:30 Velký červený pes Clifford

18:30 Štastný nový rok 2: Dobro došli

24. po

17:30 Srdce na dlani

20:00 The Matrix Ressurection

25. út

17:30 Spider man: Bez domova dabing

20:00 Spencer

26. stř

18:30 Srdce na dlani

27. čt

18:30 Ulička přízraků

28. pá

17:30 Srdce na dlani

20:00 Zlato
20:00 Srdce na dlani

29. so

15:30 Moje krásná příšerka

17:30 Morbius dabing

30. ne

15:30 Zpívej 2

18:30 Zlato

31. po

17:30 Morbius titulky

20:00

Filmový klub Machr

na 30 dnů

Barevný sen
Dobrodružný příběh o tom, jak je lehké ztratit svobodu a obtížné ji získat
zpět. Na Ostrov ztracený v oceánu, kde panuje všemocný Velitel a přísný
pořádek, přijíždí parta pouličních umělců. ČR, 70 min., mládeži přístupno.
Dračí princezna
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš
malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Norsko,
85 min, české znění, mládeži přístupno.
Hlas lásky
Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline
Dion. USA, 128 min, české titulky, mládeži přístupno.

Srdce na dlani
Josef se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a
stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku,
majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není
na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? ČR, 95 min, mládeži přístupný.
Spider-Man: Bez domova
Vůbec poprvé je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již
nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života.
Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství
obnovit. USA, 105 min, přístupno od 12 let.
The Matrix Resurrection
Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidný život. Navštěvuje
terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity
, ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu
nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. USA, 148
min. české titulky, přístupno od 12 let.

Je Suis Karl

Šťastný nový rok 2: Dobro došli

Pravicová teroristická buňka okolo chytrého studenta KARLA chce obrátit
náladu obyvatelstva ve prospěch nacionalistického převratu. Všechno
perfektně běží, dokud se Karl nedozví, že existuje osoba, která jím
zinscenovaný teroristický útok přežila. Ně/ČR, 126 min, české titulky,
přístupno od 15 let.

Příběh začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa
Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které
předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“
moře v Chorvatsku. ČR, 93 min, mládeži přístupno.

Kingsman: První mise

Ulička přízraků

Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje
rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod
s časem a zastavit je. Ve snímku Kingsman: První mise se stanete svědky
zrodu první nezávislé tajné služby. VB/USA, 131 min, české titulky,
přístupno od 15 let.

Ambiciózní kolotočář a talentovaný manipulátor (Bradley Cooper) se
seznamuje s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je snad ještě
nebezpečnější, než on. USA, 139 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Klan Gucci

Velký červený pes Clifford

Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani (Lady Gaga), exmanželka
Maurizia Gucciho (Adam Driver), spikla, aby zabila svého manžela, vnuka
renomovaného módního návrháře Guccia Gucciho. USA, cca 120 min.,
české titulky, přístupno od 12 let.

Na Emily se všichni spolužáci dívají skrz prsty. Možná proto se Emily
ocitne v podivném stanu podivného chovatele zvířat pana Birdwella a
okamžitě se zamiluje do jednoho malého červeného štěněte. USA, 96
min., české znění, mládeži přístupno.

Krotitelé duchů: Odkaz

Vřískot

Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými
dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení
s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal
jejich dědeček. USA, 124 min., české znění, mládeži přístupno.

25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně
objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. USA,
120 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Machr na 30 dnů

West Side Story

Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane, který léta
snáší šikanu od svých kolegů. Celý Rayanův život změní mylná diagnóza
jeho ošetřujícího lékaře, po které si konečně začne užívat naplno. Francie,
87 min, přístupno od 15 let.

West Side Story vypráví klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních
gangů a romantické lásce dvou mladých lidí v prostředí New York City
roku 1957. USA, 156 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Moje krásná příšerka

Zpívej 2

Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka
krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zloduch,
který mu ukradl zázračný lektvar. Rusko, 100 min., české znění, mládeži
přístupno.

Kdo chce skutečně prorazit, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City.
Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal. A tak
Buster totálně zariskuje. USA, 110 min., české znění,mládeži přístupno.

Přání Ježíškovi

Tři přání pro Popelku

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme,
jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou.
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a
sentimentu. ČR, 109 min, mládeži přístupno.

Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou
verzi, nové kostýmy a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Norsko/Litva,
87 min., mládeži přístupno.

Morbius

Zlato

Doktor Morbius trpí vzácnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit
druhé, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch
přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná
choroba. USA, cca 120 min., přístupno od 12 let.

Dva cizinci putují australskou pouští. Virgil (Zac Efron) jede za prací, která
mu údajně změní život, a má ho tam přivézt ne zrovna sympatický řidič
Keith (Anthony Hayes). Během cesty objeví ten největší balvan zlata, jaký
kdy kdo nalez. Ale vytáhnout ze země tak velkou hroudu zlata je nad
jejich síly. Domluví se na tom, že hlídat bude Virgil. Jenže jsou uprostřed
naprosté pustiny a tak je nejbližší město dva dny cesty tam a dva dny
cesty zpět. Austrálie, 94 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Spencer
Manželství princezny Diany a prince Charlese už dávno vychladlo. Ačkoli
se množí zvěsti o záletech a rozvodu, na vánoční oslavy na královnině
panství Sandringham je nařízen klid. Jí se a popíjí, střílí se a loví. Ale
tentokrát bude všechno úplně jinak... VB/Něm./Chile, 111 min, české
titulky, přístupno od 12 let..

