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. října do 30. listopadu 2019
říjen 2019
29. út

17:30 Zloba: Královna všeho zlého 3D

20:00 Zombieland: Rána jistoty

30. stř

17:30 Pražské orgie

20:00 Poslední aristokratka

31. čt

15:30 Přes prsty zlevněné představení

18:30 Terminátor: Temný osud

listopad 2019
1. pá

17:30 Joker (titulky)

20:00 Hra
20:00 Terminátor: Temný osud

2. so

15:30 Sněžný kluk 3D

17:30 Poslední aristokratka

3. ne

15:30 Tlapková patrola

18:30 Národní třída

4. po

13:45

17:30 Terminátor: Temný osud

20:00 Stáhni a zemřeš

17:30 Hra

20:00 Antalogie Města duchů

17:30 Román pro pokročilé

20:00 Poslední aristokratka

Bijásek Tajný život mazlíčků 2

5. út
6. stř

13:45

Bijásek Tajný život mazlíčků 2

7. čt

18:30 Ženská na vrcholu

8. pá

17:30 Poslední aristokratka

20:00 Terminátor: Temný osud

15:30 Tlapková patrola

17:30 Bitva u Midway

20:00 Ženská na vrcholu

10. ne

15:30 Sněžný kluk

18:30 Joker

11. po

13:45

18:30 Hra

9. so

Bijásek Tajný život mazlíčků 2

12. út
13. stř
14. čt

13:45
15:30

Bijásek Tajný život mazlíčků 2

Román pro pokročilé zlevněné
představení

15. pá

17:30 Národní třída

20:00 Boží láska

17:30 Poslední aristokratka

20:00 Bitva u Midway

18:30 Le Mans ´66
17:30 Ženská na vrcholu

20:00 Joker (titulky)

16. so

15:30 Zloba: Královna všeho zlého 3D

17:30 Le Mans ´66

20:00 Poslední aristokratka

17. ne

10:00 Fany a pes

14:00 Občan Havel

19:00 Amnestie

18. po

13:45

17:30 Terminátor: Temný osud

20:00 Doktor spánek od Stephena Kinga

17:30 Přes prsty

20:00 Sbohem synu

17:30 Bitva u Midway

20:00 Le Mans´66

Bijásek Tajný život mazlíčků 2

19. út
20. stř

13:45

21. čt

15:30 Nabarvené ptáče zlevněné představení

Bijásek Tajný život mazlíčků 2

22. pá

19:00 Vlastníci
17:30 Ledové království II

20:00 Ženská na vrcholu
20:00 Vlastníci / Cinemart

23. so

15:30 Ledové království II

17:30 Joker (titulky)

24. ne

15:30 Ledové království II 3D

18:30 Poslední aristokratka

25. po

17:30 Vlastníci

20:00

26. út

17:30 První zrádce

20:30 Doktor spánek od Stephena Kinga

27. stř

17:30 Zloba: Královna všeho zlého

20:00 Vlastníci

28. čt

15:30 Staříci zlevněné představení

29. pá
30. so

Dálava

18:30 Vyjímeční
19:00

15:30 Ledové království II

Filmový klub

17:30 Ženská na vrcholu

La Traviata (G. Verdi)
20:00 Le Mans ´66

Amnestie

Občan Havel

Emotivní thriller Amnestie o manipulaci, násilí a zradě přinese na plátna největší
vzpouru ve vězeňské historii Československa. A spolu s ní i příběh tří párů, jejichž
životy se prolínají na pozadí obrovských a rychlých revolučních změn v roce 1989..
Slo./ ČR, 128 min., české znění, přístupno od 15 let.

Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat
prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě
českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči. ČR, 119 min.,
české znění, mládeži přístupno.

Antalogie města duchů

Poslední aristokratka

Do zapadlé vesnice kdesi na kanadském venkově situoval své temné drama s
hororovými prvky režisér Denis Coté. Kanada, 97 min., české titulky, přístupno od
12 let.

Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s
dcerou Marií a ženou Vivien na velký návrat do Čech. Film podle stejnojmenné
knihy Evžena Bočka. ČR, 118 min., mládeži přístupný.

Bitva u Midway

První zrádce

Válečný velkofilm režiséra Rolanda Emmericha líčí příběh příslušníků amerického
námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom na pacifickém
bojišti druhé světové války. USA, 132 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Tommaso Buscetta udělá dosud nemyslitelné. Poruší přísahu, popíše praktiky
mafiánské organizace Cosa Nostra a pomůže soudci Falconemu dostat stovky jejích
příslušníků za mříže. Itálie/Francie/Německo, 145 min., české titulky, přístupno od
15 let.

Boží láska

Přes prsty

Brazílie, rok 2027. Bůh se neuctívá na mších, ale na tanečních party a pro
rozhřešení si můžete dojet do drive-thru zpovědnice. Úřednice Joana dělá vše pro
to, aby naplnila svoje osobní poslání – zabránit co nejvíce párům
v rozvodu.Bra./Dán./Nor., 101 min., české titulky, přístupno od 18 let.

Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou parťačky. Mladší Pavla chce
s přítelem Hynkem (V. Dyk) co nejdříve otěhotnět, což starší Linda nechápe.
Všechno ale nakonec zamotá svérázný správce hřiště Jíra (J. Langmajer). ČR, 101
min., přístupno od 12 let.

Dálava

Román pro pokročilé

Dálava. Dva tisíce osm set padesát dva kilometry mezi Brnem a Divějevem, mezi
Východem a Západem, mezi otcem a synem. Tak daleko, tak blízko. Vít a jeho syn
Gríša se před koncem prázdnin vydávají na dlouhou cestu do Ruska. Slovensko/ČR,
93 min., přístupno od 12 let.

Hlavní hrdina Rudolf (M. Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu
způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu
velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým bratrem Arnoštem (M.
Etzler). ČR, 95 min., přístupno od 12 let.

Doktor spánek od Stephena Kinga

Sbohem synu

Film navazuje na děj filmu Osvícení, popisující hrůzné události, ke kterým došlo
před 40 lety v hotelu Overlook. Nyní dospělý Dan Torrance se usilovně snaží
vyrovnat se svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid v duši. USA, 152 min.,
české titulky, přístupno od 15 let.

Pečlivě vystavěná rodinná sága, zachycující několik desetiletí čínské historie
prostřednictvím manželského páru postiženého tragédií. Film režiséra W.
Xiaoshuaie reflektuje odvrácenou stránku čínské kulturní revoluce a zejména
politiky jednoho dítěte. Čína, 175 min., české titulky, příst. od 12 let.

Fany a pes

Sněžný kluk

Rok 1989 dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky
Sophie, která odjela do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie
nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka emigrovala na Západ.
Něm/Luc./ČR, 90 min., české znění, mládeži přístupno.

Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout.
Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu. Jednoho dne však ve svém útočišti
objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti. USA, 97 min.,
české znění, mládeži přístupno.

Hra

Staříci

Svět Petra (J. Mádl), ředitele oblastního divadla, se začne rozpadat poté, co se
rozhodne zrealizovat svůj sen, adaptaci Euripidova dramatu o Faidře. Během
zkoušek přijde o dva hlavní protagonisty a město mu vyhrožuje krácením rozpočtu
. ČR/Fr./J.Korea, 93 min., přístupno od 12 let.

Na pražskou Ruzyň přilétá emigrant Vlastimil Reiner (J. Schmitzer). Vlasta chce
vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční
soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 50. let potrestat. ČR/Slovensko,
85 min., přístupno od 12 let.

Joker

Stáhni a zemřeš

Arthur Fleck se pohybuje na hranici mezi realitou a šílenstvím. Všemi opuštěný
Fleck se začne měnit v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát jako Joker. USA,
122 min., české titulky, příst. od 15 let.

Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpovědět
čas zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert nebo již každému začal děsivý
odpočet? USA, 90 min., české titulky, příst. od 15 let.

La Traviata

Terminátor: Temný osud

Po svém prvotním odmítnutí se Verdiho ojedinělá opera La Traviata, založená na
Dumasově "Dámě s kaméliemi", stala jedním z nejuznávanějších děl skladatele.
125 minut, české titulky.

Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger se
vrací ve svých ikonických rolích. USA, cca 120 min., české titulky, příst. od 15 let.

Le Mans ´66

Vlastníci

V roce 1959 je Carroll Shelby (M. Damon) na vrcholu a začíná novou kariéru jako
konstruktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří britský šampión Ken Miles
(Christian Bale). Tento tým automobilových šílenců si najme Henry Ford II, aby pro
jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto. USA, 152 min., české
titulky, přístupno od 12 let.

Paní Zahrádková s manželem chtějí, aby společnými silami dům zachránili.
Novomanželé Bernáškovi se připojují. Roubíčková kontroluje řádný průběh schůze.
Horvátová všechno komentuje. Procházková s Novákem hledá způsoby, jak
zhodnotit svůj majetek. Nitranský touží po půdě v domě a Kubát důsledně sabotuje
jakékoliv rozhodnutí. ČR, 96 min., přístupno od 12 let.

Ledové království II

Vyjímeční

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá. Společně s Annou,
Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou cestu. USA,
103 min., české znění, mládeži přístupno.

20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si společnost neví rady. Bohužel hrozí,
že bude organizace zrušena. Bruno a Malik tak musí přesvědčit úřady, že má jejich
práce smysl. Francie, 114 min., české titulky, příst. od 12 let.

Nabarvené ptáče

Zloba: Královna všeho zlého

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k
příbuzné na venkov. Chlapcova teta však umírá a tak je dítě nuceno vydat se na
cestu nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a
pověry. ČR/SLo/Ukrajina, 169 min., přístupno od 18 let.

Přešlo pět let. Královna Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka
Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl
a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. USA
124 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Národní třída

Ženská na vrcholu

Tady žije chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Kumpáni Vandamovi
přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny
jednou ranou do pohybu. Film podle knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem
Čermákem. ČR/Něm, 91 min, příst. od 15 let.

Trochu svérázná svobodná matka Helena (A. Polívková), odjíždí na popud své tety
Ely (J. Krausová) strávit advent na horách. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá
ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže. ČR, 102 min., mládeži
přístupno.

