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 17:00, v sobotu a neděli hodinu před
začátkem prvního představení a v průběhu celého denního promítacího bloku.

Program od 29. října 2021 do 30. listopadu 2021
říjen 2021
Městské kino

m
tu
da

29. pá

17:30 Láska na špičkách

20:00 Venom 2: Carnage přichází
20:00 Karel

30. so

15:30 Adamsova rodina 2

17:30 Duna

31. ne

15:30 Rozbitý robot Ron

18:30 Není čas zemřít

listopad 2021
Městské kino

m
tu
da

1. po

17:30 Venom 2: Carnage přichází

20:00 Kurz manželské touhy

2. út

17:30 Karel

20:00 Poslední souboj

3. stř

17:30

20:00 Paroží

4. čt

18:30 Eternals dabing

5. pá

17:30 Karel

20:00 Není čas zemřít
20:00 Eternals dabing

Jednotka intenzivního života

6. so

15:30 Adamsova rodina 2

17:30 Kurz manželské touhy

7. ne

15:30 Myši patří do nebe

18:30 Láska na špičkách

8. po

17:30 Duna dabing

20:15 Hrana zlomu

9. út

17:30 Zátopek

20:00 Lidi krve

17:30 Není čas zemřít

20:15 Někdo na druhé straně

10. stř
11. čt

15:30 Zbožňovaný zlevněné představení

12. pá

18:30 Přání Ježíškovi
17:30 Venom 2: Carnage přichází 3D

20:00 Kurz manželské touhy
20:00 Eternals 3D dabing

13. so

15:30 Rozbitý robot Ron

17:30 Přání Ježíškovi

14. ne

15:30 Tlapková patrola ve filmu

18:30 Karel

15. po

17:30 Poslední souboj

20:15 Duna dabing

16. út

17:30 Eternals titulky

20:15 Zátopek

17. stř

17:30 Kurz manželské touhy

20:00 Přání Ježíškovi

18. čt

15:30 Jedině Tereza zlevněné představení

19. pá

18:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
17:30

Francouzská depeše Liberty, Kansas
Evening Sun

20. so

15:30 Myši patří do nebe

17:30 Venom 2: Carnage přichází

21. ne

15:30 Adamsova rodina 2

18:30 Zátopek

20:00 Není čas zemřít
20:00 Karel
Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening
Sun

22. po

17:30 Láska na špičkách

20:00

23. út

17:30 Hrana zlomu

20:00 Duna 3D titulky

24. stř

17:30 Karel

20:00 Eternals titulky

25. čt

15:30 Zátopek zlevněné představení

26. pá

18:30 Klan Gucci
17:30 Přání Ježíškovi

20:00 Eternals dabing
20:15 Klan Gucci

27. so

15:30 Encanto

17:30 Vánoční příběh

28. ne

15:30 Encanto

18:30 Kurz manželské touhy

29. po

17:30 Láska na špičkách

20:00

30. út

17:30 Není čas zemřít

20:15 Vánoční příběh

Filmový klub Zelený rytíř

Adamsova rodina 2
Vyrazte na letní dovolenou s Adamsovou rodinou. USA/VB, 96 min, české
znění, mládeži přístupno.
Duna

Lidi krve
Osudy skutečných obyvatel bývalé německé obce Vitín. Ústřední
postavou filmu je Otto Hille, pocházející z českoněmecké rodiny. Pro
starého a těžce nemocného Leopolda Švarce připraví výpravu, která má
být očistnou cestou do minulosti. ČR, 85 min., přístupno od 12 let.

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření,
jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování
vesmírem. USA, 155 min., přístupno od 12 let.

Myši patří do nebe
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší
na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve
skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne.ČR, 87 min.,
mládeži přístupno.

Encanto
Madrigalovi žijí v kouzelném domě v kolumbijských horách, na
podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto
způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, kromě jediné dívky
jménem Mirabel. USA, cca 120 min., české znění, mládeži přístupno.

Někdo na druhé straně
Otec se s přítelkyní a synem přestěhuje do nového domu. Klidné
předměstské prostředí nabízí příležitost na nový začátek, ale malý chlapec
se brzy začne přátelit s někým na druhé straně zdi. Švédsko, 85 min,
české titulky, přístupno od 15 let.

Eternals

Není čas zemřít

Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných
hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti
nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. USA, 157 min., přístupno od 12
let.

James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený
odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání. VB/USA, 163 min,
přístupno od 12 let.

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun

Paroží

Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci
amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který
oživuje sérii reportáží publikovaných v časopise „Francouzská depeše“.
USA/Německo, 110 min, české titulky, mládeži přístupno.

V izolovaném městě v Oregonu se učitelka střední školy a její bratr, místní
šerif, zapletou s jedním ze studentů, jehož temná tajemství vedou až k
děsivému setkání s legendární bytostí, která zde byla dávno před nimi.
USA, 99 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Hrana zlomu

Poslední souboj

Kateřina s Robertem vychovávají svou dcerku v luxusní moderní vile. Na
rozdíl od nich žije dospělý Viktor se svou matkou v polorozpadlém domě .
Osudy dvou disfunkčních rodin se protínají v unikátním, atypicky
vyprávěném příběhu. ČR, 86 min, přístupno od 15 let.

Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je o posledním, oficiálním,
Francií posvěceném duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrouges (Matt
Damon) a Jacques Le Gris (Adam Driver) jsou přátelé, ze kterých se stanou
rivalové. USA, 152 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Jednotka intezivního nasazení

Přání Ježíškovi

Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného.
Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním
dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela. ČR, 76 min,
přístupno od 12 let.

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.

Karel

Rozbitý robot Ron

Celovečerní dokumentární film o duši Karla Gotta. Olga Malířová
Špátová natáčela s mistrem po dobu celého jednoho roku a díky jeho
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled do jeho
života. ČR, 133 min., mládeži přístupno.

Příběh trochu osamělého dvanáctiletého Barneyho a Rona, jeho nového
chodícího digitálního přítele, který má být „nejlepší kamarád robot“.
Avšak roztomilý robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý.
USA/VB, 94 min., české znění, mládeži přístupno.

Klan Gucci

Vánoční příběh

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.

Originální snímek, plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i
zábavy, odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka
Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. ČR, 105 min, přístupno od 12 let.

Krotitelé duchů: Odkaz - odložená premiéra

Venom 2: Carnage přichází

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, cca 120 min, české znění, mládeži přístupno.

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších
a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. USA, 98
min., české znění. přístupno od 12 let.

Kurz manželské touhy

Zbožňovaný

Sledujeme pět manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vášeň do
svých životů. Přijíždějí na kurz ambiciózního párového terapeuta do
luxusního resortu, který vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří
Bartoška). ČR, 90 min., přístupno od 12 let.

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl
vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek.
Ještě víc se však těší jeho rodina . ČR, 99 min., přístupno od 12 let.

Láska na špičkách

Zelený rytíř

Komedie je zasazena do malého města na Broumovsku. Dramatická
krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy, bývalé
primabaleríny Národního divadla, která se přestěhovala na
opuštěný mlýn. ČR, 103 min, přístupno od 12 let.

Tento příběh začíná v dobách, kdy čest byla nadevše a odvaha dělala
krále. Chrabrý ale svéhlavý rytíř kulatého stolu Sir Gawain, synovec krále
Artuše, se vydává na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká osudový
vyzyvatel-obrovský a tajemný Zelený Rytíř. USA/Irsko, 130 min., české
titulky, příst. od 15 let.

