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. ledna 2020 do 29. února 2020
leden 2020
29. stř

17:30 Karel Svoboda: Šťastná léta

30. čt

18:30 Malé ženy

31. pá

17:30 Ledové království II 3D

20:00 Cats

20:00 Richard Jewell

únor 2020
1. so

15:00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu

17:30 Králíček Jojo

2. ne

15:30 Tlapková patrola: Vždy ve střehu

18:30 Příliš osobní známost

3. po

Bijásek

Angry birds ve filmu 2

4. út
5. stř
6. čt

Bijásek

Angry birds ve filmu 2

15:30 Vlastníci zlevněné představení

7. pá

20:00 Malé ženy

17:30 Cesta za živou vodou

20:00 Králíček Jojo

17:30 Karel Svoboda: Šťastná léta Bohemia

20:00 Daria

17:30 Malé ženy

20:00 Gentlemani

18:30 Attila
17:30 Králíček Jojo
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley
Quinn) dabing

8. so

15:00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu

17:30

9. ne

15:30 Dolittle

18:30 Šťastný nový rok

20:00

Birds of Prey (Podivuhodná proměna
Harley Quinn) titulky

20:00 Příliš osobní známost

10. po

17:30 Případ mrtvého nebožtíka

20:00 Attila

11. út

17:30 Gentlemani

20:00 Srdcová královna
20:00 Malé ženy

12. stř

15:00 Zakleté pírko

17:30 Modelář

13. čt

15:30 Ledové království II

18:30 Judy

14. pá

15:00 Špioni v převleku

17:30

15. so

15:00 Dolittle 3D

17:30 Chlap na střídačku

16. ne

15:30 Tlapková patrola: Vždy ve střehu

18:30 Šťastný nový rok

17. po

13:45

17:30 Modelář

20:00 Chlap na střídačku

17:30 Vlastníci

20:00 Malý Joe

17:30 Případ mrtvého nebožtíka

20:00

Bijásek

Angry birds ve filmu 2

18. út
19. stř

13:45

Bijásek

Angry birds ve filmu 2

Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley
Quinn) dabing

20:00 Chlap na střídačku
20:00 Judy

Birds of Prey (Podivuhodná proměna
Harley Quinn) titulky

20. čt

18:30 Ježek Sonic

21. pá

19:00 André Rieu: 70 let mlád (záznam koncertu z oslav mistrových 70. narozeni)

22. so

15:00 Ledové království II 3D

17:30 Králíček Jojo

23. ne

15:30 Ježek Sonic

18:30 Sviňa

24. po

13:45

17:30 Judy

20:00

17:30 Ježek Sonic

20:00 Sviňa

17:30 Příliš osobní známost

20:00 Fantasy Island

Bijásek

Angry birds ve filmu 2

25. út
26. stř

13:45

27. čt

15:30 Ženy v běhu zlevněné představení

Bijásek

Angry birds ve filmu 2

28. pá
29. so

15:00 Špion v převleku

20:00 Chlap na střídačku

Filmový klub Dokonalá lež

18:30 V síti
17:30 Chlap na střídačku

20:00 1917

17:30 V síti

20:00 Šťastný nový rok

1917

Karel Svoboda: Šťastná léta

Držitel Oscara® Sam Mendes natočil jedinečný epický příběh z první světové války.
Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí
britští vojáci Schofield a Blake zdánlivě nesplnitelný úkol. USA/VB., 119 min., české
titulky, přístupno od 15 let.

Filmový dokument o českém hudebním géniovi - Karlu Svobodovi, natočil jeho
syn Petr Klein Svoboda. Dokument sleduje život slavného skladatele očima jeho
syna. Známého autora oblíbených písní poznáme blíže, než kdy před tím. ČR, 90
min., přístupno od 12 let.

André Rieu: 70 Let mlád
Exkluzivně pouze v kinech. André Rieu slaví sedmdesátiny. Na svém zámku v
Maastrichtu pořádá velkolepou party. Nejprve vás svým zámkem provede, a
přitom zavzpomíná na ty nejzajímavější životní okamžiky.

Králíček Jojo
Jojo je členem v Hitlerjugend. To obnáší vojenský dril, pálení závadných knih a
nenávidění židů. Problém nastane, když Jojo zjistí, že jeho matka ukrývá židovskou
dívku. USA/N. Zéland/ČR, 108 min., české titulky, mládeži přístupno.

Attila

Ledové království II

Dvě minuty a bylo po ´Zápasu století´. Nový dokumentární film mapuje celoživotní
cestu sportovce a novodobé hvězdy Slovenska Attily Végha a ukazuje, jak se Attila
na tento zápas století připravoval. Slovensko, 90 min., přístupno do 12 let.

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.

Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)

Malé ženy

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn spojí s dalšími superhrdinkami, aby
společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha
jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná psychoušská jízda může začít! USA,
109 min, české titulky, přístupno od 15 let.

V podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen,
z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice
aktuálním. USA., 135 min., české titulky, mládeži přístupno.

Cats

Malý Joe

Legendární kočičí bál se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy
dostane šanci na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen
ona, ale všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi
vyvolenými. VB/USA, 106 min., přístupno od 12 let.

Alice je vědec a právě se jí podařilo vyvinout zvláštní karmínovou rostlinku, která
pokud je správně udržována přináší svému majiteli pocit štěstí. Jak ale rostlina
roste, začne Alice pojímat podezření, že nové stvoření nemusí být tak neškodné,
jak se původně zdálo...ČR, 95 min., přístupno od 12 let.

Cesta za živou vodou

Modelář

Espenovo nové dobrodružství začíná poněkud nešťastně. Kristinini rodiče, král Erik
a královna Viktorie, jsou otráveni a z tohoto hrozného činu jsou falešně obviněni
oba Espenovi bratři. Norsko, 102 min, české znění, mládeži přístupno.

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují půjčovnu dronů. Majitel firmy přezdívaný
Plech (Jiří Mádl), sní o velkých penězích. Chemik a vynikající letecký navigátor
Pavel (Kryštof Hádek), sní o spravedlnosti. ČR, 110 min., přístupno od 12 let.

Daria

Příliš osobní známost

Psychiatr Marek a farmaceutka Daria se seznamují přes sociální sítě, ale hned po
první schůzce Daria zmizí. Marek ji objeví až po několika dnech v psychiatrické
léčebně. V rámci své praxe se ujme jejího případu a snaží se rozklíčovat, co se
stalo. ČR, 89 min., přístupno od 15 let.

Natálie je šťastná třicátnice. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její syn
odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s Viktorem, pro kterého se
stává múzou. I Natáliin život nabírá nový směr. ČR/Slovensko, 107 min., přístupno
od 15 let.

Dokonalá lež

Případ mrtvého nebožtíka

Když Šarmantní podvodník Roy, na internetové seznamce potká bohatou vdovu
Betty McLeish, nemůže uvěřit svému štěstí. Námluvy ale neprobíhají zcela podle
jeho představ. USA, 109 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky.
Film využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu
žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do
absurdna gradující situace. ČR, 95 min., přístupno od 12 let.

Dolittle

Šťastný nový rok

Doktor Dolittle samotaří v ústraní svého kdysi velkolepého sídla. Jenže pak ho
povolají k nemocné královně a protože lék proti její nemoci se nalézá pouze na
mýty opředeném ostrově, musí se vydat na velmi dobrodružnou plavbu do
neznáma. USA, 106 min., české znění, mládeži přístupno.

Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní česká
romantická komedie. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých
Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci.
Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. ČR, 90 min., přístupno od 12 let.

Fantasy Island

Srdcová královna

Charismatický pan Roarke mění v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu tajné
sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se však fantazie stanou noční
můrou, musí hosté záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život. USA.,
109 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Právnička Anna žije v krásném domě se dvěma dcerami a manželem. Její perfektní
život ohrozí až příchod Petrova syna z předchozího vtahu, s nímž Anna naváže
intimní pouto. Dánsko/Švédsko, 127 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Gentlemani

Sviňa

Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho, sleduje
příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey),
který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských
miliardářů. USA, 113 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. Film Sviňa byl natočený podle
stejnojmenného knižního bestselleru spisovatele Arpáda Soltésze. Odehrává se ve
světě vysoké politiky, mafie bílých límečků, organizovaného zločinu, obchodu
s bílým masem a velkých financí. Slovensko/ČR, 98 min., přístupno od 15 let.

Chlap na střídačku

Špioni v převleku

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří poměr s jinou
ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se své sokyni Lence učinit tak trochu netradiční
návrh. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku. ČR, 109 min., přístupno od 12 let.

Legendární superšpión Lance Sterling a geniální vynálezce Waltera Becketta, který
je vynálezcem biodynamického maskování.Díky tomuto vynálezu se Lance promění
v dokonale nenápadného tvora… v holuba. USA, 104 min., české znění, mládeži
přístupno.

Ježek Sonic

Tlapková patrola: Vždy ve střehu

Modrý superrychlý ježek Sonic bude rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat
před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem. USA/Japonsko,
české znění, 100 min, mládeži přístupno.

V Adventure Bay se schyluje k velkolepému závodu, Společně tlapky vytvořily
servisní technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k
vítězství. Kanada, 70 min., české znění, mládeži přístupno.

Judy

V síti

Judy Garland je zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává
miláčkem celé Ameriky. Poté, co v záři reflektorů strávila 40 let, je vyčerpaná.
Najde v sobě sílu pokračovat? VB, 118 min., české titulky, přístupno od 12 let.

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment otevírá
tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy
se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých
dívek online. ČR., 100 min., přístupno od 15 let.

