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 do 28. února 2019
leden 2019
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

únor 2019
1. pá

17:30 Aquaman (dabing)

20:00 Ženy v běhu
20:00 Bohemian Rhapsody

2. so

15:30 Sněhová královna: V zemi zrcadel

17:30 Ženy v běhu

3. ne

15:30 Raubíř Ralf a Internet 3D

18:30 Narušitel

4. po

17:30 Psí domov

20:00 Ženy v běhu

5. út

17:30 Skleněný

20:00 Žena na válečné stezce

6. stř

17:30 Cena za štěstí

20:00 Úniková hra

7. čt

15:30 Bumblebee zlevněné představení

8. pá

18:30 Metallica - koncert v Nimes
17:30 Ženy v běhu

20:00 Marie, královna skotská

15:30 Lego příběh 2

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Ženy v běhu

10. ne

15:30 Lego příběh 2 3D

18:30 Cena za štěstí

11. po

13:45

17:30 Na střeše

20:00 Velká cesta domů

17:30 Marie, královna skotská

20:00 Úniková hra

17:30 Narušitel

20:00 Skleněný

9. so

Bijásek

Úžasňákovi 2

12. út
13. stř

13:45

14. čt

15:30 Aquaman (dabing) zlevněné představení

Bijásek

Úžasňákovi 2

15. pá

18:30 Nedotknutelní
17:30 Léto s gentlemanem

20:00 Alita: Bojový Anděl (dabing)
20:00 Ženy v běhu

16. so

15:30 Raubíř Ralf a Internet

17:30 Alita: Bojový Anděl 3D (dabing)

17. ne

15:30 Lego příběh 2

18:30 Léto s gentlemanem

18. po

13:45

17:30 Marie, královna skotská

20:00 Narušitel

17:30 Na střeše

20:00 Láska mezi regály

17:30 Ženy v běhu

20:00 Nedotknutelní

Bijásek

Úžasňákovi 2

19. út
20. stř

13:45

21. čt

15:30 Bohemian Rhapsody zlevněné představení 18:30 Úhoři mají nabito

Bijásek

Úžasňákovi 2

22. pá

17:30 Cena za štěstí

20:00 Alita: Bojový Anděl (titulky)
20:00 Mrazivá pomsta

23. so

15:30 Jak vycvičit draka 3

17:30 Alita: Bojový Anděl (dabing)

24. ne

15:30 Jak vycvičit draka 3 3D

18:30 Ženy v běhu

25. po

13:45

17:30 Léto s gentlemanem

20:00

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Goliáš

17:30 Úhoři mají nabito

20:00 Potomek

Bijásek

Úžasňákovi 2

26. út
27. stř
28. čt

13:45

Bijásek

Úžasňákovi 2

18:30 Colette: Příběh vášně

Filmový klub

Soumrak

Alita: Bojový Anděl

Mrazivá pomsta

Kyberdoktor Ido prolézá skládky, aby našel funkční součástky. Takhle objeví Alitu,
poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající dívky. USA/Kanada/Argentina, 122
min., přístupno od 12 let.

Nelsu Coxmanovi zemře syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka a
jeho touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu. VB., 118 min, české
titulky, přístupno od 15 let.

Aquaman

Na střeše

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.

Bohemian Rhapsody

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.

Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel
ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet
jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? ČR, 97 min., přístupno od 12 let.

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. ČR, 90 min., mládeži přístupno.

Bumblebee

Nedotknutelní

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.

Na jedné straně milionář Phillip, který je po nehodě ochrnutý a upoutaný na vozík.
Na druhé straně černošský mladík z předměstí. USA., 127 min., české titulky,
přístupno od 12 let.

Cena za štěstí

Potomek

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.

Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie.
Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem.
USA/Hong Kong, 92 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Colette: Příběh vášně

Psí domov

Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, pařížského literáta
Willyho. Colette se přizpůsobuje novému životu a píše první dílo ze série o Claudine.
Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud román vyjde pod jeho jménem. VB, USA, 111
min, české titulky, příst od 12 let.

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími
přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána.
Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu. USA, 92 min, české znění,
mládeži přístupno.

Čertí brko

Raubíř Ralf a internet

Obyvatelé Pytlova, 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.

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.

Favoritka
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.

Goliáš
Pro Kimmieho přichází dospělost až příliš rychle. Jeho otec nastupuje do vězení a od
syna se očekává, že naváže na jeho kriminální činnost. Kimmie ale není na něco
podobného připravený. Švédsko, 88 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Skleněný
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.

Složka 64
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.

Jak vycvičit draka 3

Sněhová královna: V zemi zrcadel

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, kterému vládne mladý náčelník Škyťák.
V nejnovějším příběhu jsou naši známí hrdinové nuceni čelit novému nebezpečí,
před kterým musejí utéct do mýty opředeného skrytého světa. USA, 119 minut,
české znění, mládeži přístupno.

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak
začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří
uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Rusko, 87 min., české znění, mládeži
přístupno.

Láska mezi regály

Soumrak

Christian je muž s pochybnou minulostí. Jednu etapu má za sebou a tu druhou
začíná jako pomocná síla ve velkoskladu. Jednou potkává Christian prostořekou
Marion z oddělení lahůdek. Láska se někdy objeví tam, kde by ji nikdo nečekal. Ně.,
125 min., přístupno od 15 let.

Drama sleduje dvacetiletou Irisz Leiter, která přijíždí do maďarského hlavního města
poté, co strávila dospívání v sirotčinci a je náhle konfrontována s temným
tajemstvím obestírajícím její rodinu. Maďarsko/Francie, 144 min., české titulky,
přístupno od 15 let.

Lego příběh 2

Trabanti v Berouně – Velká cesta domů

Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit
nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru. USA/Aust./Dán./Kan., 107 min., české znění,
mládeži přístupno.

Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme vyrazili pro výškový rekord
dvoutaktního auta. Vstupenky je možné zakoupit na www.smsticket.cz

Léto s gentlemanem
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti. Jednoho dne se ve
vesnici objeví Artur. Elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni
předpokládají, novým majitelem místního zámku, ČR, 98 min., mládeži přístupno.

Úhoři mají nabito
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat.
Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU stala únikem z jejich
nudných životů. ČR, 101 minut, přístupno od 12 let.

Marie, královna skotská

Úniková hra

Od počátku obhajovala svůj trůn před skotskými klany a před rodově spřízněnou
anglickou královnou. Britské ostrovy zkrátka byly pro dvě tak silné ženy příliš malé.
VB/USA., 124 min., titulky, přís. od 15 let.

Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry.
Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití. USA., 100
min., české titulky, přístupno od 15 let.

Metallica - koncert v Nimes

Ženy v běhu

Starořímský amfiteátr v Nimes je jedním z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů. I za
bílého dne a bez lidí sálá z tohoto monumentu genius loci. Hetfield, Hammett,
Trujillo a Ulrich v mystickém prostředí rozduní své prověřené metalové skladby.
Francie, 132 min, mládeži přístupné.

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.

