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 27. února 2020 do 31. března 2020
únor 2020
27. čt

15:30 Ženy v běhu zlevněné představení

28. pá
29. so

15:00 Špion v převleku

17:30 V síti
17:30 Chlap na střídačku

20:00 1917

17:30 V síti

20:00 Šťastný nový rok

březen 2020
1. ne

15:30 Tlapková patrola: Vždy ve střehu

18:30 1917 / Vertical

2. po

17:30 Volání divočiny

20:00 Fantasy Island

3. út

17:30 Sviňa

20:00 Králíček Jojo

4. stř

17:30 Malé ženy

20:00 Chlap na střídačku

5. čt

18:30 Příliš osobní známost

6. pá

17:30 Ježek Sonik

20:00 V síti
20:00 1917

7. so

15:00 Frčíme

17:30 Chlap na střídačku

8. ne

15:30 Frčíme 3D

18:30 Králíček Jojo

9. po

13:45

18:30 Ermitáž - síla umění

Bijásek Toy Story 4

10. út
11. stř

13:45

12. čt

15:30 Malé ženy zlevněné představení

Bijásek Toy Story 4

13. pá

17:30 Příliš osobní známost

20:00 Neviditelný

17:30 V síti

20:00 Judy

18:30 11 barev ptáčete
17:30 3Bobule

20:00 Bloodshot
20:00 3Bobule

14. so

15:00 Frčíme

17:30 Můj příběh

15. ne

15:30 Frčíme 3D

18:30 Chlap na střídačku

16. po

13:45

17:30 3Bobule

20:00 Bloodshot

17:30 V síti

20:00 Dokonalý pacient

17:30 1917

20:00 Neviditelný

Bijásek Toy Story 4

17. út
18. stř

13:45

19. čt

15:30

Bijásek Toy Story 4

Příliš osobní známost zlevněné
představení

20. pá

18:30 Můj kámoš špion
17:30 Bloodshot

20:00 3Bobule
20:00 Tiché místo: Část II

21. so

15:00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu

17:30 3Bobule

22. ne

15:30 Frčíme

18:30 Dokonalý pacient

23. po

13:45

17:30 Princezna zakletá v čase

20:00 3Bobule

17:30 Můj kámoš špion

20:00 Proxima

Bijásek Toy Story 4

24. út
25. stř

13:45

26. čt

15:30 Králíček Jojo zlevněné představení

Bijásek Toy Story 4

27. pá

18:30 PÁRTY HÁRD
18:30 Emma
17:30 Šarlatán

20:00 Tiché místo: Část II
20:00 Šarlatán

28. so

15:00 Princezna zakletá v čase

17:30 Mulan 3D

29. ne

15:30 Mulan

18:30 3Bobule

30. po

17:30 Šarlatán

20:00

31. út

17:30 Emma

20:00 Afrikou na Pionýru

Filmový klub

Píseň jmen

1917

Můj kámoš špion

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.

Povedená akční i rodinná komedie o tom, jak může dopadnout setkání agenta CIA
jménem JJ, kterého hraje drsňák s dobrým srdcem Dave Bautista a devítileté
Sophie, která odhalí probíhající tajnou operaci. USA, 100 min., české znění,
mládeži přístupno.

11 barev ptáčete

Mulan

Unikátní pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které zanechalo stopu na
evropských i světových festivalech. Vyprávění režiséra Václava Marhoula a
(ne)herce Petra Kotlára od začátku až do poslední klapky rok a půl dlouhého
natáčení. ČR, 120 min., mládeži přístupno.

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské
armádě Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého
nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém
kroku . USA, 106 min., české znění, mládeži přístupný.

3bobule

Neviditelný

Po mnoha sklizních... Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Toto
je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru
s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Pokračování
úspěšné české komedie. ČR, 103 min., mládeži přístupno.

Když Cecilia pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Izolovaná
v luxusním sídle si uvědomí, že musí utéct. To se jí podaří. Tak proč je i dál tak
neklidná? Proč má pořád nervy na pochodu? Proč se kolem ní dějí věci, jež
nedokáže vysvětlit? USA, 124 min., české titulky, přístupno do 15 let.

Afrikou na Pionýru

Párty Hárd

Celovečerní road movie přináší ještě bláznivější výpravu, než jaké známe díky
žlutým trabantům Dana Přibáně. Právě jedné z kultovních expedic žlutých trabantů
se vedoucí výpravy motorek do Afriky Marek Slobodník sám na své Jawě 250
účastnil. Slovensko., 104 min., přístupno od 12 let.

Tato černá teenager komedie pojednává o třech spolužácích, kteří chtějí udělat ten
nejlepší mejdan pod sluncem, aby zapůsobili na své vysněné dívky. Kdo zasune a
kdo se stane obětí brutální šikany? ČR., 62 min., přístupno od 15 let.

Bloodshot

Píseň jmen

Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye
Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina
Bloodshot. USA, 110 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Martinův nevlastní bratr Dovidl, byl nadaným houslistou. V jednadvaceti letech
však záhadně zmizí. Po čtyřiceti letech je Martin svědkem představení mladého
houslisty a pozná, že hrát ho nemohl naučit nikdo jiný, než Dovidl. Kanada, 113
min., české titulky, přístupno od 12 let.

Dokonalý pacient

Princezna zakletá v čase

Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii. Hannes Råstam
se léta snažil prokázat nevinu Thomase Quicka, odsouzeného k doživotnímu vězení
na psychiatrii. Odhalil právní chaos, který Quicka do vězení dostal. Švédsko, 122
min., české titulky, přístupno od 15 let.

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla
čarodějnice Murien. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých
dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. ČR, 100 min, mládeži
přístupno.

Emma

Proxima

Emma Woodhouseová disponuje schopností svádět dohromady jedince opačného
pohlaví. Tedy alespoň si to o sobě mysl. Jejím dalším projektem se stane spojení
mladičké Harriet s místním farářem. VB., 124 min., české titulky, mládeži
přístupno.

Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena
ve vesmírné misi „Proxima" podstupuje náročný trénink, zatímco pečuje o svou
dcerku Stellu. Příběh matky a dcery hledá rovnováhu mezi osobními sny a
rodičovskou láskou. USA, 107 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Ermitáž - síla umění

Příliš osobní známost

Oscarový herec Toni Servillo provází velkolepým dokumentárním filmem Ermitáž –
síla umění a vypráví tak velký příběh, který se postupně za 250 let odehrál
na chodbách tohoto slavného muzea i v ulicích magického Petrohradu. Itálie, 96
min., české titulky, mládeži přístupno.

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.

Frčíme

Sviňa

Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští
teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě
zůstalo aspoň kousek toho magického. USA, 112 min., české znění, mládeži
přístupno.

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. Slovensko/ČR,
98 min., přístupno od 15 let.

Chlap na střídačku

Šarlatán

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.

Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška,
na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí
ze všech společenských vrstev. ČR/Ir/Pol/Slo, 100 min., přístupno od 12 let.

Ježek Sonic

Špioni v převleku

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

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.

Judy

Tiché místo: Část II

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.

Neví se odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol
potravního řetězce. Evelyn zůstala se třemi dětmi úplně sama. Pragmatické ženě je
jasné, že přežít dokážou jen s pomocí dalších přeživších. USA, 98 min., české
titulky, přístupno od 12 let.

Králíček Jojo

V síti

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.

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.

Malé ženy

Volání divočiny

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.

Příběh Bucka, psa hýčkaného svým pánem i jeho rodinou. Jeho život se však rázem
změní ve chvíli, kdy je ze svého domova unesen obchodníky se psy, kteří jej prodají
do mrazivé divočiny kanadského Yukonu během vrcholící zlaté horečky na
Klondiku. USA, 10 5 min., české titulky, mládeži přístupno.

