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. března do 30. dubna 2019
březen 2019
29. pá

17:30 Putování se sobíkem

20:00 Ženy v běhu
20:00 My

30. so

15:30 Kouzelný park

17:30 Captain Marvel (dabing)

31. ne

15:30 Dumbo

18:30 Pašerák

duben 2019
1. po

17:30 Zelená kniha

20:00 Ženy v běhu

2. út

17:30

20:00

Arctic: Ledové peklo

19:00

3. stř

My

Regionální ozvěny FEBIOFESTU - Slavnostní zahájení filmem

Zraněná srdce

4. čt

16:00 Free Solo - FEBIOFEST

18:00 Zrodila se Astrid - FEBIOFEST

20:30 Ostrým nožem - FEBIOFEST

5. pá

16:30 Mia a bílý lev - FEBIOFEST

18:30 Mirai, dívka budoucnosti - FEBIOFEST

20:30 Brankář - FEBIOFEST

6. so

15:30 Jak vycvičit draka 3

17:30 Shazam 3D

20:00 Teroristka

7. ne

15:30 Dumbo 3D

18:30 Teroristka

8. po

13:45

17:30 Ženy v běhu

20:00 Captain Marvel (titulky)

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Zelená kniha

17:30 Shazam

20:00 Skleněný pokoj

Bijásek

Kubík hrdina

9. út
10. stř

13:45

11. čt

15:30 Léto s gentlemanem zlevněné představení 18:30 Trabantem tam a zase zpátky

Bijásek

Kubík hrdina

12. pá

17:30 Teroristka

20:00 Captain Marvel (dabing)
20:00 Trabantem tam a zase zpátky

13. so

15:30 Jak vycvičit draka 3 3D

17:30 Shazam

14. ne

15:30 Kouzelný park

18:30 Ženy v běhu

15. po

13:45

17:30 Hellboy (titulky)

20:00 Řbitov zviřátek

17:30 Skleněný pokoj

20:00 Věrní nevěrní

17:30 Trabantem tam a zase zpátky

20:00 Teroristka

Bijásek

Kubík hrdina

16. út
17. stř

13:45

18. čt

15:30 Bohemian Rhapsody zlevněné představení 18:30 Captain Marvel 3D (dabing)

Bijásek

Kubík hrdina

19. pá

17:30 Shazam 3D

20:00 Hellboy (dabing)
20:00 Řbitov zviřátek

20. so

15:30 Velké dobrodružtví Čtyřlístku

17:30 Ženy v běhu

21. ne

15:30 Kouzelný park

18:30 Teroristka

22. po

17:30 Jak vycvičit draka 3

20:00 Trabantem tam a zase zpátky

23. út

17:30 Hellboy (titulky)

20:00 Modlitba

17:30 After: Polibek

20:00 My / Cinemart

24. stř

13:45

25. čt

15:30 Ženy v běhu zlevněné představení

Bijásek

Kubík hrdina

26. pá

18:30 Nikdy nedvracejte zrak
17:30 Avengers: Endgame (dabing)

20:30 La Llorona: Prokletá žena
20:00 Avengers: Endgame (dabing)

27. so

15:30 Dumbo

17:30 Teroristka

28. ne

15:30 Mrňouskové 2: Daleko od domova

18:30 Skleněný pokoj

29. po

13:45

17:30 Avengers: Endgame 3D (dabing)

20:30

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Humorista

30. út

Bijásek

Kubík hrdina

Filmový klub Cesta do pravěku

After: Polibek
Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Příkladná studentka, vzorná dcera,
pozorná a věrná kamarádka. Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal s tím, že se
objeví tajemný kluk Harding Scott. USA, 106 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Nikdy neodvracejte zrak
Kurt se poprvé s moderním uměním seznámil na výstavě „zvrhlého umění“
pořádané nacisty. Po válce pak studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých
Drážďanech. Něm./Itá., 188 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Arctic: Ledové peklo

Pašerák

Muž havaruje uprostřed ledové pustiny a pochopí, že má jen dvě možnosti: zůstat v
havarovaném vraku a připravovat se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky
kilometrů dlouhou pouť s nejistým koncem… Island., 97 min, české titulky,
přístupno od 12 let.

Earlu Stoneovi je nabídnuto místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se právě upsal
jako kurýr drogovému mexickému kartelu. Režie i hlavní role: Clint Eastwood. USA,
116 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Avengers: Endgame

Řbitov zviřátek

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru,
vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále sebrali poslední síly. USA,
cca 140 min., přístupno od 12 let.

Doktor Louis Creed se přestěhoval na venkov. Když soused Jud najde mrtvého
kocoura jejich dcery Ellie, prozradí, že když ho co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově
vrátí se. USA, 100 min., titulky, příst. od 15 let.

Bohemian Rhapsody

Shazam

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.

V případě Billyho Batsona stačí zvolat slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem
protřelý čtrnáctiletý chlapec se změní v dospělého superhrdinu Shazama. USA., 132
min., české znění, mládeži přístupno.

Captain Marvel

Skleněný pokoj

Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami,
Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. USA, 124
min., přístupno od 12 let.

Na kopci nad Brnem vyrostl v minulém století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo
modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta.
ČR/Slo, 104 min., přístupno od 12 let.

Cesta do pravěku

Velké dobrodružství Čtyřlístku

Nález pravěké zkameněliny je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné
minulosti. Režie: Karel Zeman. Československo, 93 min., české znění, mládeži
přístupno.

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík
a Myšpulín u ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. ČR, 72
min., české znění, mládeži přístupno.

Dumbo

Teroristka

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta a jeho děti, aby se starali
o novorozeného slona, ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo
umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. USA, 114 min., české znění, mládeži
přístupno.

Marie (Iva Janžurová) je učitelka na penzi. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního
zla nepomůže ani starostka, sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z
nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. ČR, 95 min, české
znění, přístupno od 12 let.

Humorista

Trabantem tam a zase zpátky

Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může existenčně zlikvidovat. Boris
žije život prominenta, komika režimem nejen tolerovaného, ale i podporovaného.
Pod povrchem se ale dusí. Rusko/Lot./ČR., 100 min, české titulky, přístupno od 12
let.

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů
napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování
smečky mužů nabírá často divoké obrátky. ČR, 120 min., přístupno od 12 let.

Jak vycvičit draka 3

Zraněná srdce - FEBIOFEST (slavnostní zahájení)

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.

Rachael Morgan přijíždí v roce 1946 do ruin zničeného Hamburku, aby se setkala se
svým manželem Lewisem, který je pověřen obnovou zničeného města. Rachael je
však nepříjemně překvapena nečekaným rozhodnutím, které Lewis udělal.
VB/USA/Něm., 109 minut, české titulky, příst. od 12 let.

Kouzelný park

Free Solo - FEBIOFEST

Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June ta nejlepší zábava. Ve své
představivosti vyčarovala kouzelný park, v němž všechny atrakce řídí mluvící zvířata.
USA/Šp., 83 min., české znění, mládeži přístupno.

Směsice napínavého thrilleru a životního příběhu sportovce, který si klade fyzicky i
psychicky náročné cíle a snaží se dosáhnout hranice nemožného. USA, 100 min.,
české titulky, přístupno od 12 let.

La Llorona: Prokletá žena
La Llorona. Plačící žena. Utopila v záchvatu vzteku své děti a když ronila slzy bolesti,
sama se vrhla do zpěněných říčních vod. Nyní jsou její smrtící slzy věčné a těm, kdo v
noci zaslechnou její posmrtný nářek, není pomoci. USA., 95 min, české titulky,
přístupno od 15 let.

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.

Zrodila se Astrid - FEBIOFEST
Pippi, Emil a děti z Bullerbynu jsou kultovní postavy, které rezonují u dětí i rodičů
po celém světě a všechno jsou to děti švédské autorky Astrid Lindgrenové. Ale jen
pár z nás tuší něco o jejím bouřlivém mládí. Šv./Dán., 123 minut, české titulky,
přístupno od 12 let.

Ostrým nožem - FEBIOFEST
Příběh otce, kterému zavraždili syna, smutek otce, který musí pochovat své dítě,
emotivní drama otce, který si pro spravedlnost musí dojít sám. Slovensko, 89
minut, příst. od 15 let.

Modlitba

Mia a bílý lev - FEBIOFEST

Thomas se přijíždí poprat se svou závislostí na heroinu do katolického
rehabilitačního centra. Studie (ne)dobrovolné řehole a proměny prchlivého
adolescenta ve svébytnou duchovní bytost.Francie, 107 min., české titulky,
přístupno od 15 let.

Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne?
Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve
lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Fr./Něm./J. Rep, 98 min., české
znění, mládeži přístupný.

Mrňouskové 2: Daleko od domova
Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu,
aby zachránili své dítě, které uvízne v kartonové krabici a je posláno do Karibiku.
Francie, 90 min., české znění, mládeži přístupno.

Mirai, dívka z budoucnosti - FEBIOFEST
Malý Kun si užívá dětství a plné pozornosti svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy
jeho svět naruší právě narozená sestřička Mirai. Japonsko, 98 min., české titulky,
mládeži přístupný.

My

Brankář - FEBIOFEST

Adelaide Wilsonová přijíždí na prázdninový pobyt na chatu. Hned po příjezdu v ní
řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, že rodinná
idyla brzy skončí. USA, 121 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Životní cesta Berta Trautmanna, který se narodil v německu v roce 1923. Ke konci
války byl zajat britskými vojáky a navzdory těžkým začátkům se z něj stala
fotbalová legenda a za Manchester chytal až do roku 1964. Něm/VB, 120 min.,
české titulky, přístupno od 12 let.

