Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun, tel. 311 621 811,
informace na www.kinoberoun.cz, jan.beznoska@kinoberoun.cz, změna programu vyhrazena
rezervace pouze elektronická: www.webticket.cz, pokladna kina je ve všedních dne otevřená od 15:00, v sobotu a neděli hodinu před
začátkem prvního představení a v průběhu celého denního promítacího bloku.

Program od 28. dubna 2022 do 31. května 2022
duben 2022
Městské kino

m
tu
da

28. čt

15:30

Tajemství staré babitky 2 zlevněné
představení

29. pá
30. so

15:30 Zlouni

18:30 Promlčeno
17:30 Panství Downton: Nová éra

20:00 Betlémské světlo

17:30 Po čem muži touží 2

20:00 Promlčeno

květen 2022
Městské kino

m
tu
da

1. ne

15:00 Ježek Sonic 2

18:30 Po čem muži touží 2

2. po

17:30 Promlčeno

20:00 Vyšehrad: Fylm

3. út

17:30 Panství Downton: Nová éra

20:00 Seveřan

4. stř
5. čt

17:30
15:30 Poslední závod zlevněné představení

6. pá

18:30

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
(dabing)
(dabing)

17:30 Vyšehrad: Fylm
Fantasitická zvířata: Brumbálova tajemství

7. so

15:00 Zlouni

17:30

8. ne

15:00 Ježek Sonic 2

18:30 Známí neznámí

9. po

20:00 Známí neznámí

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství

(dabing)

20:00

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D
(dabing)

20:00 Po čem muži touží 2 / Cinemart

17:30 Láska hory přenáší

20:00 Panství Downton: Nová éra

10. út

17:30 Vyšehrad: Fylm

20:00 Nezanechat stopy

11. stř

17:30 Promlčeno

20:00

12. čt

15:30 Uncharted (dabing) zlevněné představení

13. pá

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
(titulky)

18:30 Ženy a život
17:30

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
(dabing)

14. so

15:00 Proměna

17:30 Láska hory přenáší

15. ne

15:00 Ušák Chicky a Zlokřeček

18:30 Film roku

20:00 Po čem muži touží 2
20:00 Vyšehrad: Fylm

16. po

17:30 Ženy a život

20:00 Seveřan

17. út

17:30 Pražský výběr - Symphony Bizzare

20:00 Divoch

18. stř

17:30 Po čem muži touží 2

20:00 Film roku

19. čt

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
18:30
3D (dabing)

20. pá

17:30 Láska hory přenáší
Fantasitická zvířata: Brumbálova tajemství

21. so

15:00 Ježek Sonic 2

17:30

22. ne

15:00 Příšerákovi 2

18:30 Promlčeno

(dabing)

20:00 Ženy a život
20:00 Po čem muži touží 2

23. po

17:30 Notre-Dame v plamenech

20:00 Vyšehrad: Fylm

24. út

17:30 Poslední závod

20:00 Co jsme komu všichni udělali

25. stř

17:30 Známí neznámí

20:00

26. čt

15:30 Betlémské světlo zlevněné představení

27. pá

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
(titulky)

18:30 Top Gun: Maverick
17:30 Chinaski: každej ví kulový

20:00 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
20:00 Top Gun: Maverick

28. so

15:00 Zlouni

17:30 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

29. ne

15:00 Ušák Chicky a Zlokřeček

18:30 Známí neznámí

30. po

17:30 Top Gun: Maverick

20:00

31. út

17:30 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

20:00 Všechno nejlepší, Chiaro!

Filmovy klub France

Co jsme komu všichni udělali?
Claude a Marie Verneuilovi ve druhém díle udrželi všechny své dcery i
jejich rodiny ve Francii. Ale nečekali, že všichni skončí v jejich malebném
Chinonu a budou je mít víceméně pořád za krkem. Francie, 98 min, české
titulky, přístupno od 12 let.

Pražský výběr - Symphony Bizarre
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s
názvem Symphony Bizarre ukáže vystoupení kapely v O2 aréně v roce
2016. Pražský výběr tehdy předvedl divákům více než jen rockový
koncert. ČR, 95 min, mládeži přístupný.

Divoch
V zoufalé snaze překonat krizi středního věku Martin utekl ze společnosti,
aby žil v lese. Jednoho dne narazí na drogového dealera, který je zraněný
a na útěku. V naději, že uniknou mnoha problémům, se excentrické duo
vydává na hektickou jízdu napříč fjordy. Dánsko, 104 min, české titulky,
přístupno od 15 let.
Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých
známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných
paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným
soupeřem. USA, 127 min, přístupno od 12 let.

Promlčeno
Šokující živé vysílaní, které během chvíle změní životy několika nevinných
lidí. Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech vrací do rodného
města, aby se vyrovnal se svou minulostí. ČR, 95 min, přístupno od 12 let.

Příšerákovi 2
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní
zásobu štěstí? Chyba! Každodenní život má protivný zvyk znovu vám
házet klacky pod nohy… Německo/VB, 103 min., české znění, mládeži
přístupno.

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Seveřan

Profesor Albus Brumbál pověří Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený
tým kouzelníků na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantastická
zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků.
USA, 143 min, mládeži přístupno.

Příběh se odehrává na Islandu počátkem 10. století. Vikingský princ se
vydává na misi pomsty po vraždě svého otce. USA, 140 min., české titulky,
přístupno od 15 let.

Film roku

Top Gun: Maverick

Penélope Cruz se představí jako slavná režisérka, která má za úkol natočit
nejlepší film všech dob. Má neomezený rozpočet a velké umělecké
ambice, ovšem jejím největším úkolem bude zkrotit své herce.Španělsko,
114 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Pete „Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se
už přes třicet let úspěšně brání povýšení, aby ho to nevyhnalo z kokpitu
do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy.
USA, 131 min., mládeži přístupno.

France

Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

Život hvězdné televizní reportérky, polapené ve spirále událostí, které
zapříčiní její pád. Film osciluje mezi dramatem a komedií a snaží se
vytvořit paralelu mezi osobní a veřejnou krizí mladé ženy a obrazem
současné Francie. Fr./Itálie./Belgie/, 133 min., přístupno od 15 let.

Ve zběsilé akční komedii se na cestu za nečekanou výhrou vydá
předposlední český akční hrdina Milan (A. Čuba), citlivá duše, David
Votrubek (Š. Kozub), orgán městské policie Robert (R. Ferro), průměrný
herec Herbert (V. Polák). ČR, 110 min., přístupno od 15 let.

Chinaski: Každej ví kulový

Vyšehrad: Fylm

Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů,
vyprodaných koncertů, vydání alb byly také deprese, hádky, rozpady
přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana.
ČR, 97 min., mládeži přístupno.

Lavi je pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve
fotbalovém, tak v osobním životě a požádal o ruku svou přítelkyni. Na
svatbě ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku rozhodně
nepotěší. ČR, 103 min., přístupno od 15 let.

Láska hory přenáší

Ušák Chicky a Zlokřeček

Pokud se hrdinům nové české komedie Láska hory přenáší může něco
pokazit, zaručeně se to pokazí. Všichni zažijí jeden opravdu šílený den
v horském hotelu, vyprávěný třikrát a vždy jinýma očima. ČR, 90 min.,
přístupno od 12 let.

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc.
Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a
mít kamarády. Belgie/Francie, 91 min., české znění, mládeži přístupno.

Nezanechat stopy

Zlouni

Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze Przemyka, středoškoláka,
kterého policie ubila k smrti. Film založený na skutečných událostech
sleduje příběh Jurka, jediného svědka, který se stal nepřítelem státu číslo
jedna. Polsko, 165 min., české titulky, příst. od 12 let.

Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule,
Piraňa a Žralok. Tihle psanci se tak dlouho hledali, až dali dohromady
tým, pro který je spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako
vyrazit si v neděli na zmrzlinu. USA, 100 min., mládeži přístupno.

Notre-Dame v plamenech

Všechno nejlepší, Chiaro!

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně
symbolu Paříže. Nervy drásající snímek režíroval držitel Oscara a matador
světové kinematografie Jean-Jacques Annaud, který má na svém kontě
filmy Jméno růže, Nepřítel před branami či Sedm let v Tibetu. Francie,
110 min., mládeži přístupno.

Patnáctiletá Chiara má dvě sestry a pozorné milující rodiče. Do jejího
života nezvratně zasáhne zmizení otce. Na povrch tak vyplavou
skutečnosti, které otec před Chiarou tajil. Chiara je postavena před
rozhodnutí, jakým směrem se bude dál ubírat její život. Itálie/Francie, 98
min., české titulky, přístupno od 15 let.

Panství Downton: Nová éra

Známí neznámí

Za dobu své filmové a seriálové existence už Panství Downton zažilo
ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že se v minulosti babičky Violet
(Maggie Smith) ukrývá tajemství, které může otřást základy celého
šlechtického rodu Crawleyů.VB, 125 min, české titulky, přístupno od 12
let.

Komedie o partě přátel, kteří se sejdou aby oslavili příchod Nového roku.
Pak ale přijde nápad, dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet
každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí
hovor. ČR, 95 min., přístupno od 12 let.

Po čem muži touží 2

Ženy a život

V druhém díle známé komedie poznáváme na počátku Irenu. A nutno říct,
že neprožívá dobré období. A nejlepším lékem na životní trable je vyrazit
s kamarádkou Marcelou na víno. Kroky opilé Ireny následně vedou do
stanu vědmy Zoltany, kde vysloví osudové přání: Chci bejt chlap! . ČR, 95
min., přístupno od 12 let.

Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty. O to akčnější je
její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se
společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu
“ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samolibým populárním
sportovcem. ČR, 87 min., mládeži přístupný.

