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 29. května 2022 do 30. června 2022
květen 2022
Městské kino

m
tu
da

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

červen 2022
Městské kino

m
tu
da

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství

1. stř

17:30

2. čt

18:30 Pánský klub

3. pá

17:30 Zakletá jeskyně

20:00 Vyšehrad: Fylm
20:00 Pánský klub

dabing

4. so

15:00 Zakletá jeskyně

17:30 Top Gun: Maverick dabing

5. ne

15:00 Zlouni

18:30 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

6. po

17:30 Pánský klub

7. út

17:30

8. stř

17:30 Vyšehrad: Fylm

9. čt

18:30 Jurský svět: Nadvláda

10. pá

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
dabing

20:00 Top Gun: Maverick dabing

20:00 Žhářka
20:00 Kde je Anne Franková
20:00 Top Gun: Maverick titulky

17:30 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

20:00 Pánský klub
20:00 Jurský svět: Nadvláda 3D

11. so

15:00 Náměsíčníci

17:30 Zakletá jeskyně

12. ne

15:00 Zakletá jeskyně

18:30 Promlčeno

13. po

17:30 Jurský svět: Nadvláda

20:15 Žhářka

14. út

17:30 Po čem muži touží 2

20:00 Dva světy

15. stř

17:30 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

20:00 Vyšehrad: Fylm

16. čt

15:30 Promlčeno zlevněné představení

17. pá
18. so
19. ne

15:00 Rakeťák
15:00 Rakeťák 3D

18:30 Kdyby radši hořelo
17:30 Top Gun: Maverick dabing

20:00 Jurský svět: Nadvláda

17:30 Pánský klub

20:00 Kdyby radši hořelo

18:30

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
3D dabing

20. po

17:30 Kdyby radši hořelo

20:00 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

21. út

17:30 Vyšehrad: Fylm

20:00 Tralala

22. stř

17:30 Po čem muži touží 2

20:00 Top Gun: Maverick titulky

23. čt

15:30 Známí neznámí zlevněné představení

24. pá

18:30 Elvis
17:30 Prezidentka

20:00 Elvis
20:15 Prezidentka

25. so

15:00 Rakeťák

17:30 Jurský svět: Nadvláda 3D

26. ne

15:00 Zakletá jeskyně

18:30 Elvis

27. po

17:30 Prezidentka

20:00 Filmový klub Poslední představení

28. út

17:30 Prezidentka

20:00 Tutanchamon - poslední výstava

29. stř

17:30

30. čt

18:30 Mimoni: Padouch přichází

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
dabing

20:00 Párty Hárder: Summer Massacre

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.

Poslední představení
Od chvíle, kdy se devítiletý Samay zamiluje do filmu, nevynechá ani jeden
den v kině. Tato "posedlost" filmem se přenese i na jeho partu kamarádů
a společně se pokusí sestrojit promítací stroj. Indie/Francie, 112 min.,
české titulky, mládeži přístupno.

Dva světy
Uznávaná spisovatelka Marianne Wincklerová chce svou novou knihu
věnovat vrstvě sociálně slabších. Aby látku zpracovala co nejautentičtěji,
zatají svou pravou identitu a nechává se najmout jako uklízečka.Francie,
107 min., české titulky, přístupno od 12 let.
Elvis
Biografie jedné z největších ikon hudebního průmyslu – Elvise Presleyho.
Film popisuje život a hudbu této legendy na pozadí komplikovaného
20letého vztahu s jeho manažerem Tomem Parkerem. USA/Austrálie,
159 min, české titulky, přístupno do 12 let.

Prezidentka
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka. Jednoho dne se
odhodlá k riskantnímu kousku. V dokonalém převleku se v noci potají
vytratí z hradu. Seznamuje se se sochařem Petrem, kvůli kterému se pak
do města vydává každou noc. ČR, 97 min, přístupno od 12 let.

France

Top Gun: Maverick

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.

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.

Rakeťák
Příběh mladého astronauta Buzze Rakeťáka, který se poté, co se svým
velitelem a posádkou ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží najít cestu
domů skrze prostor a čas a zároveň čelí hrozbě ohrožující bezpečnost
vesmíru. USA, 103 min., české znění, mládeži přístupno.

Jurský svět: Nadvláda

Tralala

Příběh se odehrává čtyři roky po zániku ostrova dinosaurů - Isla Nubar. Ti
se mezitím začali nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si
museli zvyknout na jejich přítomnost. USA, 146 min, český dabing,
přístupno od 12 let.

Čtyřicátník Tralala se živí jako pouliční zpěvák v Paříži. Jednoho večera
potká mladou ženu, která mu předtím než opět zmizí, zanechá jen jedno
jediné poselství: „Hlavně nebuďte sám sebou.“ Zdálo se mu to, nebo vše
skutečně prožil? Francie, 120 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Kde je Anne Franková

Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

Kitty, imaginární kamarádka, které Anne Franková psala svůj slavný
deník, ožije v dnešním Amsterdamu. Kitty, která si neuvědomuje, že od té
doby uběhlo 75 let, je přesvědčená, že když je naživu ona, musí být i
Anne. Fra./Bel./Lux., 99 min, české titulky, mládeži přístupno.

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.

Kdyby radši hořelo

Vyšehrad: Fylm

Dobrovolný hasič Standa se připravuje na příchod potomka a vše
konzultuje se svým vzorem, náčelníkem Bróňou. Když podezřelá
automobilová nehoda způsobí ve vsi iracionální paniku plynoucí ze
strachu před domnělým terorismem, Bróňa se stane vůdčím hlasem nově
ustavené domobrany. ČR, 84 min., přístupno od 12 let.

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.

Mimoni: Padouch přichází

Ušák Chicky a Zlokřeček

V neutuchající touze najít největšího padoucha, aby mu mohli věrně
sloužit, narazí Mimoni na malého černovlasého chlapce, který vyrůstá jen
se svou matkou. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně
změní život. USA, 100 min., české znění, mládeži přístupno.

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.

Náměsíčníci

Zlouni

Animovaná pohádka vypráví příběh malého Pete, který se spolu s
broučkem Zoomzemanem a Písečným mužem vydají na cestu, aby
zachránili Peteho malou sestru Anneli před zlým Měsíčním mužem.
Německo/Rakousko, 85 min., české znění, mládeži přístupno.

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.

Pánský klub

Všechno nejlepší, Chiaro!

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou
pětici. Sezení výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní,
ale nepříliš zkušené psycholožky Lindy, které se terapie brzy vymkne
z rukou.ČR, 89 min, přístupno od 12 let

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.

Párty Hárder: Summer Massacre

Známí neznámí

Z předchozích událostí se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou
Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a
nevázaného sexu. ČR, cca 120 min., přístupno od 15 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

Zakletá jeskyně

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.

Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady. Horníci si z ní můžou vzít tolik
soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si
rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto
vzácném drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady
nedokáže svou touhu překonat. ČR/Slo./Maďar., 98 min., české znění,
mládeži přístupno.

