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 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. července do 31. srpna 2019
červenec 2019
Městské kino

m
tu
da

Letní kino

29. po

21:30 Spider-Man: Daleko od domova (dabing)

30. út

21:30 Ibiza

31. stř

21:30 Dětská hra

srpen 2019
Městské kino

m
tu
da

Letní kino Beroun
21:00 Bez věcí nad věcí

1. čt
2. pá

18:30 Tajný život mazlíčků 2

21:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

3. so

18:30 Aladin

21:00 Ženy v běhu

4. ne

21:00 Lví král

5. po

21:00 Slunovrat

6. út

21:00

7. stř

21:00 LOVEní

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

21:00 Noční můra z temnot

8. čt
9. pá

18:30 Muži v černém: Globální hrozba 3D

21:00 Toy Story 4: Příběh hraček

18:30 Lví král

21:00 Ženy v běhu

(dabing)

10. so
11. ne

21:00 Spider-Man: Daleko od domova (dabing)

12. po

21:00 Dětská hra

13. út

21:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

14. stř

21:00 Toy Story 4: Příběh hraček

15. čt

21:00 Tenkrát v Hollywoodu

16. pá

18:30 Spider-Man: Daleko od domova 3D

21:00 Lví král

17. so

18:30 Tajný život mazlíčků 2

21:00 Becassine!

(dabing)

18. ne

21:00 Tenkrát v Hollywoodu

19. po

21:00 Hodinářův učeň

20. út

21:00 Noční můra z temnot

21. stř

21:00

22. čt

20:45 Anna

23. pá

20:45 Hodinářův učeň

kino nehraje

24. so

18:30 Spolujízda

20:45 Toy Story 4: Příběh hraček

25. ne

18:30 Late Night

20:45 Tenkrát v Hollywoodu

26. po

15:30 Tlapková patrola

18:30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

20:45 Krvavá nevěsta

27. út

15:30 Lví král

18:30 Apollo 11

20:45 Ženy v běhu

28. stř

15:30 Hodinářův učeň

18:30 Becassine!

20:45 Podfukářky

29. čt

15:30 Tajný život mazlíčků 2

18:30 Pavarotti

20:45 Přes prsty

30. pá

15:30 Toy Story 4: Příběh hraček

18:30 Přes prsty

20:45 Janek Ledecký (akustický koncert)

31. so

15:30 Angry Birds ve filmu 2

18:30 Tenkrát v Hollywoodu

20:45 Přes prsty

Aladin
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné
a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem
k jejich budoucnosti. USA, 1208min., české znění, mládeži přístupno.

Muži v černém: Globální hrozba
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve
svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení:
zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém. USA, 115 min.,
české znění, přístupno od 12 let.

Angry Birds ve filmu 2
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při. Když se
objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova,
spojí všichni síly. USA, 97 min., české znění, mládeži přístupno.

Noční můra z temnot
V opuštěném domě najde parta teenagerů knihu, která je plná děsivých
příběhů a ještě děsivějších monster, ale není tak úplně ke čtení. Kniha
naopak čte toho, kdo s ní přijde do styku. USA, 108 min, české titulky,
přístupno od 15 let.

Anna
Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top modelky, se skrývá
tajemství, díky kterému se ocitne v centru nebezpečné operace,
rozehrané špičkovými agenty. Francie, 118 min., české titulky, přístupno
od 15 let.

Pavarotti
Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život a práci operní legendy. Jeho
životní příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o sobě
připomíná operu. Režie: Ron Howard VB/USA, 114 min., české titulky,
mládeži přístupno.

Apollo 11

Přes prsty

Padesát let po panenském přistání na Měsíci se pootevřely bohaté
archivy NASA, aby o proslulé cestě vydaly v ohromující audiovizuální
kvalitě dosud nezveřejněný materiál. USA, 93 min, české titulky, mládeži
přístupno.

Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou parťačky. Mladší Pavla
chce s přítelem Hynkem (V. Dyk) co nejdříve otěhotnět což starší Linda
nechápe. Všechno ale nakonec zamotá svérázný správce hřiště Jíra (J.
Langmajer). ČR, 101 min., přístupno od 12 let.

Becassine!

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

Adaptace slavného komiksu v podání Bruna Podalydèse. Bécassine je
naivní, bezelstná, vynalézavá, vždy upřímná, a vždy připravená říct své
malé Loulotte, že ji má ráda všem navzdory. Francie, 102 min., české
titulky, mládeži přístupno.

Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs a zběhlý agent britské tajné
služby Deckard Shaw dostali společnou zakázku na nalezení a
zneškodnění jedné tajné britské agentky, která údajně přešla do
nepřátelského tábora. USA, 134 min., české titulky, příst. od 12 let.

Bez věcí nad věcí

Slunovrat

Dětská hra

Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet do
severní Skandinávie. V odlehlé vesničce se koná speciální slavnost. Mladí
Američané si užívají prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy
nezapadá. Vše se ale zvrtne. USA, 146 min., české titulky, přístupno od 15
let.
Spolujízda

Fanoušci hororů už to ví dlouho. Na plátna kin se vrací maniakální
vraždící panenka Chucky. K novému životu ho přivedli producenti hororu
TO a dali mu hlas Marka Hamilla. USA, 90 min, české titulky, přístupno
od 15 let.

Řidič Uberu Stu touží po pětihvězdičkovém hodnocení od svých zákazníků.
Ale když mu do auta nastoupí nevrlý chlap jménem Vic, vyklube se z něho
tajný policajt, který má zrovna po oční operaci a nemůže řídit auto. USA,
105 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Hodinářův učeň

Tajný život mazlíčků 2

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové
osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných
strastech. Čí sudba bude silnější? Nová česká pohádka. ČR, 102 min.,
mládeži přístupno.

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným
oblíbencem své paničky Katie a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap a pak Katie přivezla miminko. USA,
86 min., české znění, mládeži přístupno.

Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce všeho, co
vlastní. Každý den dostanou jednu ze svých věcí zpět. Během této výzvy si
možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství. Ně., 111 min,
české dabing, příst. od 12 let.

Ibiza

Tenkrát v Hollywoodu

Philippe a Carole jsou oba rozvedení. Zamilovali se do sebe a Phillipe
udělá cokoliv, aby si na svou stranu získal Caroliny děti. Navrhne jejímu
synovi, že pokud odmaturuje, může vybrat letní dovolenou. A… hurá
na Ibizu! Francie, 93 min., české titulky, přístupno od 12 let.

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní
herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt)
rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969
v Los Angeles. USA, 159 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Krvavá nevěsta

Tlapková patrola

Grace si bere za muže Alexe Le Domase. Po obřadu se Grace dozvídá, že
aby bylo její přijetí do rodiny úplné, musí si s nimi ještě po půlnoci zahrát
hru na schovávanou. Tahle svatební noc bude krvavá a dlouhá. USA, 96
min, české titulky, přístupno od 15 let.

V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková
patrola totiž zažije svoje nejnovější a speciální dobrodružství v kinech na
velkém plátně. USA, 70 min, české znění, mládeži přístupno.

LOVEní

Toy Story 4: Příběh hraček

Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale
ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou
kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. ČR, 100 min.,
přístupno od 12 let.

Kovboj Woody vždycky věděl, co je smyslem jeho života. Chránit jeho
dítě, ať už to byl Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese
novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu docela nový velký
svět. USA, 100 min., české znění, mládeži přístupno.

Late Night

Ženy v běhu

Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo moderovat
úspěšnou večerní talkshow. Když je označena za „ženu, která nenávidí
ženy“, rozhodne se přijmout do svého teamu nezkušenou Molly. USA, 102
min., české titulky, mládeži přístupno.

Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Dcery se
ovšem do běhání nehrnou. Dále hrají: T Kostková, V. Polívka, O. Vetchý a
další… ČR, 93 min, mládeži přístupno.

Lví král

Podfukářky

Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha
džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník
všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce a připravuje se na
svou budoucí vládu. USA, 88 min., české znění, mládeži přístupno.

Okouzlující Angličance Josephine a trošku neohrabané Američance Penny
totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze.... USA, 94 min., české titulky,
přístupno od 12 let.

