Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun,
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 2021
červenec 2021
Městské kino

m
tu
da

Letní kino
Na Kaplance, tel. 311 625 307

29. čt

21:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

30. pá

21:30 Croodsovi: Nový věk

31. so

21:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

srpen 2021
Městské kino

m
tu
da

Letní kino Beroun

1. ne

21:00 Zkrať to, zlato

2. po

21:00 Expedice: Džungle

3. út

21:00 Ubal a zmiz

4. stř

21:00 Luca

5. čt

21:00 Úniková hra: Turnaj šampionů

6. pá

21:00 Vyšehrad: Seryjál

7. so

18:30 Duše

21:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

8. ne

18:30 Rozhněvaný muž

21:00 Divoký Spirit
21:00 Zabijákova žena & bodyguard

9. po
10. út

21:00 Expedice: Džungle

11. stř

21:00 Králíček Petr bere do zaječích

12. čt

18:30 Deník moderního fotra

21:00 Muž se zaječíma ušima

13. pá

18:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

21:00 Luca

14. so

18:30 Croodsovi: Nový věk

21:00 Ubal a zmiz

15. ne

18:30 Raya a drak

21:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

16. po

18:30 Deník moderního fotra

21:00 Matky

17. út

18:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

21:00 Gump - Pes který naučil lidi žít

18. stř

21:00 Voyagers - Vesmírná mise

19. čt

21:00 Večírek

20. pá

21:00 Ženy v běhu - VSTUP ZDARMA

21. so

18:00 Luca

21:00 kino nehraje

22. ne

18:00 Maxinožka 2

20:45 Večírek

23. po

18:00 Rychle a zběsile 9 (dabing)

20:45 Luca

24. út

18:00 Black Widow (dabing)

20:45 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

25. stř

18:00 Zabijákova žena & bodyguard

20:45 Matky

26. čt

18:00 Free guy

20:45 kino nehraje

27. pá

18:00 Expedice: Džungle

20:45 Zátopek

28. so

15:30 Moře kouzel

18:00 Večírek

20:45 kino nehraje

29. ne

15:30 Chlupáčči

18:00 Free guy

20:45 Zátopek

30. po

18:00 Chyby

20:45 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

31. út

18:00 Vyšehrad: Seryjál

20:45 Zátopek

Black Widow
Po narození je Černá vdova, známa také jako Natasha Romanova,
odvezena do KGB, kde ji připravují aby se stala jejich nejlepším
agentem.USA, 133, min., přístupno do 12 let.
Croodsovi: Nový věk
Z historie víme, že když na sebe narazí různě vyspělé civilizace, vždy to
mezi nimi začne skřípat. To skřípání dosáhne až za vysokou zeď, kterou
Lepšíkovi vybudovali, aby se ochránili před nebezpečím.USA, 95 min,
české znění, mládeži přístupno.
Divoký Spirit
Když byla Lucky Prescottová malá odstěhovala se ke starostlivé tetě Coře.
Tam ovšem potká mustanga Spirita, tvora stejně divokého a
nespoutaného, jako je ona sama. V tu chvíli se zrodí přátelství s velkým
„P“ USA, 89 min., české znění, mládeži přístupno.

Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí tak, jak si
představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a
plněním odvážných úkolů. Kdo splní úkol, není sráč… ČR, cca 120 min,
přístupno od 12 let.
Raya a Drak
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv
pak nestvůry Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu obětovali. Nyní, o 500
let později, jsou tato monstra zpět. USA, 107 min, české znění, mládeži přístupno.

Moře kouzel
Bojácný a stydlivý delfín Delphy objeví v moři kouzelnou klenbu. Ta
dokáže každou rybu proměnit v to, čím by chtěla být…Rusko, 84 min.,
české tznění, mládeži přístupno.

Duše
Joe Gardner dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden
chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do „Neznáma před“, což je
místo, kde čerstvě narozené duše získávají vlastnosti, návyky
i zlozvyky. USA, 100 min, české znění, mládeži přístupno.

Rozhněvaný muž
Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně
tajemný H. a jakou má minulost? Tohle bude pro Los Angeles dlouhá noc..
USA, 118 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Expedice: Džungle

Rychle a zběsile 9

Expedice: Džungle, inspirovaný slavnou atrakcí v zábavním parku
Disneyland, je dobrodružnou výpravou do amazonské džungle, ve které se
představí Dwayne Johnson jako charismatický kapitán lodi. USA, 127
min., české znění, mládeži přístupno.

Dominic Toretto má už zase trable s rodinou, tentokrát ale úplně jiné, než
byste asi čekali. Cipher se navíc oklepala z direktu, který ji rychlá a zběsilá
parta uštědřila v osmém díle a je odhodlána jim to všem vrátit i s
úroky. USA, 108 min, přístupno od 12 let.

Free Guy

Ubal a zmiz

Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve
skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se
hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují žádná
omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než bude
zničen. USA, cca 120 min., české znění, přístupno od 12 let.
Chlupáčci

Dva kamarádi, Mireček (Matouš Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se živí
pěstováním trávy a dostanou nabídku, která se neodmítá. Prodat veškeré
zásoby trávy za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným
Bulharem a jeho pravou rukou, zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. ČR,
99 min., přístupno od 12 let.
Úniková hra: Turnaj šampionů

Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých zvířátek ve
tvaru donutu. Jenže Eda je věčně nabručený pesimista, zatímco jeho
sestra Pupí je nezbedná neposeda, která působí zmatek kamkoliv přijde.
USA, 89 min., české znění, mládeži přístupno.
Chyby

Tentokrát se nic netušící skupina šesti lidí ocitne uzamčená v další sérii
únikových místností. Postupně odhalují, co je spojuje, aby mohli zůstat na
živu… a zjišťují, že tuto hru už jednou hráli. USA, 88 min., české titulky,
přístupno od 15 let.
Večírek

Ema je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu. Tomáš je
třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden
z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah. ČR, 99 min.,
přístupno od 15 let.

Setkání bývalých spolužáků by se pravděpodobně neslo v duchu
nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří
podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už
nikdy nedorazí. ČR, 90 min, přístupno od 12 let.

Králíček Petr bere do zaječích

Voyager - Vesmírná mise

Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží
sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr
vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo
nevyčítá.SA/Austrálie, 94 min., české znění, mládeži přístupno.

V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu lidstva vidí
vědci v kolonizaci jedné vzdálené planety. 30 chlapců a dívek, narozených
ze zkumavky, bez rodin, je vychováváno v izolaci vesmírné lodi . USA, 108
min, české titulky, přístupno od 12 let.

Luca

Vyšehrad: Seryjál

Příběh o městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který
zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk
na mopedu. USA, 96 min, české znění, mládeži přístupno.

Unikátní projekt, v němž se spojili všechny epizody původního
internetového seriálu a přidali nové scény z připravovaného filmu jako
malou ochutnávku. ČR, 85 min., přístupno od 15 let.

Matky

Zkrať to, zlato

Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní,
sebevědomé, chytré, užívají si. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané
komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě
porodily. ČR, 95 min, přístupno od 12 let.

Když se Teddy probudí ráno po vlastní svatbě, zjistí, že minuty najednou
plynou jako roky. Proto musí využít každou vzácnou chvíli tak, aby navždy
neztratil svoji životní lásku. Austrálie, 95 min, české titulky, přístupno od
12 let.

Maxinožka 2

Zabijákova žena a bodyguard

Adamův tatínek je teď velmi slavný a chce využít svou slávu ke změně
světa. Kontaktuje ho nevládní organizace, aby pomohl chránit největší
přírodní rezervaci před znečištěním ropnou společností. Belgie/Francie,
89 min., české znění, mládeži přístupno.

Michael Bryce (Ryan Reynolds), osobní strážce toho času bez licence,
plánuje klidný odpočinek a odjede na prázdniny k moři. Tam se však
během vteřiny ocitne uprostřed divoké přestřelky a než se rozkouká, je
proti své vůli znovu ve službě. USA, 117, min., české titulky, přístupno od
12 let.

Muž se zaječíma ušima

Zátopek

Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou
schopnost – mimořádný sluch v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje
výborně slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především jejich myšlenky...
Střet cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči. ČR,
104 min, přístupno od 12 let.

Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním
běžcem Emilem Zátopkem. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu
retrospektivně vrací do atletova sportovního i soukromého života a
spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co
jeho poslední závod skončí. ČR, 130 min, přístupno od 12 let.

