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. srpna do 30. září 2019
srpen 2019
29. čt

15:30 Tajný život mazlíčků 2

18:30 Pavarotti

30. pá

15:30 Toy Story 4: Příběh hraček

18:30 Přes prsty

31. so

15:30 Angry Birds ve filmu 2

18:30 Tenkrát v Hollywoodu

září 2019
1. ne

15:30 Toy Story 4: Příběh hraček

18:30 Tenkrát v Hollywoodu

2. po

17:30 Lví král

20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

3. út

17:30 Srážka s láskou

20:00 Diego Maradona

4. stř

17:30 Přes prsty

20:00 Mrtví neumírají

5. čt

18:30 Stehy

6. pá

17:30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

20:15 To Kapitola 2
20:00 Tenkrát v Hollywoodu

7. so

15:30 Angry Birds ve filmu 2

17:30 Přes prsty

8. ne

15:30 Toy Story 4: Příběh hraček

18:30 Ženy v běhu

9. po

13:45

17:30 Hodinářův učeň

20:00 To Kapitola 2

17:30 Ibiza

20:00 Lidožrout vegetarián

17:30 Bez věcí nad věcí

20:00 Přes prsty

Bijásek Pokémon: Detektiv Pikachu

10. út
11. stř

13:45

12. čt

15:30 Yesterday zlevněné představení

Bijásek Pokémon: Detektiv Pikachu

13. pá

18:30 Zlatokopky
17:30 Přes prsty

20:00 Tenkrát v Hollywoodu
20:00 To Kapitola 2

14. so

15:30 Playmobil ve filmu

17:30 Panství Downton

15. ne

15:30 Lví král

18:30 Ženy v běhu

16. po

13:45

17:30 Zlatokopky

20:00 Panství Downton

17:30 Srážka s láskou

20:00 Nabarvené ptáče

Bijásek Pokémon: Detektiv Pikachu

17. út
18. stř

13:45

19. čt

15:30 Spalovač mrtvol zlevněné představení

Bijásek Pokémon: Detektiv Pikachu

20. pá

18:30 Tenkrát v Hollywoodu
18:30 Ad Astra
17:30 Panství Downton

20:00 Román pro pokročilé
20:00 Přes prsty

21. so

15:30 Toy Story 4: Příběh hraček

17:30 Rambo: Poslední krev

22. ne

15:30 Hodinářův učeň

18:30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

23. po

13:45

17:30 Román pro pokročilé

20:00 Rambo: Poslední krev

17:30 Přes prsty

20:00 Ad Astra

17:30 Tenkrát v Hollywoodu

20:30 To Kapitola 2

Bijásek Pokémon: Detektiv Pikachu

24. út
25. stř

13:45

26. čt

15:30 Lví král zlevněné představení

Bijásek Pokémon: Detektiv Pikachu

27. pá

18:30 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát
17:30 Rambo: Poslední krev

20:00 Panství Downton
20:00 Román pro pokročilé

28. so

15:30 Angry Birds ve filmu 2

17:30 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát

29. ne

15:30 Playmobil ve filmu

18:30 Přes prsty

30. po

17:30 Ad Astra

20:00

Filmový klub Takové krásné šaty

Ad Astra

Přes prsty

Před dvaceti lety se vydal na jednosměrnou cestu k Neptunu otec vesmírného
inženýra Roye McBridea (Brad Pitt). Jeho cílem bylo vyhledat známky mimozemské
civilizace. USA 124 min., české titulky, přístupno od 12 let.

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.

Angry Birds ve filmu 2

Rambo: Poslední krev

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.

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra
Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let
dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. USA, cca 120 min., české titulky,
přístupno od 15 let.

Bez věcí nad věcí

Román pro pokročilé

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.

Hlavní hrdina Rudolf (M. Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu
způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu
velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem
Arnoštem (M. Etzler). ČR, 95 min., přístupno od 12 let.

Diego Maradona

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou rodinu.
Strhující portrét jedné z nejslavnějších osobností vůbec poskládal držitel
Oscara Asif Kapadia. VB, 130 min., české titulky, mládeži přístupný.

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

Hodinářův učeň

Spalovač mrtvol

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.

Pan Karel Kopfrkingl je zaměstnanec pražského krematoria. V měšťáckém
stereotypu žijící Kopfrkingl spolupracuje s nacistickými okupanty a s obludnou
samozřejmostí se zbavuje všeho nebezpečného ve svém okolí, včetně členů vlastní
rodiny. Československo, 96 min., české znění, mládeži přístupno.

Ibiza

Srážka s láskou

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.

Charlotte Fieldová je chytrá, rafinovaná a právě se připravuje na kandidaturu na
prezidentský úřad. Fred Flarsky je talentovaný novinář, hipster a potížista. Ke
zděšení všech si jako autora svých projevů najímá právě jeho. USA, 125 min., české
titulky, přístupno od 15 let.

Jiří Suchý - Lehké s životem se prát

Stehy

Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel,
filmař, nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury. To byl Jiří
Suchý o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová.
ČR/Slovensko, 117 min., přístupno od 12 let.

Anna žije zdánlivě poklidný život. Hluboko uvnitř ji ale sžírá traumatický zážitek.
Před dvaceti lety ji bylo po porodu oznámeno, že její dítě zemřelo. Anna tomu ale
odmítá uvěřit. Sílí v ní podezření, že novorozeně jí bylo ukradeno a skončilo v jiné
rodině. Srbsko/Slovinsko, 97 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Lidožrout vegetarián

Tajný život mazlíčků 2

Gynekolog Danko Babič přichází na nové oddělení kliniky a snaží se budit u svých
kolegů respekt. Ovšem pod rouškou sympatického a kolegiálního doktora se skrývá
nelidská hyena. Chorvatsko, 85 min, české titulky, přístupno od 15 let.

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.

Lví král

Takové krásné šaty

Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce a připravuje se na svou budoucí vládu.
USA, 88 min., české znění, mládeži přístupno.

Sheila zabloudí do lehce podivného butiku. Červené šaty, které jí sugestivně
nabídne prodavačka, jsou možná trochu odvážné, ale tak krásné! Bohužel jsou také
prokleté. VB, 118 min., české titulky, příst. od 15 let.

Mrtví neumírají

Tenkrát v Hollywoodu

Americké Centerville je ospalá díra, v níž šerif Robertson a jeho mladý kolega
Peterson (Adam Driver) doufají, že se dostanou k pořádnému vyšetřování.
Zasloužili by si to, protože jako první vytuší, že ty dvě zavražděné dámy mají na
svědomí zombie.USA/Švédsko, 105 min., české titulky, přístupno od 15 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.

Nabarvené ptáče
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k
příbuzné na venkov. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno
vydat se na cestu nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla,
předsudky a pověry. ČR/SLo/Ukrajina, 169 min., přístupno od 15 let.

Panství Downton
Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů velkého panství na anglickém venkově
na počátku 20. století přichází na plátna kin. VB, 122 min., české titulky, přístupno
od 12 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.

To Kapitola 2
V pokračování hororu se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují
své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo 27 let. Nyní již dospělí přátelé žijí
vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní
členy domů. USA, 162 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Toy Story 4: Příběh hraček
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.
Yesterday
Neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii.
Jak se to stane? Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na
legendární skupinu Beatles a její písničky. VB, 112 min., české titulky, přístupno od
12 let.

Playmobil ve filmu

Zlatokopky

Další důležitá část dětských pokojů ožívá. Po Transformers nebo Legu si svůj
celovečerní film vydupaly i figurky Playmobil. Do kin tak může vtrhnout velkolepé
animované dobrodružství plné zábavy a fantazie. Francie/Německo, 99 min, české
znění, mládeži přístupno.

Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých striptérek, které
se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket. USA, cca 120
min., české titulky, přístupno od 15 let.

