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. prosince 2019 do 31. ledna 2020
prosinec 2019
29. ne

15:30 Špion v převleku

18:30 Amundsen

30. po

15:30 Sněžný kluk 3D

17:30 Šťastný nový rok

31. út

kino nehraje

20:00

kino nehraje

Filmový klub

Antropocén: Epocha

člověka
kino nehraje

leden 2020
Kino nehraje

Kine nehraje

1. stř

17:30

2. čt

18:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera (dabing)

3. pá

17:30 Ledové království II 3D

20:00 Šťastný nový rok
20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D (dabing)

4. so

15:00 Zakleté pírko

17:30 Jumanji: Další level

5. ne

15:30 Zakleté pírko

18:30 Šťastný nový rok

6. po

13:45

Bijásek Ovečka Shaun ve filmu:

Farmageddon

7. út
Bijásek Ovečka Shaun ve filmu:

8. stř

13:45

9. čt

15:30 Poslední aristokratka zlevněné

10. pá
11. so

Farmageddon
představení

Trilobit - projekce filmů pro školy i
veřejnost
Trilobit - projekce filmů pro dětského
09:00
diváka
09:00

12. ne

10:00 Trilobit - Nabarvené ptáče

13. po

13:45

Bijásek Ovečka Shaun ve filmu:

Farmageddon

14. út
Bijásek Ovečka Shaun ve filmu:

15. stř

13:45

16. čt

15:30 Ženská na vrcholu zlevněné představení

Farmageddon

17. pá

17:30 Portrét dívky v plamenech

20:30 Nenávist

17:30 Ledové království II

20:00 Tenkrát podruhé

17:30 Šťastný nový rok

20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera (titulky)

18:30 Cats
12:00

Trilobit - Projekce filmů pro fajnšmekry

13:00 Trilobit - Projekce filmů pro fajnšmekry

20:00 Na nože

15:30 Zakleté pírko

18:30 Můj příběh

17:30 Na nože / Vertical

20:15 Cats

17:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera (dabing)

20:30 Nenávist

17:30 Jumanji: Další level 3D

20:00 Pod vodou

18:30 Richard Jewell
17:30 Dolittle

20:00 Mizerové navždy
20:00 Šťastný nový rok

18. so

15:00 Ledové království II

17:30 Mizerové navždy

19. ne

15:30 Dolittle 3D

18:30 Karel Svoboda: Šťastná léta

20. po

13:45

Bijásek Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon

21. út
Bijásek Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon

22. stř

13:45

23. čt

15:30 Špindl 2 zlevněné představení

24. pá

20:00

17:30 Případ mrtvého nebožtíka

20:00 Pod vodou

17:30 Můj příběh

20:00 Na nože

17:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D (dabing)

20:30 Richard Jewell

18:30 Příliš osobní známost
19:00

25. so

10:00 Trilobit - Dopoledne s Večerníčkem

17:30 Mizerové navždy

26. ne

15:30 Zakleté pírko

18:30 Můj příběh

J. Offenbach Hoffmanovy povídky

(opera)

20:00 Příliš osobní známost

27. po

17:30 Příliš osobní známost

20:00

28. út

17:30 Případ mrtvého nebožtíka

20:00 Odložený případ: Hammarskjöld

29. stř

17:30 Karel Svoboda: Šťastná léta

20:00 Cats

30. čt

18:30 Malé ženy

31. pá

17:30 Ledové království II 3D

Filmový klub

25 km/h

20:00 Richard Jewell

25 mk/h

Odložený případ: Hammarskjöld

Po rozdílně zvolených životních cestách se dva bratři, Christian (43) a Georg (45),
setkávají na pohřbu svého otce. Po počátečním pěstním souboji přímo na hřbitově
se oba bratři v alkoholovém opojení vydávají na výlet, o kterém snili už jako kluci.
Něm., 116 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Tragická smrt šéfa OSN Daga Hammarskjölda v roce 1961 zůstává jednou z
největších záhad 20. století. Dodnes vzbuzuje případ řadu otázek a konspiračních
teorií. Nor./Šved./Dán./Bel., 128 min., české titulky, mládeži přístupno.

Amundsen

Pod vodou

Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě,
dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký
ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen?Norsko/Švédsko/ČR, 125 min., české
titulky, příst. od 12 let.

Podmořská vědecká laboratoř stojí na jednom z nejhlubších míst mořského dna.
Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když přijde nečekané a ničivé zemětřesení.
Do této chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají smrtelnou pastí. USA, 95
min., české titulky, přístupno od 12 let.

Antropocén: Epocha člověka

Portrét dívky v plamenech

Dosáhli jsme bezprecedentního okamžiku v historii naší planety. Lidé v současnosti
ovlivňují Zemi a geologické procesy více, než všechny přírodní síly dohromady.
Kanada, 87 min., české titulky, mládeži přístupno.

Talentovaná malířka Marianne dostane zadání namalovat svatební portrét dívky
Héloise. Héloise se však odmítá nechat portrétovat, Marianne proto hraje roli
najaté společnice a maluje svůj objekt po večerech zpaměti. Francie, 120 min.,
české titulky, mládeži přístupno.

Cats

Poslední aristokratka

Legendární kočičí bál se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy
dostane šanci na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen
ona, ale všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi
vyvolenými. VB/USA, 106 min., přístupno od 12 let.

Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s
dcerou Marií a ženou Vivien na velký návrat do Čech. Film podle stejnojmenné
knihy Evžena Bočka. ČR, 118 min., mládeži přístupný.

Dolittle

Příliš osobní známost

Doktor Dolittle samotaří v ústraní svého kdysi velkolepého sídla. Jenže pak ho
povolají k nemocné královně a protože lék proti její nemoci se nalézá pouze na
mýty opředeném ostrově, musí se vydat na velmi dobrodružnou plavbu do
neznáma. USA, 106 min., české znění, mládeži přístupno.

Natálie je šťastná třicátnice. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její syn
odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s Viktorem, pro kterého se
stává múzou. I Natáliin život nabírá nový směr. Když potká okouzlujícího
podnikatel… ČR/Slovensko, 107 min., přístupno od 15 let.

Hoffmanovy povídky

Případ mrtvého nebožtíka

Adaptaci tří povídek E.T.A. Hoffmana, okořeněnou Goethovým Faustem, ztvárnil
německý básník jako hrdinský epos líčící milostné aférky Olympie, Antonie a
Giuletty, tří hrdinek, podle kterých jsou nazvána tři jednání opery. 210 minut,
české titulky.

Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky.
Film využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu
žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do
absurdna gradující situace. ČR, 95 min., přístupno od 12 let.

Karel Svoboda: Šťastná léta

Richard Jewell

Filmový dokument o českém hudebním géniovi - Karlu Svobodovi, natočil jeho
syn Petr Klein Svoboda. Dokument sleduje život slavného skladatele očima jeho
syna. Známého autora oblíbených písní poznáme blíže, než kdy před tím. ČR, 90
min., přístupno od 12 let.

Během XXVI. letních olympijských her podařilo Richardu Jewellovi, zachránit tisíce
životů nálezem batohu s výbušninou. Z hrdiny se však díky manipulaci a
zavádějícím informacím z médií, stává hlavní podezřelý. Režie: Clint Eastwood.
USA, 129 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Jumanji: Další level

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně
zmizel. Zjistí však, že se hra změnila a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem
náročnější. USA, 123 min., české znění, mládeži přístupno.

Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se
konečný boj za svobodu galaxie. USA, 155 min., mládeži přístupno.

Ledové království II

Špindl 2

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá. Společně s Annou,
Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou cestu. USA,
103 min., české znění, mládeži přístupno.

Silvie je úspěšná lékařka, Renata je manželka známého spisovatele a Eliška je
herečka a tanečnice, stojící na začátku slibně rozjeté kariéry. Kde jinde by se
všechny příběhy mohly protnout a vyřešit, než v zasněženém Špindlu? ČR, 107
min., přístupno od 12 let.

Malé ženy

Šťastný nový rok

V podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen,
z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice
aktuálním. USA., 135 min., české titulky, mládeži přístupno.

Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní česká
romantická komedie. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých
Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci.
Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. ČR, 90 min., přístupno od 12 let.

Mizerové navždy

Tenkrát podruhé

Když se Marcus (M. Lawrence) pomalu chystá do policejního důchodu, Mike (Will
Smith) je přesvědčený, že bude lovit zločince do konce života. A to může být co
nevidět – někdo se ho totiž pokusí zabít. Svérázní miamští detektivové si tak
naposledy musí změřit sily s nepřítelem v očekávané akční komedii. USA, cca 120
min., české titulky, přístupno od 12 let.

Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Před tuto otázku je
postaven Victor, když od svého syna dostane dárkový poukaz agentury Time
Travelers. Ta s pomocí filmových kulis a herců dokáže zinscenovat jakoukoli
epochu a zprostředkovat svým klientům setkání se slavnými osobnostmi dějin dle
jejich přání. Francie, 115 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Můj příběh

Špioni v převleku

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové
lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí
úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát
novým začátkem. ČR, 90 min., přístupno od 15 let.

Legendární superšpión Lance Sterling a geniální vynálezce Waltera Becketta, který
je vynálezcem biodynamického maskování.Díky tomuto vynálezu se Lance promění
v dokonale nenápadného tvora… v holuba. USA, 104 min., české znění, mládeži
přístupno.

Na nože

Ženská na vrcholu

Satirická krimi komedie zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout
vyšetřování záhadného úmrtí, když jsou všichni v blízkosti podezřelí. Svérázný
detektiv (Daniel Craig) pojme řešení případu po svém v napínavém detektivním
příběhu, USA, 130 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Trochu svérázná svobodná matka Helena (A. Polívková), odjíždí na popud své tety
Ely (J. Krausová) strávit advent na horách. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá
ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže. ČR, 102 min., mládeži
přístupno.

Nenávist

Zakleté pírko

Producent Sam Raimi nám přináší nový pohled na klasický horor. USA, 95 min,
přístupno od 15 let.

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit.
Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí
podoby. ČR, 95 min, mládeži přístupno.

