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 28. září do 31. října 2019
září 2019
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 Román pro pokročilé

20:00

Filmový klub Takové krásné šaty

říjen 2019
1. út

17:30 Panství Downton

2. stř

18:30 Roger Waters: Us + Them

3. čt

18:30 Joker (titulky)

4. pá

20:00 To Kapitola 2

17:30 Národní třída

20:00 Joker (dabing)

5. so

Ovečka Shaun ve filmu:
15:30
Farmageddon

17:30 Román pro pokročilé

20:00 Přes prsty

6. ne

15:30 Toy Story 4: Příběh hraček

18:30 Tenkrát v Hollywoodu

7. po

13:45

17:30 Joker (dabing)

20:00 Národní třída

17:30 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát

20:00 Parazit

17:30 Rambo: Poslední krev

20:00 Nabarvené ptáče

Bijásek

Jak vycvičit draka 3

8. út
9. stř
10. čt

13:45

Bijásek

Jak vycvičit draka 3

život mazlíčků 2 zlevněné
15:30 Tajný
představení

11. pá

18:30 Pražské orgie
17:30 Blíženec

20:00 Román pro pokročilé
20:00 Joker (titulky)

12. so

15:30 Angry Birds ve filmu 2 3D

17:30 Národní třída

13. ne

15:30 Ovečka Shaun ve filmu:

18:30 Tenkrát v Hollywoodu

14. po

Farmageddon
13:45 Bijásek Jak vycvičit draka 3

15. út
16. stř

13:45

17. čt

15:30 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát

Bijásek

Jak vycvičit draka 3

zlevněné představení

18. pá
Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon

17:30 Blíženec

20:00 Pražské orgie

17:30 Panství Downton

20:00 Stehlík

17:30 Narušitel systému

20:00 Přes prsty

18:30 Staříci
17:30 Joker (dabing)

20:00 Národní třída

17:30 Zloba: Královna všeho zlého 3D

20:00 Román pro pokročilé

19. so

15:30

20. ne

15:30 Zloba: Královna všeho zlého

18:30 Rambo: Poslední krev

21. po

13:45

17:30 Přes prsty

20:00 Zloba: Královna všeho zlého (titulky)

17:30 Blíženec

20:00 Voda, krev, rakie a zombie epidemie

17:30 Román pro pokročilé

20:00 Joker (dabing)

Bijásek

Jak vycvičit draka 3

22. út
23. stř

13:45

24. čt

15:30 Panství Downton zlevněné představení

Bijásek

Jak vycvičit draka 3

25. pá

18:30 Poslední aristokratka
André Rieu - Smím prosit

19:00

26. so

15:30 Sněžný kluk

17:30

27. ne

15:30 Sněžný kluk 3D

18:30 Staříci

Zombieland: Rána jistoty

20:00 Poslední aristokratka

28. po

17:30 Poslední aristokratka

20:00

Filmový klub Budiž světlo

29. út

17:30 Zloba: Královna všeho zlého 3D

20:00

Zombieland: Rána jistoty

30. stř

17:30 Pražské orgie

20:00 Poslední aristokratka

31. čt

15:30 Přes prsty zlevněné představení

18:30 Terminátor: Temný osud

André Rieu: Smím prosit?

Přes prsty

Tentokrát vás maestro a jeho orchestr Johanna Straussa překvapí tanečními
pohyby a spoustou legrace. Přijďte a připojte se k nám na „Krásný modrý Dunaj“ a
mnoho dalších překvapení. 180 min., 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.

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.

Blíženec
Henry Brogan je nájemný zabiják, který vždy stoprocentně odvede zadanou práci.
Koho však poslat na člověka, který je v tomhle oboru nejlepší ze všech? Ideální by
byl Henryho dvojník, o něco mladší, odolnější a odhodlanější. USA, 117 min., české
titulky, přístupno od 12 let.

Roger Waters: Us + Them

Hudební génius a jedna z hlavních tvůrčích sil legendárních Pink Floyd, uvádí
dlouho očekávaný film. Ve vizuálně dokonalé produkci s dechberoucím zvukem se
v něm vrací na koncerty v Amsterdamu, kam zavítal v roce 2018 v rámci světového
turné. 135 min, anglické znění, přístupno od 12 let.

Budiž světlo

Román pro pokročilé

Slovenská vesnička se připravuje na Vánoce a Milan se za rodinou vrací z Německa.
Sváteční atmosféru naruší podezření, že jeho syn je zapleten do šokující události,
jež otřásla místní komunitou. Slovensko/ČR, 93 min., přístupno 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.

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát

Sněžný kluk

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

Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout.
Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu. Jednoho dne však ve svém útočišti
objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti. USA, 97 min.,
české znění, mládeži přístupno.

Joker

Staříci

Arthur Fleck se pohybuje na hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednou se ve svém
obleku klauna střetne na ulicích Gotham City s brutálními zloději. Všemi opuštěný
Fleck se začne měnit v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát jako Joker. USA,
122 min., české titulky, příst. od 15 let.

Na pražskou Ruzyň přilétá emigrant Vlastimil Reiner (J. Schmitzer). Vlasta chce
vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční
soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 50. let potrestat. ČR/Slovensko,
85 min., přístupno od 12 let.

Nabarvené ptáče

Stehlík

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k
příbuzné na venkov. Chlapcova teta však 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 18 let.

Theodoru bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bombovém útoku v
newyorském Metropolitním muzeu. Tato tragédie změnila celý jeho život a vrhla
jej na dlouhou odyseu provázenou nejen zármutkem a pocitem viny, ale i láskou a
přátelstvím. USA, 149 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Národní třída

Tenkrát v Hollywoodu

Tady žije chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Kumpáni Vandamovi
přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny
jednou ranou do pohybu. Film podle knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem
Čermákem. ČR/Něm, 91 min, příst. 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.

Narušitel systému

Terminátor: Temný osud

Emotivní drama o devítileté dívce s problémovým chováním a tváří anděla.
Strhující svědectví o neutišitelném vzteku i touze po lásce. Německo, 118 min.,
české titulky, přístupno od 12 let.

Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger se
vrací ve svých ikonických rolích. USA, cca 120 min., české titulky, příst. od 15 let.

Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon

To Kapitola 2

Podivná světla nad městečkem Mossingham oznamují příchod návštěvníka ze
vzdálené galaxie... zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic
netuší, protože má plné ruce práce s geniálními nápady, jak rozčílit Bitzera.
VB/USA/Fran., 86 min., české znění, mládeži přístupno.

V pokračování hororu se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují
své síly na místě, kde to všechno začalo. 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.

Panství Downton

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.

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.

Parazit

Voda, krev, rakije a zombie epidemie

Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou
rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka.
Jiřní Korea, 132 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Vlivem globálního oteplování se voda stala dražší než ropa. Ten, kdo ovládá vodní
zdroje, má i moc. Řemeslně skvěle zvládnutá science fiction plná svérázného
balkánského humoru. Chorvatsko, 90 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Poslední aristokratka

Zloba: Královna všeho zlého

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.

Přešlo pět let. Královna Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka
Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl
a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. USA
124 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Pražské orgie

Zombieland: Rána jistoty

Nathan Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil rukopis nevydané knihy. Na své
pražské misi pronikne na vyhlášené večírky. Postupně se proti své vůli stane nejen
divákem, ale i účastníkem dekadentního představení, v němž nikomu nelze věřit.
ČR, 112 min., přístupno od 15 let.

V druhém pokračování se naše čtveřice zabijáků střetne nejen se spoustou nových
zombie, kteří od prvního filmu vznikli, ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho
nejvíc je ale ohrožují narůstající problémy jejich vlastní, chatrné improvizované
rodiny. USA, 97 min., české titulky, příst. od 15 let.

