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. listopadu do 31. prosince 2019
listopad 2019
28. čt

15:30 Staříci zlevněné představení

29. pá
30. so

18:30 Vyjímeční
La Traviata (G. Verdi)

19:00
15:30 Ledové království II

17:30 Ženská na vrcholu

20:00 Le Mans ´66

prosinec 2019
1. ne

15:30 Ledové království II 3D

18:30 Vlastníci

2. po

13:45

17:30 Valhalla: Říše bohů

20:00 Poslední aristokratka

17:30 Le Mans ´66

20:30 Zábava, zábava

Bijásek

Willi a kouzelná planeta

3. út
4. stř

13:45

Bijásek

Willi a kouzelná planeta

17:30

Mikuláš v kině s Zloba: královna všeho zlého

5. čt

18:30 Last Christmas

6. pá

17:30 Jumanji: Další level

20:00 Špindl 2
20:00 Le Mans ´66

7. so

15:30 Addamsova rodina

17:30 Vlastníci

8. ne

15:30 Ledové království II

18:30 Poslední aristokratka

9. po

13:45

17:30 Bitva u Midway

20:00 Ženská na vrcholu

17:30 Špindl 2

20:00 Bezstarostná dívka

17:30 Poslední aristokratka

20:00 Last Christmas

Bijásek

Willi a kouzelná planeta

10. út
11. stř

13:45

12. čt

15:30 Joker zlevněné představení

Bijásek

Willi a kouzelná planeta

13. pá

18:30 Jumanji: Další level 3D
17:30 Le Mans ´66

20:30 Černé Vánoce
20:00 Špindl 2

14. so

15:30 Ledové království II 3D

17:30 Jumanji: Další level

15. ne

15:30 Sněžná mela

18:30 Ženská na vrcholu

16. po

13:45

17:30 Bitva u Midway

20:00 Poslední aristokratka

17:30 Vlastníci

20:00 Pardon, nezastihli jsme vás

17:30 Ledové království II

20:00 Černé Vánoce

Bijásek

Willi a kouzelná planeta

17. út
18. stř

13:45

19. čt

15:30 Přes prsty zlevněné představení

Bijásek

Willi a kouzelná planeta

20. pá

18:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D (dabing)
17:30 Špindl 2

Wars: Vzestup Skywalkera
20:00 Star
(titulky)

20:30 Vlastníci

21. so

15:30 Addamsova rodina

17:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera (dabing)

22. ne

15:30 Ledové království II

18:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D (dabing)

23. po
24. út

17:30 Jumanji: Další level 3D
kino nehraje

20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera
(titulky)

kino nehraje

kino nehraje

25. stř

17:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera (dabing)

20:30 Poslední aristokratka

26. čt

17:30 Last Christmas

20:00 Šťastný nový rok

27. pá

15:30 Špion v převleku

17:30 Poslední aristokratka

20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera

28. so

15:30 Ledové království II 3D

17:30

20:30 Šťastný nový rok

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

Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D (dabing)

kino nehraje

(titulky)

20:00

Antropocén: Epocha
člověka
kino nehraje
Filmový klub

Addamsova rodina

Přes prsty

Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na
Halloween. Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky představí v
animované podobě. USA, 87 min, české znění, 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.

Amundsen

Sněžná mela

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.

Napínavé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se
nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární
pevnosti, kde zloduch Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy.
Kanada/VB/USA, 95 min., české znění, mládeži přístupno.

Antropocén: Epocha člověka

Sněžný kluk

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.

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 yettiho. USA, 97 min., české znění, mládeži přístupno.

Bezstarostná dívka

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Naïmě je rovných 16 a letos v létě se bude muset rozhodnout, co chce od života.
Když se objeví její starší sestřenice Sofie s úžasným tělem a svůdným životním
stylem, Naïma se vrhá vstříc létu plnému nezapomenutelných setkání… Francie, 92
min, české titulky, přístupno od 12 let.

Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali na epickou
výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve
strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se
konečný boj za svobodu galaxie. USA, 155 min., mládeži přístupno.

Bitva u Midway

Špindl 2

Válečný velkofilm režiséra Rolanda Emmericha líčí příběh příslušníků amerického
námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom na pacifickém
bojišti druhé světové války. USA, 132 min, české titulky, přístupno od 12 let.

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.

Černé Vánoce

Špioni v převleku

Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako ideální období pro vraždění
vysokoškolských studentek. Jelikož však emancipační tendence zastavit nelze,
holky nemají chuť spokojit se s rolemi bezbranných obětí a rozhodnou se vrátit
úder. USA, 98 min., české titulky, 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.

Joker

Šťastný nový rok

Arthur Fleck se pohybuje na hranici mezi realitou a šílenstvím. 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.

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.

Jumanji: Další level

Valhalla: Říše bohů

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.

Fantasy založená na severských bájích o Valhalle, kam za doprovodu valkýr
přicházejí padlí bojovníci. Odin, Thor, Loki se musí postavit svému osudu a odvrátit
Ragnarok. Dánsko, 105 min., české znění, přístupno od 12 let.

Last Christmas

Vlastníci

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, s Kate by se určitě trefila do
černého. Nerozumí si s rodinou, neumí si najít chlapa a navíc pracuje v obchodě
s vánočními potřebami. Pak ale potká Toma, trochu záhadného mladíka. VB, 103
min., české titulky, přístupno od 12 let.

Manželé Zahrádkovi chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Roubíčková
kontroluje řádný průběh schůze. Horvátová všechno komentuje. Procházková
hledá způsoby, jak zhodnotit svůj majetek. Nitranský touží po půdě v domě a
Kubát sabotuje jakékoliv rozhodnutí. ČR, 96 min., přístupno od 12 let.

Le Mans ´66

Zábava, zábava

V roce 1959 je Carroll Shelby (M. Damon) na vrcholu a začíná novou kariéru jako
konstruktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří britský šampión Ken Miles
(Christian Bale). Tento tým automobilových šílenců si najme Henry Ford II, aby pro
jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto. USA, 152 min., české
titulky, přístupno od 12 let.

Příběhy tří žen různého věku, které jsou v různých fázích závislosti na alkoholu.
Čtyřicetiletá Dorota pije aby se nezbláznila. Chiruržka Teresa, kvůli pití přišla o
rodinu a zůstala jí jen práce. Studentka Magda miluje bouřlivé večírky a nikdo jí nic
nevyčítá. Polsko, 88 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Ledové království II

Ženská na vrcholu

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.

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.

Mikuláš v kině s Zloba: Královna všeho zlého
Městské kino Beroun slaví svátek svatého Mikuláše. Přijďte ho oslavit s námi
s fantastickým filmem Zloba: Královna všeho zlého. A přijde i Mikuláš s nadílkou!
USA/VB, 118 min, české znění, mládeži přístupno.

Pardon, nezastihli jsme vás
Ricky a jeho rodina svádějí nerovný boj s dluhy. Příležitost nyní přichází s lesklou
novou dodávkou a šancí rozjet franšízu jako samostatný kurýr. Je to tvrdá práce,
ale rodinná jednotka je silná. VB/Francie/Belgie, 100 min., české titulky, přístupno
od 12 let.

Poslední aristokratka
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.

