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 26. února do 31. března 2019
únor 2019
26. út
27. stř

13:45

Bijásek

Úžasňákovi 2

28. čt

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Goliáš

17:30 Úhoři mají nabito

20:00 Potomek

18:30 Colette: Příběh vášně

březen 2019
1. pá

17:30 Baron Prášil

20:00 Ženy v běhu
20:00 Alita Bojový Anděl (dabing)

2. so

15:30 Lego příběh 2 3D

17:30 Ženy v běhu

3. ne

15:30 Jak vycvičit draka 3

18:30 Úhoři mají nabito

4. po

17:30 Léto s gentlemanem

20:00 Bohemian Rhapsody

5. út

17:30 Ženy v běhu

20:00 Všechno nejhorší

6. stř

17:30 Alita Bojový Anděl 3D (dabing)

20:00 Colette: Příběh vášně

7. čt

15:30 Psí domov zlevněné představení

8. pá

18:30 Zelená kniha
17:30 Ženy v běhu

20:00 Captain Marvel (dabing)

15:30 Jak vycvičit draka 3 3D

17:30 Captain Marvel 3D (dabing)

20:00 Zelená kniha

10. ne

15:30 Lego příběh 2

18:30 Bohemian Rhapsody

11. po

13:45

17:30 Zelená kniha

9. so

Bijásek Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

12. út

17:30

13. stř

13:45

14. čt

15:30 Favoritka zlevněné představení

Bijásek Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

15. pá

20:15 Úhoři mají nabito

Vše o životě po životě + přednáška režiséra
Dalibora Stacha

17:30 Ženy v běhu

20:00 Všechno nejhorší

18:30 Skleněný pokoj
17:30 Captain Marvel (dabing)

20:00 Ženy v běhu
20:00 Captain Marvel (titulky)

16. so

15:30 Lego příběh 2

17:30 Bohemian Rhapsody

17. ne

15:30 Jak vycvičit draka 3

18:30 Ženy v běhu

18. po

13:45

17:30 Colette: Příběh vášně

20:00 Skleněný pokoj

17:30 Úhoři mají nabito

20:00 Štastný Lazzaro

17:30 Ženy v běhu

20:00 Alita Bojový Anděl (titulky)

Bijásek Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

19. út
20. stř

13:45

21. čt

15:30 Bohemian Rhapsody zlevněné představení 18:30 LOVEní

Bijásek Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

22. pá

17:30 Captain Marvel 3D (dabing)

20:00 Pašerák
20:00 Ženy v běhu

23. so

15:30 Psí veličenstvo

17:30 Putování se sobíkem

24. ne

15:30 Jak vycvičit draka 3 3D

18:30 Léto s gentlemanem

25. po

13:45

17:30 Ženy v běhu

20:00

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Úhoři mají nabito

17:30 Skleněný pokoj

20:00 Pašerák

Bijásek Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

26. út
27. stř

13:45

28. čt

15:30 Na střeše zlevněné představení

Bijásek Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

29. pá

Filmový klub

Ticho před bouří

18:30 Arctic: Ledové peklo
17:30 Putování se sobíkem

20:00 Ženy v běhu
20:00 My

30. so

15:30 Kouzelný park

17:30 Captain Marvel (dabing)

31. ne

15:30 Dumbo

18:30 Pašerák

Alita: Bojový Anděl

Pašerák

Kyberdoktor Ido prolézá skládky, aby našel funkční součástky. Takhle objeví Alitu,
poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající dívky. USA/Kanada/Argentina, 122
min., přístupno od 12 let.

Earlu Stoneovi je nabídnuto místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se právě upsal
jako kurýr drogovému mexickému kartelu. Režie i hlavní role: Clint Eastwood. USA,
116 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Arctic: Ledové peklo

Na střeše

Muž havaruje uprostřed ledové pustiny a pochopí, že má jen dvě možnosti: zůstat v
havarovaném vraku a připravovat se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky
kilometrů dlouhou pouť s nejistým koncem… Island., 97 min, české titulky,
přístupno od 12 let.

Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel
ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet
jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? ČR, 97 min., přístupno od 12 let.

Baron Prášil

Legendární film v režii Karla Zemana se opět objevuje na plátnech kin. Při předložení
lístku na Městský bál je vstupné zdarma. Československo, 83 min, mládeži
přístupno.

Potomek

Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie.
Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem. USA,
92 min., české titulky, příst. od 15 let.

Bohemian Rhapsody

Psí domov

Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a Freddieho Mercuryho, který
svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům. VB/USA., 134
min., české titulky, přístupno od 12 let.

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Jednoho dne však Bella zmizí
a ocitne se více jak 600 km od svého pána.USA, 92 min, české znění, mládeži
přístupno.

Captain Marvel

Psí veličenstvo

Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami,
Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. USA, 124
min., přístupno od 12 let.

Rex je nejoblíbenějším psem v královském paláci. Když ztratí stopu své psí dámy,
vydává se na cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky .
Belgie, 93 min., české znění, mládeži přístupno.

Colette: Příběh vášně

Putování se sobíkem

Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, pařížského literáta
Willyho. Colette se přizpůsobuje novému životu a píše první dílo ze série o Claudine.
Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud román vyjde pod jeho jménem. VB, USA, 111
min, české titulky, příst od 12 let.

Náš hrdina je malý sob Ailo. Právě se narodil v Laponsku, což je krajina na severu
Evropy, jejíž největší část leží až za polárním kruhem. Nezní to moc povzbudivě.
Takový sobík si ale na drsné podmínky snadno navykne. Fr./Fin./Nor., 86 min., české
znění, mládeži přístupno.

Dumbo

Skleněný pokoj

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta a jeho děti, aby se starali
o novorozeného slona, ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo
umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. USA, 114 min., české znění, mládeži
přístupno.

Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný
dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného
architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. ČR/Slo, 104 min.,
přístupno od 12 let.

Favoritka
Je 18. století. Anglická královna Anna je nemocná a náladová. Někdy až příšerně
náladová. Co se však stane, když se královnina přízeň obrátí směrem k služebné
Abigail? Ir./VB, 119 min, titulky, příst. od 15 let.

Šťastný Lazzaro
Lazzaro žije v izolované komunitě rolníků, kteří už před desítkami let ztratili kontakt
se zbytkem světa. Bez možnosti srovnání však žijí svým způsobem šťastně.
It./Švý./Fr./Něm., 125 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Goliáš

Ticho před bouří

Pro Kimmieho přichází dospělost až příliš rychle. Jeho otec nastupuje do vězení a od
syna se očekává, že naváže na jeho kriminální činnost. Kimmie ale není na něco
podobného připravený. Švédsko, 88 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Baker toho má asi dost za sebou. Živí se jako rybářský průvodce, má svou loď,
domek i milenku a nehezkou minulost zapíjí v baru. Ticho jeho života rozčísne jako
blesk bývalá žena Karen, která přinese bouři. USA, 106 min, české titulky, přístupno
od 15 let.

Jak vycvičit draka 3

Úhoři mají nabito

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, kterému vládne mladý náčelník Škyťák.
V nejnovějším příběhu jsou naši známí hrdinové nuceni čelit novému nebezpečí,
před kterým musejí utéct do mýty opředeného skrytého světa. USA, 119 minut,
české znění, mládeži přístupno.

Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat.
Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU stala únikem z jejich
nudných životů. ČR, 101 minut, přístupno od 12 let.

Kouzelný park
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June ta úplně nejlepší zábava. Ve své
představivosti vyčarovala kouzelný park, v němž všechny atrakce řídí mluvící zvířata
s velmi vyhraněnou osobností. USA/Šp., 83 min., české znění, mládeži přístupno.

Vše o životě po životě
Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti překročili a bylo jim
umožněno vrátit se zpět. Po snímku následuje přednáška za účasti režiséra
Dalibora Stacha. ČR/Slo/USA/Rusko., 60 min., mládeži přístupno.

Lego příběh 2

Ženy v běhu

Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit
nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru. USA/Aust./Dán./Kan., 107 min., české znění,
mládeži přístupno.

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední
přání – zaběhnout maraton! Hrají: T Kostková, V. Polívka, O. Vetchý, V. Khek
Kubařová a další… ČR, 93 min, mládeži přístupno.

Léto s gentlemanem

Zelená kniha

Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti. Jednoho dne se ve
vesnici objeví Artur. Elegantní, šarmantní gentleman, který je jak všichni
předpokládají novým majitelem místního zámku, ČR, 98 min., mládeži přístupno.

Tony „Pysk" Vallelonga má pověst chlápka, který dokáže všechno vyřešit.
Černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na
turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. USA., 130 min., české titulky,
přístupno od 12 let.

LOVEní
Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich
řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku
s jasným receptem, co je potřeba dělat. ČR, 100 min., přístupno od 12 let.

My
Adelaide Wilsonová přijíždí na prázdninový pobyt na chatu. Hned po příjezdu v ní
řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, že rodinná
idyla brzy skončí. USA, 121 min., české titulky, přístupno od 15 let.

(Oskar za nejlepší film)

