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. dubna do 31. května 2019
duben 2019
28. ne

15:30 Mrňouskové 2: Daleko od domova

18:30 Skleněný pokoj

29. po

13:45

17:30 Avengers: Endgame 3D (dabing)

20:30

17:30 Bohemian Rhapsody

20:00 Humorista

Bijásek

Kubík hrdina

30. út

Filmový klub Cesta do pravěku

květen 2019
1. stř

17:30 After: polibek

2. čt

18:30 The Beach Bum

3. pá

17:30 Avengers: Endgame (dabing)

20:30 La Llorona: Prokletá žena
20:00 Avengers: Endgame (titulky)

4. so

15:30 UglyDolls

17:30 Teroristka

5. ne

15:30 Velké dobrodružtví Čtyřlístku

18:30 Ženy v běhu

6. po

17:30 Láska na druhý pohled

7. út

18:30 Avengers: Endgame 3D (dabing)

8. stř

17:30 Teroristka

9. čt

15:30 Zelená kniha zlevněné předatevní

10. pá

20:00 High life

20:00 High life / Film Europe

20:00 The Beach Bum

18:30 Pokémon: Detektiv Pikachu
17:30 Trabantem tam a zase zpátky

20:00 Avengers: Endgame (titulky)
20:30 Trhlina

11. so

15:30 Pokémon: Detektiv Pikachu

17:30 Avengers: Endgame (dabing)

12. ne

15:30 Pokémon: Detektiv Pikachu

18:30 Ženy v běhu

13. po

13:45

17:30 Láska na druhý pohled

20:00 Řbitov zviřátek

17:30 Teroristka

20:00 Tranzit

Bijásek

Raubíř Ralf a internet

14. út
15. stř

13:45

16. čt

15:30 Pašerák zlevněné představení

Bijásek

Raubíř Ralf a internet

17. pá

18:30 Avengers: Endgame 3D (dabing)
18:30 Milost
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu 3D

20:00 John Wick 3
20:00 Teroristka

18. so

15:30 UglyDolls

17:30 John Wick 3

19. ne

15:30 Pokémon: Detektiv Pikachu

18:30 Avengers: Endgame (titulky)

20. po

13:45

17:30 Trabantem tam a zase zpátky

20:00 Milost / Pilot film

17:30 After: polibek

20:00 Daddy Cool

17:30 Shazam

20:00 Trhlina

Bijásek

Raubíř Ralf a internet

21. út
22. stř

13:45

23. čt

15:30 Westwood: Punk, Icon, Activist

Bijásek

Raubíř Ralf a internet

zlevněné představení

24. pá

18:30 Zlo s lidskou tváří
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu 3D

20:00 Ženy v běhu
20:30 Syn temnoty

25. so

15:30 Aladin

17:30 Avengers: Endgame (dabing)

26. ne

15:30 UglyDolls

18:30 Teroristka

27. po

13:45

17:30 John Wick 3

Bijásek

Raubíř Ralf a internet

28. út
29. stř

13:45

Bijásek

Raubíř Ralf a internet

20:00

Filmový klub Manželské etudy: Nová

17:30 Aladin 3D

generace
20:00 Bolest a sláva

17:30 Zlo s lidskou tváří

20:00 Syn temnoty

30. čt

18:30 Rocketman

31. pá

17:30 Godzila II Král monster

20:00 Rocketman

After: Polibek

Pokémon: Detektiv Pikachu

Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Příkladná studentka, vzorná dcera,
pozorná a věrná kamarádka. Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal s tím, že
se objeví tajemný kluk Harding Scott. USA, 106 min, české titulky, přístupno od 12
let.

Historicky první hraný film o Pokémonech, jedné z nejpopulárnějších zábavních
značek všech dob. Fanoušci z celého světa si nyní mohou na plátně užít
dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. USA/Japonsko, 104
minut, české znění, mládeži přístupno.

Aladin

Rocketman

Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné
a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich
budoucnosti. USA, cca 120 min., české znění, mládeži přístupno.

Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald. Zpočátku jen dělal křoví
úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře
Bernieho Taupina. VB/USA., 120min, české titulky, přístupno od 12 let.

Avengers: Endgame

Pašerák

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru,
vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále sebrali poslední síly. USA,
cca 140 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.

Bohemian Rhapsody

Řbitov zviřátek

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.

Doktor Louis Creed se přestěhoval na venkov. Když soused Jud najde mrtvého
kocoura jejich dcery Ellie, prozradí, že když ho co nejdřív pohřbí na zvířecím
hřbitově vrátí se. USA, 100 min., titulky, příst. od 15 let.

Bolest a sláva

Shazam

Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů.
Nyní se jeho svět hroutí. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Španělsko, 108 min.,
české titulky, přístupno od 12 let.

V případě Billyho Batsona stačí zvolat slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem
protřelý čtrnáctiletý chlapec se změní v dospělého superhrdinu Shazama. USA., 132
min., české znění, mládeži přístupno.

Cesta do pravěku

Syn temnoty

Nález pravěké zkameněliny je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné
minulosti. Režie: Karel Zeman. Československo, 93 min., české znění, mládeži
přístupno.

Co kdyby dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo
hrdinou, začalo by být zlověstné? USA, cca 120 min, české titulky, přístupno od 15
let.

Daddy Cool

Teroristka

Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože se nechová jako zralý muž. Už by chtěla
rodinu, ale nejde mít děti s dítětem. Adrien ale vymyslí senzační plán jak ukázat, že
je dospělý. Francie, 97 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Marie je učitelka na penzi. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže
ani starostka, sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas
napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. ČR, 95 min, české znění,
přístupno od 12 let.

Godzilla II Král monster

The Beach Bum

Impozantní Godzilla se nově střetne s gigantickou radioaktivní můrou Mothrou,
kaiju Rodanem a také svým největším nepřítelem, trojhlavým Kingem
Ghidorahem. USA, 132 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Hlavní hrdina vypadá jako plážový povaleč a ze všeho nejvíc to prostě a jednoduše
je plážový povaleč. K tomu je ale básník a je až nechutně bohatý.
USA/Fran./Švý./VB, 95 min., české titulky, přístupno od 15 let.

High life

Trabantem tam a zase zpátky

Monte a jeho malá dcera Willow žijí společně na palubě kosmické lodi hluboko ve
vesmíru. Pokusní králíci poslaní na misi s cílem najít alternativní zdroje energie.
USA, 93 min, mládeži přístupno.

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů
napříč kontinenty ve velkém stylu. ČR, 120 min., přístupno od 12 let.

Humorista

Tranzit

Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může existenčně zlikvidovat.
Boris žije život prominenta, komika režimem nejen tolerovaného, ale i
podporovaného. Pod povrchem se ale dusí. Rusko/Lot./ČR., 100 min, české titulky,
přístupno od 12 let.

Georg postupně přijímá totožnost lidí, se kterými ho tragické okolnosti seznamují.
To mu sice umožňuje dostat víza a odplout jednou z posledních lodí, které
Marseille opouštějí, ale spolu s tím na sebe bere i některé tíživé důsledky.
Německo/Francie., 101 min., české titulky, přístupno od 15 let.

John Wick 3

Trhlina

Ve třetí části má super zabiják John Wick v patách celou armádu lovců odměn,
usilujících o získání 14 miliónů dolarů, vypsaných na jeho hlavu. Připravte se na
válku! USA, 130 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Igor v rámci absolventské praxe objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho
z pacientů psychiatrické léčebny, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v
pohoří Tribeč. Pátrání po jeho osudu, které zpočátku působí jako nevinná zábava,
však končí tragicky… Slo., 111 min., české titulky, příst. od 12 let.

La Llorona: Prokletá žena

UglyDolls

La Llorona. Plačící žena. Utopila v záchvatu vzteku své děti a když ronila slzy
bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních vod. Nyní jsou její smrtící slzy věčné a
těm, kdo v noci zaslechnou její posmrtný nářek, není pomoci. USA., 95 min, české
titulky, přístupno od 15 let.

V městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než
vzhled. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem
dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco na
druhé straně hor. USA, 88 min., české znění, mládeži přístupno.

Láska na druhý pohled

Velké dobrodružství Čtyřlístku

Když se Raphael a Olivia setkali, byla to láska na první pohled. A jak to vypadá o
deset let později? Již jsou manželi, ale vášně je mezi nimi již méně. Jednoho večera
si Olivia přestane být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje. Francie, 117
min., české titulky, přístupno od 12 let.

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík
a Myšpulín u ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. ČR,
72 min., české znění, mládeži přístupno.

Manželské etudy: Nová generace

Westwood: Punk, Icon, Activist

Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít.
Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých pádů. Pomocí časosběrné
metody zachycuje Hana Třeštíková ve svém režijním debutu soukromá dramata.
ČR, 91 min, přístupno od 12 let.

Od doby, kdy společně se svým bývalým partnerem Malcolmem McLarenem stála
u zrodu punkového hnutí, redefinuje Vivienne Westwoodová už 40 let britskou
módu. Film mísí archivní záběry a všeodhalující rozhovory spolupracovníků. VB, 83
min., české titulky, přístupno od 12 let.

Milost

Zlo s lidskou tváří

„Odřivous“ byl zabit v roce 1946. StB ho čtyřikrát vyhrabala z hrobu, aby se ujistila,
že je „nepřítel lidu“ mrtvý. Matka nesnese to ponížení, ukradne rakev a přinutí
manžela, aby společně syna opět pohřbili jinde. Polsko/ČR/Slo., 100 min., české
titulky, přístupno od 15 let.

Příběh jednoho z nejznámějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho.
Překvapivým vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním
v době vražd žila pod jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani
potuchy. USA, 108 min., české titulky, přístupno od 15 let.

