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 29. května do 30. června 2019
květen 2019
29. stř

13:45

Bijásek

Raubíř Ralf a internet

17:30 Zlo s lidskou tváří

30. čt

18:30 Rocketman

31. pá

17:30 Godzila II Král monster

20:00 Syn temnoty

20:00 Rocketman

červen 2019
1.

so

15:30

V oblacích

17:30

After: polibek

2.

ne

15:30

Aladin

18:30

Rocketman

3. po

13:45

Bijásek

Spider-Man: Paralelní světy

4. út
5. stř

13:45

6. čt

15:30 Teroristka zlevněné představení

Bijásek

Spider-Man: Paralelní světy

7. pá

20:00

Godzila II Král monster

17:30 Šprtky to taky chtěj

20:00 Syn temnoty

17:30 John Wick 3

20:00 Trhlina

17:30 Rocketman

20:00 Avengers: Endgame (titulky)

18:30 X-Men: Dark Phoenix (dabing)
17:30 Godzila II Král monster 3D

20:00 Rocketman
20:00 X-Men: Dark Phoenix (titulky)

8. so

15:30 Aladin 3D

17:30 Psí poslání 2

9. ne

15:30 Pokémon: Detektiv Pikachu

18:30 Avengers: Endgame (dabing)

13:45

17:30 Rocketman

20:00 Šprtky to taky chtěj

17:30 John Wick 3

20:00 Poslední večery na Zemi

17:30 X-Men: Dark Phoenix 3D (dabing)

20:00 Teroristka

10. po

Bijásek

Spider-Man: Paralelní světy

11. út
12. stř

13:45

13. čt

15:30 Ženy v běhu zlevněné představení

Bijásek

Spider-Man: Paralelní světy

14. pá

18:30 Rodiče na tahu
17:30 Psí poslání 2

20:00 Muži v černém: Globální hrozba
20:00 Rocketman

15. so

15:30 Hledá se Yetti

17:30 X-Men: Dark Phoenix (dabing)

16. ne

15:30 Psí poslání 2

18:30 Muži v černém: Globální hrozba

17. po

13:45

17:30 Godzila II Král monster

Bijásek

Spider-Man: Paralelní světy

18. út

(dabing)

(dabing)

20:00 Ženy v běhu / Cinemart

18:30 Avengers: Endgame (dabing)

19. stř

13:45

20. čt

15:30 Trhlina zlevněné představení

Bijásek

Spider-Man: Paralelní světy

21. pá

17:30 Rodiče na tahu

20:00

Muži v černém: Globální hrozba
(titulky)

18:30 Brankář
17:30 Rocketman

22. so

15:30 Tajný život mazlíčků 2

17:30 Muži v černém: Globální hrozba 3D

23. ne

15:30 Tajný život mazlíčků 2

18:30 Ženy v běhu

20:00 X-Men: Dark Phoenix (dabing)
(dabing)

20:00 Podfukářky

24. po

17:30 Aladin

20:00

25. út

17:30 Podfukářky

20:00 Genesis

26. stř

17:30 Teroristka

20:00 Rocketman

27. čt

18:30 Yesterday

28. pá

17:30 Tajný život mazlíčků 2

20:00 X-Men: Dark Phoenix (titulky)
20:00 Annabelle 3

29. so

15:30 Hledá se Yetti

17:30 Podfukářky

30. ne

15:30 Tajný život mazlíčků 2

18:30 Rocketman

Filmový klub

Máma

After: Polibek

Psí poslání 2

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.

V druhém díle nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto
s těmi, které zbožňuje a společně se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu
představit. USA, 108 min., české znění, mládeži přístupno.

Aladin

Rodiče na tahu

Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné
a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich
budoucnosti. USA, 128 min., české znění, mládeži přístupno.

Frank a Nancy v podání Aleca Baldwina a svůdné Salmy Hayek jsou manželský pár
střední třídy. Pak se ovšem nečekaně ocitnou úplně na mizině. Otevřou si tedy
lahev a noc strávená pitím jim přinese do života spoustu nápadů jak situaci vyřešit.
USA, 97 min., české titulky, přís od 15 let.

Annabelle 3

Rocketman

Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili démony posedlou panenku za
posvěcené sklo. Kdo mohl ovšem tušit, že Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti a
svět zažije další děsivý útok temných sil. USA, cca 120 min, české titulky, přístupno
od 15 let.

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

Syn temnoty

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru,
vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále sebrali poslední síly. USA,
182 min., přístupno od 12 let.

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.

Brankář

Šprtky to taky chtěj

Dramatická životní cesta Berta Trautmanna, který se narodil v Německu v roce
1923. Ke konci války byl zajat britskými vojáky a navzdory velmi těžkým začátkům
se z něj stala fotbalová legenda. Něm/VB, 120 min., české titulky, příst. od 12 let.

Amy a Molly jsou velmi moudré, šikovné... a dost neoblíbené. Přesně den před
ukončením studia si obě najednou uvědomí krutou pravdu - 4 roky šprtání byly v
podstatě ztrátou. A tak se rozhodnou, že poslední den si to všechno vynahradí.
USA, 102 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Genesis

Tajný život mazlíčků 2

Režisér Philippe Lesage ve svém komplexním a mimořádně emotivním filmu
využívá netradiční strukturu, aby zachytil traumata dospívání a prvních lásek.
Kanada., 130 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své
paničky Katie a už jsou na obzoru další nečekané změny. Nejdřív se k nim
nastěhoval ten chlap a pak Katie přivezla miminko. USA, 86 min., české znění,
mládeži přístupno.

Godzilla II Král monster

Teroristka

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.

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.

Hledá se Yetti

V oblacích

Sir Lionel Frost je chrabrý dobrodruh. Aby svou pověst obhájil, vydává se na
americký severozápad objevit - Yettiho, chybějící vývojový článek mezi opicí a
člověkem. USA, 95 min., české znění, mládeži přístupno.

Malý Manou je výborný letec. Nešťastnou náhodou ale skončí jako zmoklá slepice
v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků. Na mořského racka je
totiž neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou rorýs. Německo,
88 min., české znění, mládeži přístupno.

John Wick 3

X-Men: Dark Phoenix

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.

Když skupina X-Menů vyrazí na záchrannou misi na oběžné dráze, Jean Grey je
zasažena neznámou a smrtící kosmickou silou, která ji promění v jednoho z
nejsilnějších mutantů. USA, 114 min, přístupno do 12 let.

Máma

Yesterday

Pro partičku středoškoláků je klíčem k úspěšnému víkendu přemluvení dospělého,
aby jim koupil alkohol. Osamělá paní Sue Ann je v tomhle směru přímo darem
z nebes. Jenže z dokonalého snu všech teenagerů se záhy vyklube noční můra. USA,
99 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii.
Jak se to stane? Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na
legendární skupinu Beatles a její písničky. VB, 112 min., české titulky, přístupno od
12 let.

Muži v černém: Globální hrozba
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém
novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému
dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém. USA, cca 120 min., přístupno od 12
let.

Zlo s lidskou tváří
Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda
Bundyho. Překvapivým vypravěčem 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.

Podfukářky

Ženy v běhu

Okouzlující Angličance Josephine (A.Hathaway) a trošku neohrabané Američance
Penny (R.Wilson) totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze.... Tyto dvě podvodnice
jsou jasným důkazem, že ženské pokolení nelze podceňovat v žádném povolání.
USA, 94 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá
splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Rázná matka tří dcer v tom nevidí
žádný problém. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Dále hrají: T Kostková, V.
Polívka, O. Vetchý a další… ČR, 93 min, mládeži přístupno.

Pokémon: Detektiv Pikachu
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.

Poslední večery na Zemi
Podmanivý rytmus a truchlivá obrazotvornost filmu o muži, který hledá svou dávno
ztracenou lásku, evokuje ponuřejší a abstraktnější verzi raných filmů Wong KarWaie či vrcholných děl Andreje Tarkovského. Čína, 138 min., české titulky,
přístupno od 15 let.

