
Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun,  tel. 311 621 811,  

informace na www.kinoberoun.cz,  jan.beznoska@kinoberoun.cz,  změna programu vyhrazena

rezervace pouze elektronická: www.webticket.cz,  pokladna kina je ve všedních dne otevřená od 15:00, v sobotu a neděli hodinu před 

začátkem prvního představení a v průběhu celého denního promítacího bloku.

Program od 29. prosince 2022 do 31. ledna 2023

prosinec 2022

29. čt 18:30 Avatar: The Way of Water 3D (dabing)

30. pá 15:00 Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo 17:30
Whitney Houston: I Wanna Dance with 

Somebody
20:00 Srdeční záležitost 

31. so 17:30 kino nehraje 20:00 kino nehraje

leden 2023

datu
m Městské kino

1. ne kino nehraje kino nehraje kino nehraje

2. po 18:30 Avatar: The Way of Water 3D 

3. út 17:30 Srdeční záležitost 20:00 Blízko

4. stř 17:30 Vánoční příběh 20:00
Whitney Houston: I Wanna Dance with 

Somebody

5. čt 18:30 Avatar: The Way of Water 3D 

6. pá 17:30 Doručovací služba čarodejky Kiki 20:00 Operace Fortune:Ruse de Guerre

7. so 15:00 Kocour v botách: Poslední přání 17:30 Piargy 20:00 Avatar: The Way of Water 

8. ne 15:00 Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo 18:30 Avatar: The Way of Water 3D 

9. po 17:30 Princezna zakletá v čase 2 20:00 Piargy

10. út 17:30 Srdeční záležitost 20:00 Osm hor

11. stř 17:30 Operace Fortune:Ruse de Guerre 20:00 Vánoční příběh

12. čt 18:30 Avatar: The Way of Water 

13. pá 17:30 Piargy 20:00 Operace Fortune:Ruse de Guerre

14. so 15:00 Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo 17:30 Vánoční příběh 20:00
Whitney Houston: I Wanna Dance with 

Somebody

15. ne 15:00 Kocour v botách: Poslední přání 18:30 Avatar: The Way of Water 3D 

16. po 17:30 Nějvětší dar 20:00 M3GAN

17. út 18:30 The Doors

18. stř 17:30 Vánoční příběh 20:00 Piargy

19. čt 18:30 Babylon

20. pá 18:30 Avatar: The Way of Water (titulky)

21. so 15:00 Nějvětší dar 17:30 Přání k narozeninám 20:00 Babylon

22. ne 15:00 Princezna zakletá v čase 2 18:30 Piargy

23. po 17:30 Přání k narozeninám 20:00 ONO

24. út 18:30 Avatar: The Way of Water 3D

25. stř 17:30
Whitney Houston: I Wanna Dance with 

Somebody
20:15 M3GAN

26. čt 18:30 Babylon

27. pá 17:30 Víly z Inisherinu 20:00 Přání k narozeninám 

28. so 15:00 Nějvětší dar 17:30 Přání k narozeninám 20:00 V zajetí mysli

29. ne 15:00 Kocour v botách: Poslední přání 18:30 Babylon

30. po 17:30 V zajetí mysli 20:00 Filmový klub Velká svoboda 

31. út 18:30 Avatar: The Way of Water 3D 

datu
m Městské kino



Avatar: The Way of Water Princezna zakletá v čase 2

James Cameron vrací diváky zpět do světa Pandory ve velkolepém 

dobrodružství plném akce. Po více jak deseti letech se znovu setkáváme 

s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi 

v bezpečí a naživu. USA, 190 min, mládeži přístupno.

Alchymistka Amélie získává kouzelnou moc: dokáže ovlivňovat tok času. 

Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze 

současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle 

provází na každém kroku. ČR, 120 min, mládeži přístupno.

Babylon Přání k narozeninám

Ve dvacátých letech minulého století se mohlo stát, že jste se na filmařský 

večírek vetřeli jako absolutní nicka a hned následující ráno se stali 

filmovou hvězdou. Přesně takovou trajektorii nabrala dráha herečky 

Nellie LaRoy. USA, 188 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Aby se na její oslavě sešla 

celá rodina. Její syn Petr má však na tenhle rok jiné plány, a tak před 

rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se 

svým přítelem Karlem. ČR., 93 min, přístupno od 12 let.

Blízko Srdeční záležitost
Léo a Rémi jsou si blízcí. Prožívají spolu dobrodružství, sdílí spolu celý svět 

a skoro každý moment. Dostávají se ale do věku, kdy věcem začínáme 

dávat jména. Co mezi nimi vlastně je? Hluboké přátelství, nebo 

láska? Belgie/Niz./Fr., 105 min, české titulky, příst. od 12 let.

Marvin Bosch, je dnes očekáván na filmové premiéře. Ale nedorazí. Při 

setkání s bulvární reportérkou Bettinou Bamberger vyšly totiž najevo 

některé nepříjemné detaily, a tak Marvin před médii zkrátka uteče.  

Německo, 99 min, české znění, přístupno od 12 let.

Doručovací služba čarodejky Kiki The Doors

Malá čarodějka Kiki se spolu se svým mluvícím kocourem vydává 

na zkušenou do světa.  Jedinečný film z produkce studia Ghibli, uhrane 

svou magickou atmosférou. Japonsko, 103 min, české znění, mládeži 

přístupno.

Ztvárnění osudů slavné skupiny The Doors a zejména jejího zpěváka Jima 

Morrisona, který žil nespoutaným životem, zemřel v pouhých 

sedmadvaceti letech a stal se legendou.  USA, 140 min, české titulky, 

přístupno od 15 let.

Kocour v botách: Poslední přání V zajetí mysli 

Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň pro dobrodružství si vybrala svou 

daň: už přišel o osm ze svých devíti životů. A tak se vydává na výpravu za 

bájným Posledním přáním, aby svých devět životů zase obnovil. USA, 101 

min, mládeži přístupno.

Město terorizuje sériový vrah a policie je bezmocná. Úřady požádají o 

pomoc uvězněného sériového vraha, kterého všichni znají pod přezdívkou 

“Umělec”. USA, 97 min, české titulky, přístupno od 15 let.

M3GAN Vánoční příběh

Poté, co Gemma nečekaně získala do péče svou osiřelou neteř, požádá o 

pomoc prototyp M3GAN nejnovější panenku, hračkářské společnosti, s 

umělou inteligencí – rozhodnutí, má však nepředstavitelné následky. 

USA, 101 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, ale i zábavy odkrývá 

rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ paní Skálová v podání Jiřiny 

Bohdalové. U svátečního stolu se nakonec sejdou J. Lábus i O. Kaiser, a P. 

Beretová. ČR., 118 min, příst. od 12 let.

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo Velká svoboda

Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého, 

v animovaném filmu pro celou rodinu..Francie/Lucembursko, 82 min, 

české znění, mládeži přístupno.

Hans se opakovaně ocitá ve vězení za to, že je homosexuál. Jediný trvalý 

vztah pro něj je spoluvězeň Viktor, který si odpykává doživotní trest za 

vraždu. Počáteční odpor se postupně mění v lásku. Rakousko, Německo, 

117 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Nějvětší dar Víly z Inisherinu

V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen na 

Valašsku dobře známý bůh Radegast, ale plno jiných – dobrých... i zlých, 

laskavých i hašteřivých, veselých i vážných. ČR, 93 min, české znění, 

mládeži přístupno.

Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sledujeme celoživotní 

přátele Pádraica a Colma, kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, když 

Colm nečekaně jejich přátelství ukončí. Irsko/VB./USA., 109 min., české 

titulky,  přístupno od 12 let.

Ono Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Dvanáctiletá gymnastka Tinja se zoufale snaží zalíbit své matce. Jednoho 

dne najde Tinja v lese podivné vejce a pečuje o něj, dokud se nevylíhne. 

Tvor, který se z něj vyklube, se stane jejím nejbližším přítelem i noční 

můrou. Finsko, Švědsko, 91 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Snímek je oslavou jedinečné a nezapomenutelné Whitney Houston. Od 

mladé gospelové sboristky z New Jersey, až po jednu z nejprodávanějších 

a nejoceňovanějších umělkyň všech dob. USA, 120 min, české titulky, 

přístupno od 12 let.

Operace Fortune: Ruse de Guerre

Superšpion Orson Fortune naverbuje hollywoodskou filmovou hvězdu 

Dannyho Francesca, aby jim pomohl zabránit miliardáři Gregu 

Simmondsovi v prodeji nové smrtící zbrojní technologie, která hrozí 

narušit světový řád. USA, 114 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Osm hor

Pietro je z italského města, Bruno je ze zapomenuté alpské vesnice. Jeden 

se každé léto vrací do hor s rodiči, druhý kopce nikdy neopouští. Sdílí 

lásku k majestátním vrcholům a časem i husté plnovousy. Tak jako 

příroda usychá a znovu vzkvétá, mění se i jejich 

přátelství. Itálie/Belgie/Fr., 147 min., české titulky, příst. od 12 let.

Piargy

Mladá, krásná Juliša se nedokáže ubránit násilným svodům svého tchána 

a vzniká tak podivný milostný trojúhelník. Vesnice Piargy tak žije hříšným 

životem, dokud jedné masopustní noci úplně nezmizí. Jako by ji čerti 

odnesli s lidmi, domy i zvířaty. Naplňuje se proroctví staré místní vědmy 

Uly o příchodu Antikrista a krutém trestu? ČR., 118 min, přístupno od 12 

let.

 


