
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 28. září 2022 do 31. října 2022
září 2022

28. stř 17:30 BANGER. 20:00 Avatar dabing

29. čt 15:30 Hádkovi zlevněné představení 18:30 Kde zpívají raci

30. pá 17:30 Buko 20:00 Indián 

říjen 2022

datu
m Městské kino

1. so 15:00 DC Liga supermazlíčků 17:30 Jan Žižka (dabing) 20:00 Buko 

2. ne 15:00 Mimoni: Padouch přichází 18:30 Spolu 

3. po 17:30 Buko 20:00 Úsměv 

4. út 17:30 Indián 20:00 Kde zpívají raci 

5. stř 17:30 Vstupenka do ráje 20:00 Jan Žižka (dabing) 

6. čt 18:30 Spolu 

7. pá 17:30 Kde zpívají raci 20:00 Buko 

8. so 15:00 Planeta Praha 17:30 Indián 20:00 Vstupenka do ráje

9. ne 15:00 DC Liga supermazlíčků 18:30 Jan Žižka (dabing)

10. po 17:30 Střídavka 20:00 Světlonoc

11. út 17:30 Planeta Praha 20:00 Dobrý šéf 

12. stř 18:30 Indián 

13. čt 15:30 Vyšehrad: Fylm zlevněné představení 18:30 Cirkus Maximum 

14. pá 17:30 Buko 20:00 Halloween končí 

15. so 15:00 Webstrovi ve filmu 17:30 Vstupenka do ráje 20:00 Cirkus Maximum 

16. ne 15:00 Mimoni: Padouch přichází 18:30 Válečnice 

17. po 17:30 Civilizace: Dobrá zpráva o konci světa 20:00 Světlonoc / Forum

18. út 17:30 Střídavka 20:00 Jan Žižka (titulky) 

19. stř 17:30 Indián 20:00 Halloween končí 

20. čt 15:30 Zlevněné představení Prezidentka 18:30 Il Boemo 

21. pá 17:30 Black Adam 20:00 Válečnice 

22. so 15:00 Mimoni: Padouch přichází 17:30 Za vším hledej ženu 20:00 Black Adam 

23. ne 15:00 Webstrovi ve filmu 18:30 Jan Žižka (dabing) 

24. po 17:30 Cirkus Maximum 20:00 Za vším hledej ženu 

25. út 18:30 Civilizace: Dobrá zpráva o konci světa 

26. stř 17:30 Black Adam 20:00 Buko 

27. čt 15:30 Střídavka zlevněné předst 18:30 Il Boemo 

28. pá 17:30 Jan Žižka (dabing) 20:00 Black Adam 

29. so 15:00 Šoumen krokodýl 17:30 Za vším hledej ženu 20:00 Il Boemo 

30. ne 15:00 Princ mamánek 18:30 Válečnice 

31. po 17:30 Black Adam 20:00 Filmový klub Krásky z Dubaje

datu
m Městské kino



Black Adam Spolu
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů - a 

stejně rychle uvězněn - je Black Adam vysvobozen ze svého hrobu a 

připraven rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou formu 

spravedlnosti. USA, 125 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů, ke své mámě a bratrovi 

Michalovi, desetiletému klukovi zajatému v dospělém těle, aniž by tušila, 

že tenhle návrat navždy změní její život.  ČR, 117 min., přístupno od 15 

let.

Buko Střídavka
Jarmila se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí 

rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a 

vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. ČR., 112 min, přístupno od 

12 let.

Udržet v chodu celou rodinu je nadlidský úkol a postavy filmu spolu díky 

vzájemným vztahům tvoří rodinu opravdu nadměrné velikosti. Její 

fungování a vzájemné doplňování kvůli střídavé péči o děti už se pak 

podobá složité válečné logistice. ČR, 100 min., přístupno od 12 let.

Cirkus Maximum Světlonoc
Když si otec Ferdinand, principál, trpce postěžuje, že dříve cirkusy držely 

pohromadě jako rodina, dnes rodina držící pohromadě je jak cirkusová 

atrakce, musí se všichni zamyslet nad tím, jak zachránit mezinárodní 

cirkusový festival a vlastně i Cirkus Maximum…. ČR, cca 120 min., mládeži 

přístupno.

Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko ve slovenských 

horách. Před mnoha lety odsud za nejasných okolností utekla. Její návrat 

v místních vzbuzuje podezření. Bojí se, že svým příchodem probudí 

čarodějnici, která podle legend straší v okolních lesích. Slovensko, 109 

min, přístupno od 15 let.

Civilizace: Dobrá zpráva o konci světa Mimoni: Padouch přichází
Dokumentární film režiséra Petra Horkého a egyptologa Miroslava Bárty 

o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou naší současnou. 

Výpravná reality show našeho vlastního kolapsu.  ČR, cca 120 min., 

mládeži přístupno.

V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby mu 

mohli věrně sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého 

chlapce. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně změní 

život. USA, 100 min., české znění, mládeži přístupno.

Dobrý šéf Úsměv
Respektovaný šéf udělá pro své zaměstnance patrně cokoliv, aby zajistil 

jejich spokojenost. Kam až taková obětavost ale může zajít? A kde se 

touha po ocenění prosperujícího podniku mění v posedlost? Španělsko, 

120 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Psychiatrička Rose vyšetřuje mladou pacientku na pokraji nervového 

zhroucení zkrátka nic, co by zkušená terapeutka nezvládla. Jenže pak se jí 

po tváři rozlije podivný úsměv a s bohorovným klidem si střepem přeřízne 

krční tepnu. USA, 117 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Halloween končí Válečnice
4 roky po událostech "Halloween zabijí" žije Laurie s vnučkou Allyson a 

dokončuje psaní svého memoáru. Laurie se rozhodla osvobodit se od 

strachu a vzteku a přijmout svůj nový život. USA, 111 min., české titulky, 

přístupno od 15 let.

Pozoruhodný příběh ryze ženské válečné jednotky, která v roce 1800 

chránila africké Dahomejské království neslýchanou zuřivou 

nemilosrdností. USA/Kanada, 125 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Il Boemo Vstupenka do ráje
Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jednoho z 

nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – 

Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, 

tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění. 

ČR/Itálie/Slovensko, 140 min, přístupno od 15 let.

Když vám dcera, která tráví prázdniny na Bali, oznámí, že se tam 

zamilovala a bude se vdávat, pravděpodobně poletíte jí to rozmluvit. 

Přesně to se stalo Georgi Clooneymu a Julii Roberts v rolích šokovaných 

rodičů, kteří se rozhodnou zachránit svou dceru Lily před následky letní 

lásky. USA, 104 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Jan Žižka Za vším hledej ženu
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své 

doby, Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou. 

Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a 

zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v 

základech. ČR, 125 min, přístupno od 12 a 15 let.

Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá 

Irena. Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život. Přesto je mezi nimi 

to nejpevnější pouto, které nic nemůže přetrhnout. Ani muž. ČR, 105 min, 

přístupno od 12 let.

Indián
Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik, který právě 

v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem. Na cestě 

z Ameriky letadlo přelétá nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb 

indiánského náčelníka.  ČR/Slo./Pol., 94 min, přístupno od 12 let.

Kde zpívají raci
Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního románu vypráví o 

Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama 

v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Když se v Kyině životě objeví 

dva přitažliví mladíci, začne se otevírat novému, neznámému světu. USA, 

125 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Krásky z Dubaje

Mladá studentka Emi má ráda život, svoje tělo a svoje touhy, a když se jí 

nabídne kariéra modelky nezaváhá i když se má s dalšími kráskami vydat 

jako společnice do Dubaje. Nebudou přeci sedět celý život v koutě. Jsou 

sexy, jsou sebevědomé, dravé a vědí, co chtějí. Polsko, 142 min, české 

titulky, přístupno od 15 let.

Šoumen krokodýl

Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh se snaží 

zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, kdy Josh 

objeví Lylea – zpívajícího krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou 

hudbu – v podkroví jejich nového domova. USA, 122 min, české znění, 

mládeži přístupno.


