
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. října 2022 do 30. listopadu 2022

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

1. út 17:30 Il Boemo 20:00 Trojúhelník smutku

2. stř 17:30 Top Gun: Maverick (dabing) 20:00 PSH Nekonečný příbeh/Aero

3. čt 18:30 Ennio

4. pá 17:30 Šoumen krokodýl 20:00 Hranice lásky

5. so 15:00 Princ Mamánek 17:30 Vražda v Londýně 20:00 Za vším hledej ženu 

6. ne 15:00 Šoumen krokodýl 18:30 Jan Žižka (dabing)

7. po 18:30 Black Adam 

8. út 17:30 Za vším hledej ženu 20:00 Ďáblova kořist

9. stř 17:30 Hranice lásky 20:00 Il Bemo (titulky) 

10. čt 15:30 Indián zlevněné představení 18:30 Black Panther:Wakanda nechť žije

11. pá 17:30 Vstupenka do ráje 20:00 Vražda v Londýně

12. so 15:00 Planeta Praha 17:30 Šoumen krokodýl 20:00 Black Panther:Wakanda nechť žije

13. ne 15:00 Princ Mamánek 18:30 Black Panther:Wakanda nechť žije 3D 

14. po 17:30 Top Gun: Maverick dabing 20:00 Hranice lásky

15. út 17:30 Oběť 20:00 Svatý pavouk

16. stř 17:30 Black Adam 20:00 Vstupenka do ráje 

17. čt 15:30 Buko zlevněné představení 18:30 JFK návrat: Za zrcadlem

18. pá 17:30 Black Panther:Wakanda nechť žije 20:15 Oběť

19. so 15:00 Šoumen krokodýl 17:30 Grand Prix 20:00 Black Panther:Wakanda nechť žije

20. ne 15:00 Princ Mamánek 18:30 Za vším hledej ženu 

21. po 17:30 Princezna zakletá v čase 2 20:00 Menu

22. út 17:30 Grand Prix 20:00 Dreaming Walls: Hotel Chelsea

23. stř 17:30 Oběť 20:00 JFK návrat: Za zrcadlem

24. čt 15:30 Top Gun: Maverick (dabing) zlevněné 

představení 
18:30 Vánoční příběh

25. pá 17:30 Fabelmanovi 20:15 Black Panther:Wakanda nechť žije 3D

26. so 15:00 Princ Mamánek 17:30 Black Panther:Wakanda nechť žije 20:15 Vánoční příběh

27. ne 15:00 Princezna zakletá v čase 2 18:30 Grand Prix

28. po 17:30 Planeta Praha 20:00 Filmový klub Stávka

29. út 17:30 Jan Žižka (dabing) 20:00 Menu

30. stř 17:30 Vánoční příběh 20:00 Fabelmanovi

datu
m Městské kino

listopad 2022

říjen 2022

datu
m Městské kino



Black Adam Menu
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.

Mladý pár cestuje do nejexkluzivnější destinace světa, aby povečeřel v 

restauraci, která nabízí jedinečný kulinářský zážitek. Šéfkuchař však 

připravil tajnou ingredienci, která bude mít pro oba zamilované 

překvapivý výsledek. USA., 108 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Buko Oběť
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.

Irina je svobodná matka původem z Ukrajiny. Když Irina odjede na 

Ukrajinu, aby si nechala prodloužit víza, zastihne ji nečekaná zpráva. 

Jejího syna Igora kdosi surově zbil. Slovensko/ČR/Německo., 92 min, 

přístupno od 15 let.

Black Panther: Wakanda nechť žije Princ Mamánek
Královna Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Milaje bojují o ochranu 

svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se rozšířily 

zprávy o smrti krále T’Chally. USA, 161 min, přístupno od 12 let.

Princ Ludvík Otomar Karel XII je princ už poněkud přerostlý.  Otec 

Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – princ se probudí v lese 

v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala. ČR, 100 

min, české znění, mládeži přístupno.

Ďáblova kořist Princezna zakletá v čase
Sestra Ann oddaně věří, že provádění exorcismu je jejím posláním. Je 

však v rozporu s tradicemi instituce. Její touha dokázat, že je sama sebou, 

nabere osobní rozměr, když se setká s nejvíce narušeným pacientem 

školy. USA, 93 min., české titulky, přístupno od 15 let.

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.

Dreaming Walls: Hotel Chelsea PSH Nekonečný příběh
Newyorský hotel Chelsea býval v 60. letech útočištěm nejslavnějších 

undergroundových umělců své doby. Temně poetický film je 

melancholickým portrétem umírajícího ducha samotného hotelu. 

Belgie/Francie/Niz., 80 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Českou hudební legendu Peneři strýčka Homeboye neboli PSH zná v 

České republice snad každý. Jací jsou ale ve skutečnosti dnes už kluci na 

prahu středního věku Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik?. ČR., 70 min, 

přístupno od 12 let.

Ennio Šoumen krokodýl
Giuseppe Tornatore přináší filmovou poctu legendárnímu skladateli 

filmové hudby Enniu Morriconemu. Dokument obsahuje rozhovory se 

slavnými režiséry a hudebníky, se kterými Morricone 

spolupracoval (Quentin Tarantino, Hans Zimmer, John Williams, Clint 

Eastwood, Oliver Stone a další). 156 min., přístupno od 12 let.

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.

Grand Prix Svatý pavouk
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského vypráví příběh 

dvou bratranců Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro), jejichž 

snem je dostat se na závody Formule 1. ČR, 107 min, příst. od 12 let.

Sériový vrah v Mašhadu zabíjí ženy. Zatímco policie zločiny ignoruje, 

Rahim, novinářka z Teheránu, hledá pravdu. Film je natočen podle 

skutečné události. Něm./Fr., 115 min, české tit.,  příst. od 15 let.

Hranice lásky Vražda v Londýně
Hana začíná cítit, že její vztah s Petrem se pohybuje v příliš zajetých 

kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické 

představy a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům. 

ČR/Polsko, 95 min, přístupno od 15 let.

Ve West Endu 50. let je zavražděn jeden z klíčových členů štábu. Inspektor 

Stoppard a strážnice Stalkerová se ocitnou v zapeklité záhadě v okázale 

špinavém divadelním podsvětí.  USA, 98 min, české titulky, přístupno od 

12 let.

Il Boemo Vánoční příběh
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/It./Slo., 140 min, 

přístupno od 15 let.

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

rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka Skálová 

v podání Jiřiny Bohdalové. U svátečního stolu se nakonec sejdou Jiří 

Lábus i Oldřich Kaiser, Jitka Sedláčková, Pavla Beretová, Máša 

Málková, Albert Čuba. ČR., 118 min, přístupno od 12 let.

Indián Za vším hledej ženu
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.

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.

Jan Žižka

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.

JFK návrat: Za zrcadlem
Třicet let po svém filmu JFK bere režisér Oliver Stone diváky na cestu po 

nedávno odtajněných důkazech o atentátu na Kennedyho. Stone 

předkládá společně s vynikajícím týmem lékařských a balistických 

expertů, přesvědčivé důkazy o tom, že v případě Kennedyho se z 

„konspirační teorie“ stala „konspirační skutečnost“ USA., 115 min, 

přístupno od 12 let.


