
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 30. listopadu 2022 do 31. prosince 2022

listopad 2022

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

prosinec 2022

datu
m Městské kino

1. čt 18:30 A pak přišla láska

2. pá 17:30 Princezna zakletá v čase 2

3. so 15:00 Nějvětší dar 17:30 Grand Prix 20:00 Black Panther:Wakanda nechť žije

4. ne 15:00 Divnosvět 18:30 Vánoční příběh

5. po 17:30 Vstupenka do ráje 20:00 Il Boemo 

6. út 17:30 Vánoční příběh 20:00 Hranice lásky

7. stř 17:30 Grand Prix 20:00 A pak přišla láska 

8. čt 18:30 Black Panther:Wakanda nechť žije 3D

9. pá 17:30 Princ Mamánek 20:00 Šílená noc

10. so 15:00 Divnosvět 17:30 Za vším hledej ženu 20:00 Vánoční příběh

11. ne 15:00 Nějvětší dar 18:30 Buko

12. po 17:30 A pak přišla láska 20:00 Hranice lásky

13. út 17:30 Spolu 20:00 Jízda na hraně 

14. stř 17:30 Il Boemo (titulky) 20:00 Šílená noc

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

16. pá 17:30 Princezna zakletá v čase 2 20:00 Avatar: The Way of Water (dabing)

17. so 15:00 Princ Mamánek 17:30 Vánoční příběh 20:00 Avatar: The Way of Water 3D (dabing)

18. ne 15:00 Kocour v botách 18:30 Avatar: The Way of Water (dabing)

19. po 17:30 Za vším hledej ženu 20:00 Black Panther:Wakanda nechť žije

20. út 18:30 Avatar: The Way of Water 3D (dabing)

21. stř 17:30 Vánoční příběh 20:00 Avatar: The Way of Water (titulky)

22. čt 19:00 Louskáček 

23. pá 15:00 Kocour v botách 18:30 Avatar: The Way of Water 3D (dabing)

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

25. ne 15:00 Kocour v botách 18:30 Avatar: The Way of Water 

26. po 15:00 Divnosvět 17:30 Nějvětší dar 

27. út 18:30 Avatar: The Way of Water (titulky)

28. stř 15:00 Princ Mamánek 17:30 Princezna zakletá v čase 2 20:00
Whitney Houston: I Wanna Dance with 

Somebody

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

datu
m Městské kino



A pak přišla láska Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
Kristýna zoufale hledá lásku a štěstí. Rozhodne se proto odjet na ozdravný 

víkend za kartářkou Zdenou. Skrze pochybné rodové léčení a výklady 

karet zjistí víc nejen o svém problematickém vztahu k okolí, ale i ke své 

dceři a sobě samotné. ČR, 85 min, přístupno od 12 let.

Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého, 

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

české znění, mládeži přístupno.

Avatar: The Way of Water Nějvětší dar
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.

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.

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.

Buko Princezna zakletá v čase 2

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.

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.

Divnosvět Spolu
Legendární průzkumnická rodina Cladových se snaží proletět skrz 

neprobádaný, zrádný a především divný svět. Společně musí čelit nejen 

neznámému prostředí, ale i mnoha prapodivným a všežravým tvorům. 

USA, 93 min, české znění, mládeži přístupno.

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

Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v dospělém těle, aniž by tu 

tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. ČR, 120 min., mládeži 

přístupno.

Fabelmanovi Srdeční záležitost
Mladý muž Sammy Fabelman, který vyrůstá v Arizoně po 2. světové válce, 

objeví zdrcující rodinné tajemství a zkoumá, jak mu síla filmů může 

pomoci poznat pravdu. USA., 151 min, české titulky, přístupno 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.

Grand Prix Šílená noc 
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.

Trávit Vánoce s dominantní matkou je samo o sobě solidní peklo. Když ale 

rodinu krátce před večeří přepadne ozbrojený gang nastává krize, kterou 

si nikdo neuměl představit. USA, 111 min, české titulky, přístupno od 15 

let.

Hranice lásky Vánoční příběh
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.

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.

Il Boemo Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody
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.

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.

Jízda na hraně Za vším hledej ženu
Píše se rok 1976 a hlavním favoritem ve sjezdovém lyžování na zimních 

olympijských hrách v Innsbrucku je Franz Klammer. Celý národ a média 

od něj očekávají jediné, domácí olympijské vítězství. Rakousko, 109 min, 

české titulky, 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.

Kocour v botách: Poslední přání

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.

Louskáček
Nádherná Čajkovského hudba doprovází Klárku a jejího začarovaného 

Louskáčka v boji proti Myšímu králi i při návštěvě Cukrové víly 

v Království sladkostí. Milovaná inscenace Petera Wrighta pro Královský 

balet si drží pravé kouzlo této pohádkové klasiky pro celou rodinu a 

představuje jeden z nejkrásnějších způsobů, jak objevit krásu baletu. USA, 

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


