
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 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. ledna 2022 do 28. února 2022

leden 2022

29. so 15:30 Moje krásná příšerka 17:30 Spider Man: Bez domova dabing 20:00 Srdce na dlani 

30. ne 15:30 Zpívej 2 18:30 Zlato 

31. po 17:30 Spencer 20:00 Filmový klub Machr na 30 dnů

únor 2022

datu
m Městské kino

1. út 17:30 Spider Man: Bez domova dabing 20:00 Projekt Z aneb, jak se točí zombie film 

2. stř 17:30 Kingsman: První mise 20:00 Zlato

3. čt 15:30 Karel zlevněné představení 18:30 Mimořádná událost 

4. pá 17:30 Moonfall 20:00 Štastný nový rok 2: Dobro došli

5. so 15:30 Zpívej 2 17:30 Krotitelé duchů: Odkaz 20:00 Zlato 

6. ne 15:30 Moje krásná příšerka 18:30 Srdce na dlani 

7. po 17:30 Spider Man: Bez domova dabing 3D 20:00 Moonfall

8. út 17:30 The Matrix Ressurection 20:00 Utéct 

9. stř 17:30 Zlato 20:00 Ulička přízraků 

10. čt 15:30
Kurz manželské touhy zlevněné 

představení
18:30 Vem si mě 

11. pá 17:30 Uncharted (dabing) 20:00 Mimořádná událost

12. so 15:30 Tajemství staré babitky 2 17:30 Vem si mě 20:00 Srdce na dlani 

13. ne 15:30 Tajemství staré babitky 2 18:30 Uncharted (dabing) 

14. po 17:30 Krotitelé duchů: Odkaz 20:00 Uncharted (titulky)

15. út 17:30 Smrt na Nilu 20:00 Margrete - královana severu 

16. stř 17:30 Srdce na dlani 20:00 Zlato 

17. čt 15:30 Klan Gucci zlevněné představení 18:30 V létě ti řeknu, jak se mám 

18. pá 17:30 Tajemství staré babitky 2 20:00 Moonfall

19. so 15:30 Zpívej 2 17:30 Uncharted (dabing) 20:00 Vem si mě

20. ne 15:30 Tajemství staré babitky 2 18:30 Smrt na Nilu 

21. po 17:30 Kingsman: První mise 20:00 Srdce na dlani 

22. út 17:30 V létě ti řeknu, jak se mám 20:00 C´mon C´mon 

23. stř 17:30 Mimořádná událost 20:00 Smrt na Nilu 

24. čt 15:30
Štastný nový rok 2: dobro došli zlevněné 

představení
18:30 Pes 

25. pá 17:30 Srdce na dlani 20:00 V létě ti řeknu, jak se mám 

26. so 15:30 Haftaňan a tři mušteriéři 17:30 Tajemství staré babitky 2 20:00 Uncharted (titulky) 

27. ne 15:30 Tajemství staré babitky 2 18:30 V létě ti řeknu, jak se mám

28. po 17:30 The Matrix Ressurection 20:00 Hranice odvahy Filmový klub 

datu
m Městské kino



C´mon C´mon Pes
Život osamělého rozhlasového novináře Johnnyho se na moment zastaví, 

když se musí postarat o svého podivínského synovce Jesseho. Společně se 

vydávají na cestu napříč Spojenými státy. Mezi New Yorkem a New 

Orleans se rodí nevšední přátelství, které oba ovlivní na celý život. USA, 

109 min., české titulky, mládeži přístupný.

Mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol. Má dopravit psí fenku jménem 

Lulu, na pohřeb jejího bývalého pána. Namachrovaný lehkovážný frajer a 

svéhlavá psí dáma jsou ale poměrně neslučitelní, pes Lulu je k tomu často 

o krok napřed. USA, 90 min., české titulky, přístupný od 15 let.

Haftaňan a tři mušteriéři Projekt Z aneb, jak se točí zombie film
Dogtanian je mladý šermíř, který sní o tom, že se přidá k legendárním 

Mušketýrům. Po získání jejich důvěry musí on a Mušketýři bránit krále 

před tajným spiknutím. Španělsko, 84 min., české znění, mládeži 

přístupno.

Skupina filmových studentů najde tři nezaměstnané herce, aby natočili 

zombie film v uzavřeném motelu v norských horách. Náhle se jejich fikce 

promění ve skutečnost, když neznámá bytost začne terorizovat filmový 

plac. Norsko, 89 min, české titulky, příst. od 18 let.

Hranice odvahy Smrt na Nilu
Píše se podzim roku 1942 a přestože okupované Norsko strádá, desetiletá 

Gerda a její bratr Otto se těší na (jakkoli skromné) Vánoce. Pak si však pro 

jejich rodiče přijde policie a opuštěné děti zjišťují, že se ve sklepě jejich 

domu ukrývají dvě židovské děti. Norsko, 96 min., české titulky, přístupný 

od 12 let.

Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího 

říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy 

idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. USA, 135 min., české 

titulky, přístupno od 12 let.

Kingsman: První mise Srdce na dlani 

Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje 

rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod 

s časem a zastavit je. Ve snímku Kingsman: První mise se stanete svědky 

zrodu první nezávislé tajné služby. VB/USA, 131 min, české titulky, 

přístupno od 15 let.

Josef se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a 

stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku, 

majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není 

na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? ČR, 95 min, mládeži přístupný.

Klan Gucci Šťastný nový rok 2: Dobro došli 
Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani (Lady Gaga), exmanželka 

Maurizia Gucciho (Adam Driver), spikla, aby zabila svého manžela, vnuka 

renomovaného módního návrháře Guccia Gucciho. USA, cca 120 min., 

české titulky, přístupno od 12 let.

Příběh začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa 

Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které 

předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ 

moře v Chorvatsku. ČR, 93 min, mládeži přístupno.

Krotitelé duchů: Odkaz Tajemství staré bambitky 2
Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými 

dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení 

s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal 

jejich dědeček. USA, 124 min., české znění, mládeži přístupno.

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, 

trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav jsme opustili ve chvíli, 

kdy zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. 

ČR, 100 min., mládeži přístupno.

Kurz manželské touhy Ulička přízraků 
Sledujeme pět manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vášeň do 

svých životů. Duchovní guru Mazel (Vojtěch Kotek) razí teorii, že 

partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti obou partnerů,. ČR, 90 min., 

přístupno od 12 let.

Ambiciózní kolotočář a talentovaný manipulátor (Bradley Cooper) se 

seznamuje s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je snad ještě 

nebezpečnější než on. USA, 139 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Machr na 30 dnů Uncharted

Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane, který léta 

snáší šikanu od svých kolegů. Celý Rayanův život změní mylná diagnóza 

jeho ošetřujícího lékaře, po které si konečně začne užívat naplno. Francie, 

87 min, přístupno od 15 let.

Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, 

konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. 

Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví zákeřní 

konkurenti.  USA, cca 130 min, mládeži přístupno

Margrete - královna severu Utéct
Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému muži 

nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově orientované 

unie. Spojenectví s Anglií by mělo unii zajistit status nové evropské 

velmoci. Nor./Švé./Pol…, 120 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Poprvé prostřednictvím animace vyprávěný příběh mimořádné cesty 

dětského utečence z Afganistánu. "Utéct" díky srdečnému rozhovoru 

mezi Jonasem a Aminem povypráví  příběh sebepoznávání. 

Dán./Fr./Švedsko…, 93 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Mimořádná událost V létě ti řeknu, jak se mám

Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, 

nebo naopak mlčí. Vlak se porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit, 

aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně 

rozjede. ČR, 102 min, přístupno od 12 let.

V létě ti řeknu, jak se mám mapuje životy bývalých spolužáků ze střední 

školy, kteří se i roky po skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný 

životní příběh, jiné radosti i starosti, ale i tajemství. ČR, 117 min., mládeži 

přístupno.

Moje krásná příšerka Vem si mě

Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka 

krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zloduch, 

který mu ukradl zázračný lektvar. Rusko, 100 min., české znění, mládeži 

přístupno.

Jedna z nejslavnějších světových zpěvaček a plachý učitel matematiky. 

Může to takhle rozdílným lidem klapat?  Zvlášť když jejich vztah začíná 

svatbou na koncertě pro desetitisíce fanoušků? USA, 112 min., české 

titulky, přístupno od 12 let.

Moonfall Zlato

Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce a ten se řítí přímo na Zemi. 

Vesmírná posádka se vydává na záchranou misi s jediným cílem. Odvrátit 

zánik lidstva a zkázu naší planety. USA, 124 min., české titulky, přístupno 

od 12 let.

Virgil (Zac Efron) jede za prací a má ho tam přivézt ne zrovna sympatický 

řidič Keith. Během cesty objeví velký balvan zlata. Domluví se na tom, že 

hlídat bude Virgil. Jenže jsou uprostřed naprosté pustiny a tak je nejbližší 

město dva dny cesty tam a dva dny cesty zpět. Austrálie, 94 min., české 

titulky, přístupno od 15 let.


