
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. ledna do 28. února 2023

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 

1. stř 17:30
Whitney Houston: I Wanna Dance 

with Somebody
20:00 Přání k narozeninám 

2. čt 18:30 Muž jménem Otto 

3. pá 17:30 Asterix a Obelix: Říše středu 20:00 Ostrov

4. so 15:00 Kocour v botách 17:30 Ostrov 20:00 Muž jménem Otto 

5. ne 15:00 Kocour v botách 18:30 Přání k narozeninám

6. po 17:30 Ostrov 20:00 Někdo klepe na dveře 

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

8. stř 17:30
Whitney Houston: I Wanna Dance 

with Somebody 20:00 Přání k narozeninám 

9. čt 18:30 Titanic 3D 

10. pá 17:30 Muž jménem Otto 20:00 Avatar: The Way of Water 3D

11. so 15:00 Úžasný Maurice 17:30 Bez kalhot: Poslední tanec 20:00 Ostrov 

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

13. po 17:30 Ostrov 20:00 Bez kalhot: Poslední tanec 

14. út 17:30 Asterix a Obelix: Říše středu 20:00 Korzet

15. stř 18:30 Titanic 3D

16. čt 18:30 Avatar: The Way of Water

17. pá 17:30 Přání k narozeninám 20:00 Ant-Man a Wasp: Qantumania 

18. so 15:00 Kocour v botách 17:30 Ant-Man a Wasp: Qantumania 3D 20:00
Whitney Houston: I Wanna Dance with 

Somebody

19. ne 15:00 Mumie 18:30 Ostrov 

20. po 17:30 Asterix a Obelix: Říše středu 20:00 Ant-Man a Wasp: Qantumania 

21. út 17:30 Muž jménem Otto 20:00 Uteč 

22. stř 17:30 Šťastně až na věky 20:00 Bez kalhot: Poslední tanec 

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

24. pá 17:30 Ant-Man a Wasp: Qantumania 3D 20:00 Medvěd na koksu 

25. so 15:00 Úžasný Maurice 17:30 Ostrov 20:00 Tár

26. ne 15:00 Kocour v botách 18:30 Přání k narozeninám

27. po 17:30 Medvěd na koksu 20:00 Filmový klub Když promluvila

28. út 17:30 Ant-Man a Wasp: Qantumania 3D 20:00 Velryba 

datu
m Městské kino

únor 2023

leden 2023

datu
m Městské kino



Ant-Man a Wasp: Qantumania Někdo klepe na dveře
Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van 

Dyne prozkoumávají Quantum Realm, kde interagují s podivnými tvory 

a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co 

považovali za možné. USA., 125 min, přístupno od 12 let.

Rodina se rozhodne strávit dovolenou v izolované chatě, daleko od 

civilizace. Brzy se objeví cizinci a zajmou je. Cizinci oznámí rodině, že 

jednoho z nich musí zabít, aby zabránili brzkému konci světa. USA, 120 

min, české titulky, přístupno od 15 let.

Asterix a Obelix: Říše středu Přání k narozeninám
Píše se rok 50 před Kristem, celá Galie je obsazena Římany. Celá? Ne, 

jedna vesnice v Armorice pořád odolává římskému uchvatiteli. A právě 

sem přijíždí vozík s čínskou císařovnou FuYi, která požádá Galy o pomoc. 

Francie, 103 min, české znění, mládeži přístupno.

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.

Avatar: The Way of Water Šťastně až na věky 
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.

Sonda do současných podob alternativních modelů partnerských vztahů. 

Sledujeme vývoj vztahů protagonistů*ek, napříč několika léty a 

odhalujeme tak potřebu redefinice toho, co v dnešní době znamená 

partnerství. ČR, 98 min, přístupno od 12 let.

V zajetí mysli Tár

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.

Film zasazený do světové klasické hudby se soustředí na postavu Lydie 

Tár, která je považována za jednu z největších žijících skladatelek a vůbec 

první ženskou šéfdirigentku německého orchestru. USA, 158 min, české 

titulky, přístupno od 12 let.

Bez kalhot: Poslední tanec Titanic
"Magic" Mike Lane po delší pauze opět míří na scénu poté, co zkrachoval 

jeho podnikatelský záměr. Vydává se do Londýna, kde ho, jak doufá, čeká 

poslední štace s bohatou ženou, která má pro něj neodolatelnou 

nabídku.... USA, 107 min,české titulky, příst. od 15 let.

V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou 

první a bohužel i poslední plavbu.  Americký velkofilm v režii Jamese 

Camerona, oceněný jedenácti Oscary® USA, 194 min, české znění, 

přístupno od 15 let.

Když promluvila Uteč
Dne 5. října 2017 vyšel v deníku New York Times článek, který otřásl 

Hollywoodem v základech. Text odhalil jednoho z nejvýznamnějších 

filmových producentů Harveyho Weinsteina jako sexuálního predátora. 

USA, 129 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Mladá studentka byla nalezena jako nemluvně na hřbitově s obráceným 

křížem na krku. Teenagerka se vydává po této stopě a pomocí satanského 

symbolu se dostává stále blíže k pravdě. Norsk.,106 min., české titulky,  

přístupno od 15 let.

Kocour v botách: Poslední přání Úžasný Maurice
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.

Mauric je kocour ulice. Všemi mastmi mazaný a pořádně prohnaný. 

Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky a 

dokonce že opravdicky mluví. A není sám! VB/Německo, 94 min, mládeži 

přístupno.

Korzet Velryba
Píše se rok 1877 a cisařovně Sisi se blíží 40. narozeniny. Sisi si chce zachovat 

mladistvý vzhled a tak uzavírá své tělo do menšího korzetu. Jaký by ale 

mohla žít život, kdyby se oprostila od konvencí vídeňského dvora? 

Rakousko/Něm./Lux/Fr., 113 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Samotářský učitel angličtiny Charlie, který váží 270 kg, se pokouší znovu 

navázat kontakt se svou sedmnáctiletou dcerou Ellie. Dceru Charlie 

ztratil, když opustil svou rodinu kvůli milenci, který později zemřel. 

Charlie pak pokračoval v záchvatovitém přejídání z bolesti a pocitu viny. 

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

Medvěd na koksu Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody
Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá matka jednoho z nich 

a hlavně medvěd k prasknutí nacpaný kokainem jsou hrdiny lehce šílené 

černé komedie Medvěd na koksu, která se inspirovala skutečnými 

událostmi. USA, 95 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.

Mumie
V Egyptě se v útrobách Země, nachází 3000 let staré město mumií. Z 

císařského pověření se princezna Nefer musí provdat za Thuta, ale ani 

jednomu se do toho nechce. Přání bohů je však nevyhnutelné. Špa. 88 

min, české znění, mládeži přístupno.

Muž jménem Otto

Film, jehož předlohou je celosvětový knižní bestseller „Muž jménem 

Ove“, vypráví příběh mrzouta Otta Andresona (Tom Hanks), který po 

ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je připraven všechno ukončit, ale 

plány mu naruší mladá živá rodina, která se nastěhuje do sousedního 

domu. USA, 126 min, české titulky, mládeži přístupno.

Ostrov

Richard (J. Langmajer) a Alice (J. Plodková) se na exotické dovolené 

pohádají, protože Richard se chce nechat rozvést. Rozhodnou se, že odletí 

předčasně domů, ale jejich malý letoun ztroskotá na opuštěném ostrově. 

Osamělí trosečníci se na tropickém ostrůvku musí postarat nejen o svou 

záchranu a přežití, ale také začít znovu spolupracovat a hledat k sobě 

cestu zpátky. ČR., 100 min., přístupno od 12 let.


