
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 26. února do 31. března 2023

únor 2023

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 

březen 2023

datu
m Městské kino

1. stř 17:30 Ostrov 20:00 Medvěd na koksu

2. čt kino nehraje kino nehraje

3. pá 17:30 Zatmění 20:00 Muž jménem Otto

4. so 15:00 Děti Nagana 17:30 Asterix a Obelix: Říše středu 20:00 Zatmění 

5. ne 15:00 Zoubková víla 18:30 Ostrov

6. po 17:30 Bella a Sebastian: Nová generace 20:00 Medvídek Pú: Krev a med

7. út 17:30 Ant-Man a Wasp: Qantumania 20:00 Tár

8. stř 17:30 Creed III 20:00 Zatmění 

9. čt 15:30
Whitney Houston: I Wanna Dance with 

Somebody zlevněné představení
18:30 Avatar: The Way of Water 3D 

10. pá 17:30 Medvěd na koksu 20:00 Ostrov

11. so 15:00 Kocour v botách 17:30 Zatmění 20:00 Ant-Man a Wasp: Qantumania 3D 

12. ne 15:00 Děti Nagana 18:30 Muž jménem Otto

13. po 17:30 Ostrov 20:00 Vřískot 6 

14. út 17:30 Přání k narozeninám 20:00 Láska podle plánu 

15. stř 17:30 Creed III 20:00 Ostrov 

16. čt 15:30 Štastně až na věky zlevněné představení 18:30 Služka

17. pá 17:30 Ant-Man a Wasp: Qantumania 3D 20:00 Zatmění

18. so 15:00 Kocour v botách 17:30 Shazam! Hněv bohů 20:00 Služka 

19. ne 15:00 Mumie 18:30 Bastardi 4: Reparát

20. po 17:30 Služka 20:00 65

21. út 17:30 Muž jménem Otto 20:00 Bastardi 4: Reparát 

22. stř 17:30 Ostrov 20:00 Shazam! Hněv bohů

23. čt 15:30 Přání k narozeninám zlevněné představení 18:30 Buď chlap! 

24. pá 17:30 Shazam! Hněv bohů 20:00 John Wick: Kapitola 4 

25. so 15:00 Bella a Sebastian: Nová generace 17:30 John Wick: Kapitola 4 20:30 Buď chlap!

26. ne 15:00 Kocour v botách 18:30 Služka 

27. po 17:30 Buď chlap! 20:00 Filmový klub Je mi ze sebe špatně

28. út 17:30 65 20:00 Kuciak: Vražda novináře 

29. st 17:30 Zatmění 20:00 John Wick: Kapitola 4 

30. čt 18:30 Dungeons and Dragons: Čest zlodějů

31. pá 17:30 Buď chlap! 20:00 John Wick: Kapitola 4

datu
m Městské kino



65 Láska podle plánu
Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills rychle zjistí, že se 

nachází na Zemi... před 65 miliony let. On i ostatní přeživší mají na 

záchranu jediný pokus. USA, 112 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Mladá filmařka Zoe zažívá jedno nepovedené rande za druhým. Se 

zájmem proto sleduje, když se její kamarád s pákistánskými kořeny 

rozhodne jít při hledání lásky tradiční cestou předem dohodnutého 

manželství. VB, 108 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Asterix a Obelix: Říše středu Medvěd na koksu
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.

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.

Ant-Man a Wasp: Qantumania Medvídek PÚ: Krev a med
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.

Kryštůfek Robin během svých univerzitních studií zanedbává zvířata ve 

Stokorcovém lese. Mezi hladovějícími zvířaty se Pú a Prasátko rozhodnou 

nakrmit sami a jejich zvířecí instinkty se znovu probudí. VB, 84 min, české 

titulky, přístupno od 18 let.

Bastardi: Reparát Muž jménem Otto
Učitel Majer je propuštěn z vězení na amnestii. K sobě do domu si ho bere 

jeho spolužák Ivan. Ivan Majerovi sdělí, že se mu rozhodl pomoci 

především z důvodu, že potřebuje znovu otevřít školu, na které dříve 

Majer učil a chvíli ji vedl. ČR, 86 min., přístupno od 12 let.

Film 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.

Bella a Sebastian: Nová generace Ostrov

Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou a tetou, 

ale moc ho to tam nebaví. Musí rodině pomáhat s ovcemi, což není pro 

chlapce z města žádná vzrušující zábava. Ale pak mu osud do cesty 

přihraje Bellu. Francie, 96 min, české znění, mládeži přístupno.

Richard a Alice  ztroskotají 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.

Buď chlap! Shazam! Hněv bohů

Pavlovi táhne na čtyřicet a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by ho 

skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku. 

Tereza však není připravena opustit svůj dosavadní život pro někoho, kdo 

není opravdový chlap. ČR, 96 min, mládeži přístupno.

Teenager Billy Batson (Asher Angel), jehož alter ego je superhrdina 

Shazam (Zachary Levi), bude muset čelit ďábelským sestrám Kalypso 

(Lucy Liu) a Hespera (Helen Mirren), které jsou dcery titána Atlase. USA, 

131 min, české znění, mládeži přístupno

Creed III Služka 
Poté, co Adonis Creed ovládl svět boxu se po dlouhém trestu ve vězení 

znovu objeví jeho přítel z dětství a bývalý boxerský zázrak Damian. 

Konfrontace mezi bývalými přáteli je víc než pouhý zápas.USA, 167 

min,české titulky, přístupno od 12 let.

Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského 

domu v Praze. Toto třpytivé velkoměsto rakousko-uherské monarchie v 

sobě skrývá nadpozemský život, který ale Anka nikdy neokusí. ČR, 110 

min, přístupno od 12 let.

Děti Nagana Tár
Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši 

poráží Kanadu a míří do finále. Přestože i on je trochu outsider, rozhodne 

se koupit hokejku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. ČR, 102 min, 

mládeži přístupno.

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.

Dungeons and Dragons: Čest zlodějů Vřískot 6 

Potulný bard Edgin se živí zpěvem a krádežemi. Když se mu podaří 

šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou spustí 

dominový efekt, který může otřást celým světem. USA, 134 min, české 

titulky, mládeži přístupno.

Samantha a Tara  a dvojčata Chad a Mindy přežily řádění vraha ukrytého 

pod maskou ducha. Ve snaze zapomenout na tyto tragické události se 

všichni čtyři přestěhují do New Yorku. Netrvá to ale dlouho a objeví se 

nový vrah v masce Ghostface a jejich životy jsou opět v ohrožení. USA, 

123 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Je mi ze sebe špatně Zatmění

Signe a Thomas jsou mladý pár s nezdravou vzájemnou soutěživostí, která 

nabere nebezpečné směřování, když se Thomas náhle prosadí jako 

umělec.  Norsko/Švédsko, 95 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného zatmění 

měsíce a s tím spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení Slunce 

a Luny dává vzniknout neobvyklému jevu, krvavému měsíci.  ČR., 85 min., 

přístupno od 15 let.

John Wick: Kapitola 4 

John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než se 

mu však podaří získat svobodu, musí čelit novému nepříteli, který má 

mocné spojence po celém světě. Bude to o to těžší, že nová spojenectví 

mění staré přátele v nepřátele. USA, 169 min, české titulky, přístupno od 

15 let.

Kuciak: Vražda novináře 

Dánský koprodukční dokument rozplétá chapadla slovenské mafie z 

cenné zahraniční perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší 

nikdy nezveřejněné záběry, málo známé informace a také autentické 

rozhovory s rodiči Jána a Martiny i s obhájcem hlavního obžalovaného 

podnikatele Mariana Kočnera. Dánsko/ČR, 102 min, české titulky, 

přístupno od 15 let.


