
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. března do 30. dubna 2023

březen 2023

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

duben 2023

datu
m Městské kino

1. so 15:00 Kocour v botách 17:30 Dungeons and Dragons:  Čest zlodějů 20:00 Služka 

2. ne 15:00 Děti Nagana 18:30 Buď chlap!

3. po 17:30 Ostrov 20:00 Dungeons and Dragons:  Čest zlodějů

4. út 17:30 Shazam! Hněv bohů 20:00 Sestry v sedle

5. stř 17:30 Ant-Man a Wasp: Qantumania 3D 20:00 John Wick: Kapitola 4

6. čt 15:30 Muž jménem Otto zlevněné představení 18:30 Air: Zrození legendy 

7. pá 17:30 Dungeons and Dragons:  Čest zlodějů 20:00 Papežův vymítač 

8. so 15:00 Super Mario Bros. ve filmu 17:30 Buď chlap! 20:00 John Wick: Kapitola 4

9. ne 15:00 Super Mario Bros. ve filmu 18:30 Avatar: The Way of Water 3D 

10. po 17:30 Tři mušketýři: D'Artagnan 20:00 Air: Zrození legendy 

11. út 17:30 Bastardi: Reparát 20:00 Velryba 

12. stř 17:30 Služka 20:00 Ostrov 

13. čt 15:30
Ant-Man a Wasp: Qantumania 
zlevněné představení 

18:30 Renfield

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

15. so 15:00 Super Mario Bros. ve filmu 17:30 Air: Zrození legendy 20:00 Renfield 

16. ne 15:00 Super Mario Bros. ve filmu 18:30 Buď chlap!

17. po 17:30 Zachraňte tygra 20:00 Papežův vymítač 

18. út 17:30 Přání k narozeninám 20:00
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the 

Swordsmith Village

19. stř 17:30 Dungeons and Dragons:  Čest zlodějů 20:00 Tři mušketýři: D'Artagnan 

20. čt 15:30 Ostrov zlevněné představení 18:30 Invalida 

21. pá 17:30 Shazam! Hněv bohů 20:00 Služka 

22. so 15:00 Myška a medvěd na cestách 17:30 Tři mušketýři: D'Artagnan 20:00 Smrtelné zlo: Probuzení

23. ne 15:00 Super Mario Bros. ve filmu 18:30 John Wick: Kapitola 4 

24. po 17:30 Invalida 20:00 Filmový klub Všechno všude najednou

25. út 17:30 Buď chlap! 20:00 Základní instinkt

26. stř 18:30 Avatar: The Way of Water 3D 

27. čt 18:30 Národ velryb 

28. pá 17:30 Renfield 20:00 Invalida 

29. so 15:00 Mia a já ve film 17:30 Srdce dubu 20:00 John Wick: Kapitola 4 

30. ne 15:00 Myška a medvěd na cestách 18:30 Služka

datu
m Městské kino



Air: Zrození legendy Renfield
Matt Damon v hlavní roli podnikavého manažera společnosti Nike, 

odhaluje spolupráci mezi Michaelem Jordanem a začínající divizí Nike, 

která díky značce Air Jordan způsobila revoluci ve světě sportu. USA, 112 

min,české titulky, přístupno od 12 let.

Příběh Renfielda, Drákulova věčně oddaného služebníka. Po staletích 

otroctví, Renfield zjišťuje, že existuje život i mimo stín tohoto Pána 

temnot. Kdyby jen dokázal přijít na to, jak ukončit svou závislost na jeho 

vůli. USA, 97 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Ant-Man a Wasp: Qantumania Sestry v sedle
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.

Pětice bláznivých jeptišek chce zachránit místní domov důchodců stůj co 

stůj. Dokonce i za cenu toho, že se zúčastní cyklistického závodu, který 

nabízí prémii pro vítěze. Jediný problém je, že jim to na kole moc nejde. 

Francie, 87 min, české titulky, mládeži přístupno.

Bastardi: Reparát Shazam! Hněv bohů
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.

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

Buď chlap! Služka 
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.

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.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village Smrtelné zlo: Probuzení

Poté, co mu byla vyvražděna rodina, se laskavý chlapec Tandžiró Kamado 

rozhodl stát zabijákem démonů v naději, že se mu podaří proměnit svou 

mladší sestru Nezuko zpět v člověka. Japonsko, 111 min, české titulky, 

mládeži přístupný.

Snímek přesouvá děj z lesů do města a vypráví zvrácený příběh dvou 

odcizených sester, jejichž shledání přeruší probuzení démonů posedlých 

masem, což je vrhne do totálního boje o přežití. USA, 92 min, české 

titulky, přístupno od 15 let.

Dungeons and Dragons: Čest zlodějů Srdce dubu

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.

Kdesi na Zemi stojí starý dub. Již přes dvě stě let chrání mohutnou 

korunou své nájemníky jako dobrý král své království. Dokument Srdce 

dubu přináší dechberoucí dobrodružství obyvatel jednoho stromu.  

Francie, 80 min, české znění, mládeži přístupno.

Invalida Super Mario Bros. ve filmu
Divoké 90. roky. V tomto čase a prostředí anonymního slovenského 

maloměsta se odehrává příběh Laca Hundera – údržbáře v muzeu, který 

je hrdý na svojí práci, ale ocitne se v nesprávném čase na nesprávném 

místě. SK, 100 min., přístupno od 12 let.

Instalatér Mario se vydává do podzemního labyrintu společně s jeho 

bratrem Luigim, aby zachránili zajatou princeznu Peach. Na jeho cestě 

skrz Houbové království na něj budou čekat nejrůznější překážky. 

USA/Japonsko, 92 min, české znění, mládeži přístupno.

Mia a já ve filmu Tři mušketýři: D‘Artagnan
Mia jede na léto k dědečkovi, kde chce zapomenout na ztrátu rodičů. Její 

magický náramek a zároveň portál do knihy se jednoho dne rozzáří a Mia 

je povolána do magického světa fantazie, elfů a jednorožců. Německo, 85 

min, české znění, mládeži přístupno.

V království, rozděleném náboženskými válkami a sužovaném hrozbou 

anglické invaze, hrstka mužů a žen zkříží meče a proplete svou 

budoucnost s osudem Francie.  USA,121min., české znění, mládeži 

přístupno.

Myška a medvěd na cestách Zachraňte tygra

Kdo by neznal upovídanou myšku Celestinu a jejího největšího kamaráda 

medvěda Ernesta. Tato nerozlučná dvojka se vrací na plátna kin v novém 

veselém i napínavém dobrodružství, které se točí kolem Ernestových 

rozbitých houslí a cestě do jeho rodné země, kde k jejich překvapení 

zakázali všechnu hudbu. Francie, 79 min, české znění, mládeži přístupno.

Jedné noci zachrání malý sirotek Balmani tygří mládě, jehož matku zabili 

nemilosrdní pytláci. Utečou spolu a vydávají se na dalekou cestu do 

odlehlého kláštera Tygří hnízdo, o němž si Balmani myslí, že je pro tygříka 

tím nejbezpečnějším místem. Itálie, 94 min, mládeži přístupno.

Národ velryb Základní instink

Jednoho dne objeví chlapec na pláži vyplavenou velrybu. Během boje o 

její záchranu se vydáme na dobrodružnou výpravu za těmito 

neobyčejnými tvory. Tento jedinečný dokument nás vezme na 

objevitelskou cestu jejich minulostí i současností. Francie, 82 min, český 

dabing, mládeži přístupno.

Vyšetřování brutální vraždy vysloužilého rockera dostane na starosti 

detektiv Nick Curran (M. Douglas). Jako první jede detektiv se svým 

parťákem Gusem vyzpovídat rockerovu přítelkyni, spisovatelku Catherine 

Tramellovou (S. Stoneová). Té je však smrt jejího přítele ukradená. 

USA/Francie, 122 min, české titulky, přístupno od 18 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.

Papežův vymítač

Film je inspirován skutečnými zápisky otce Gabriela Amortha, hlavního 

vatikánského exorcisty, sleduje Amortha, který se snaží vyšetřit děsivou 

posedlost mladého chlapce. Nakonec však odhalí po staletí staré spiknutí, 

které se Vatikán zoufale snažil utajit. USA, cca 120 min., české titulky, 

přístupno od 15 let.


