
Městské kino Letní kino Beroun, Na Kaplance

28. po 21:45 Matky

29. út 21:45 Nightlife: Na tahu 

30. stř 21:45 Matky

Městské kino Letní kino Beroun, Na Kaplance

1. čt 21:30 Godzila vs. Kong 

2. pá 21:30 Kino nehraje

3. so 21:30 V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz 

4. ne 21:30 Králíček Petr bere do zaječích

5. po 21:30 Godzila vs. Kong 

6. út 21:30 Rychle a zběsile 9 (titulky)

7. stř 21:30 Tom a Jerry 

8. čt 21:30 Black Widow (titulky)

9. pá 21:30 Spirála strachu: SAW pokračuje 

10. so 21:30 Matky

11. ne 21:30 Black Widow (dabing)

12. po 21:30 Rychle a zběsile 9 (dabing) 

13. út 21:30 Králíček Petr bere do zaječích 

14. stř 21:30 Godzila vs. Kong

15. čt 21:30 Tom a Jerry

16. pá 21:30 Black Widow (dabing)

17. so 21:30 Raya a drak

18. ne 21:30 Spirála strachu: SAW pokračuje

19. po 21:30 Matky 

20. út 21:30 V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz 

21. stř 21:30 Raya a drak 

22. čt 21:30 Gump - Pes který naučil lidí žít 

23. pá 21:30 Croodsovi: Nový věk 

24. so 21:30 Gump - Pes který naučil lidí žít 

25. ne 21:30 Raya a drak 

26. po 21:30 Matky 

27. út 21:30 Black Widow (dabing)

28. stř 21:30 Gump - Pes který naučil lidí žít 

29. čt 21:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

30. pá 21:30 Croodsovi: Nový věk

31. so 21:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 

červenec 2021

červen 2021

Program od 1. června do 31. července  2021

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 otevřena hodinu  před začátkem prvního představení a v průběhu 

celého denního promítacího bloku.



Black Widow Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Po narození je Černá vdova, známa také jako Natasha Romanova odvezena do 

KGB, kde ji připravují aby se stala jejich nejlepším agentem. Když se S.S.S.R. 

rozpadne a vláda se jí snaží zabít,  akce se přesune do dnešního New Yorku, kde 

pracuje jako nezávislý agent. USA, 133, min., přístupno do 12 let.

Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A 

rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. 

Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou 

kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si 

opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…  ČR, cca 120 min, přístupno od 12 let.

Croodsovi: Nový věk Raya a Drak
Z historie víme, že když na sebe narazí různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to 

mezi nimi začne skřípat. To skřípání dosáhne až za vysokou zeď, kterou Lepšíkovi 

vybudovali, aby se ochránili před nebezpečím. Jenže žádnou zeď nepostavíte tak, 

aby byla nepřekonatelná a tak je dost možné, že se hrubá síla neotesaných 

Croodsů ještě bude náramně hodit. USA, 95 min, české znění, mládeži přístupno.

Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv 

pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu 

svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a 

osamělá válečnice Raya, se musí vydat na dlouhou a nebezpečnou cestu. USA, 107 

min, české znění,  mládeži přístupno.

Godzilla vs. Kong Rychle a zběsile 9
Legendy se střetnou ve filmu Godzilla vs. Kong, kde se tito mýtičtí protivníci 

setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku. Kong a jeho 

ochránci podniknou nebezpečnou cestu, aby našli svůj skutečný domov, a spolu s 

nimi je Jia, mladá osiřelá dívka, s níž si Kong vytvořil jedinečné a silné pouto. 

Neočekávaně se ocitli na cestě rozzuřené Godzilly, která postupně ničí celou 

planetu. USA, 113 min., české titulky, přístupno do 12 let.

Dominic Toretto má už zase trable s rodinou, tentokrát ale úplně jiné, než byste asi 

čekali. Kyberteroristka Cipher se navíc oklepala z direktu, který ji rychlá a zběsilá 

parta uštědřila v osmém díle a je odhodlána jim to všem vrátit i s úroky. USA, 108 

min, české titulky, přístupno od 12 let.

Králíček Petr bere do zaječích Spirála strachu: SAW pokračuje
Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále 

má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do 

světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. Když se však jeho rodina rozhodne 

dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla, musí se Petr rozhodnout, jaký králíček 

chce vlastně být. USA/Austrálie, 94 min., české znění, mládeži přístupno.

Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené 

spravedlnosti roztáčí spirálu nečekané pomsty. Mladý detektiv Ezekiel "Zeke" 

Banks (Chris Rock) a jeho parťák (Max Minghella) vyšetřují děsivé vraždy, které 

začínají připomínat nechvalně známé případy z minulosti. USA, 101 min., české 

titulky, přístupno od 15 let.

Matky Tom a Jerry
Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, 

chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky 

z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě 

porodily, případně jsou těhotné. ČR, cca 120 min, přístupno od 12 let.

Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá 

svatba století, její zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka 

zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou 

svatbu, ale i skoro celý hotel. USA, 101 min., české znění, mládeži přístupno.

Nightlife: Na tahu V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz
Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, 

holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na 

plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, 

ho napadne, jestli už není na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se. 

Německo, 111 min, české titulky, přístupno od 15 let.

V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz je mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti a 

neznámého zla, které šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda a 

Lorraine Warrenovi. Jeden z nejnapínavějších případů jejich skutečné kariéry začal 

bojem o duši malého chlapce a pokračoval způsobem, kterým si ani jeden z nich 

nedovedl představit. USA, 112 min., české titulky, přístupno od 15 let.


