
Městské kino Letní kino Beroun, Na Kaplance

28. út 17:30 Prezidentka 20:00 Tutanchamon - poslední výstava

29. stř 17:30
Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství 
dabing 

20:00 Párty Hárder: Summer Massacre 

30. čt 18:30 Mimoni: Padouch přichází

Městské kino Letní kino Beroun, Na Kaplance

1. pá 21:45 Mimoni: Padouch přichází

2. so 21:45 Elvis

3. ne 21:45 Top Gun: Maverick titulky

4. po 21:45 Vyšehrad: Fylm 

5. út 21:45 Mimoni: Padouch přichází

6. stř 21:45 Prezidentka 

7. čt 21:45 Řekni to psem 

8. pá 21:45 Thor: Láska jako hrom 

9. so 21:45 Řekni to psem

10. ne 21:45 Elvis

11. po 21:45 Thor: Láska jako hrom

12. út 21:45 Řekni to psem 

13. stř 21:45 Vyšehrad: Fylm 

14. čt 21:45 Hádkovi 

15. pá 21:45 Černý telefon 

16. so 21:45 Hádkovi 

17. ne 21:45 Řekni to psem 

18. po 21:45 Thor: Láska jako hrom 

19. út 21:45 Prezidentka 

20. stř 21:45 Černý telefon 

21. čt 21:45 Top Gun: Maverick dabing 

22. pá 19:00 Mimoni: Padouch přichází 21:45 Hádkovi 

23. so 19:00 Rakeťák 21:45 Velká premiéra 

24. ne x 21:45 Elvis 

25. po x 21:45 Všechno, všude, najednou

26. út x 21:45 Thor: Láska jako hrom 

27. stř x 21:45 Velká premiéra 

28. čt x 21:45 Chinaski: každej ví kulový 

29. pá 19:00 DC Liga supermazlíčků 21:45 Top Gun: Maverick titulky 

30. so 19:00 Mimoni: Padouch přichází 21:45 Mimořádná událost 

31. ne 21:45 Prezidentka 

červenec 2022

červen 2022

Program od 28. června do 31. července  2022

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.



DC Liga supermazlíčků Rakeťák 
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův pes Krypto vytvoří 

tým domácích mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti: ohař jménem Ace, 

který se stane supersilným a nezničitelným; prase jménem PB, které může dorůst 

obřích rozměrů; želva jménem Merton, která se stane superrychlou; a veverka 

jménem Chip, která získá elektrické schopnosti. USA, 100 min, české znění, mládeži 

přístupno.

Příběh mladého astronauta Buzze Rakeťáka, který se poté, co se svým 

velitelem a posádkou ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží najít cestu 

domů skrze prostor a čas a zároveň čelí hrozbě ohrožující bezpečnost 

vesmíru. USA, 103 min., české znění, mládeži přístupno.

Elvis Řekni to psem
Biografie jedné z největších ikon hudebního průmyslu – Elvise Presleyho. 

Film popisuje život a hudbu této legendy na pozadí komplikovaného 

20letého vztahu s jeho manažerem Tomem Parkerem.  USA/Austrálie, 

159 min, české titulky, přístupno do 12 let.

Dita (B. Kohoutová) místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa (I. 

Orozovič) mladou border kólii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Navíc Ditě 

pejskařská komunita připadá směšná a nesnáší psí exkrementy. Celý příběh začíná 

tím, že do jednoho šlápne. Opravdu to znamená štěstí? ČR, 85 min, mládeži 

přístupno.

Hádkovi Thor: Láska jako hrom
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají 

v bytě svého dědy. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem 

rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát. Ve vzduchu visí dědictví po 

dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. ČR, 96 

min., přístupno od 12 let.

Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu 

za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usiluje 

o zánik bohů. Thor požádá Valkýru, Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster o 

pomoc. USA, 119 min., přístupno od 12 let.

Chinaski: Každej ví kulový Top Gun: Maverick
Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, 

vyprodaných koncertů, vydání alb byly také deprese, hádky, rozpady 

přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana.  

ČR, 97 min., mládeži přístupno.

Pete „Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se 

už přes třicet let úspěšně brání povýšení, aby ho to nevyhnalo z kokpitu 

do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy. 

USA, 131 min., mládeži přístupno.

Mimoni: Padouch přichází Velká premiéra
V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby mu mohli 

věrně sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého chlapce, který 

vyrůstá jen se svou německou matkou. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle setkání 

mu zásadně změní život. USA, 100 min., české znění, mládeži přístupno.

Pro herce Šnajdra je život jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně. 

Jeho žena Markéta je už na něj alergická a manželskou krizi se snaží řešit u 

psychologa. Šnajdr raději mizí do Olomouce, kde se chytá své první režijní 

příležitosti, ve které chce zazářit se svou babičkou (Iva Janžurová). Oba totiž milují 

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


