
Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun,  

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. července do 31. srpna 2021

červenec 2022
Letní kino                                                       

Na Kaplance, tel. 311 625 307   

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 

srpen 2022

datu
m Městské kino

Letní kino Beroun                                                       

1. po 21:15 Řekni to psem

2. út 21:15 Párty Hárder: Summer Massacre 

3. stř 21:15 Velká premiéra

4. čt 21:15 Střídavka

5. pá 18:30 Mimoni: Padouch přichází 21:15 Bullet Train

6. so 18:30 Mimoni: Padouch přichází 21:15 Střídavka 

7. ne 21:15 Top Gun: Maverick titulky 

8. po 21:15 Střídavka

9. út 21:15 Arthur: Prokletí 

10. stř 21:15 Bullet Train

11. čt 21:15 Jan Koller: Příběh obyčejného kluka 

12. pá 18:30 Cesta do Tvojzemí 21:15 Bestie 

13. so 18:30 DC Liga supermazlíčků 21:15 Prezidentka

14. ne 21:15 Thor: Láska jako hrom 

15. po 21:15 Hádkovi

16. út 21:15 Řekni to psem

17. stř 21:15 Bestie 

18. čt 21:15 Nene 

19. pá 18:30 Mimoni: Padouch přichází 21:15 Střídavka

20. so 18:30 Raketák 21:15 Thor: Láska jako hrom

21. ne 21:15 Bullet Train

22. po 21:00 Nene 

23. út 21:00 Prezidentka

24. stř 21:00 KINO NEHRAJE

25. čt 21:00 After: Pouto 

26. pá 18:30 Top Gun: Maverick dabing 21:00 Arvéd

27. so 15:30 Mimoni: Padouch přichází 18:30 After: Pouto 21:00 Řekni to psem 

28. ne 15:30 Raketák 18:30 Bullet Train 21:00 Hádkovi 

29. po 15:30 Princezna rebelka 18:30 Arvéd 21:00 Pozvánka do Pekla

30. út KINO NEHRAJE KINO NEHRAJE 21:00 After: Pouto 

31. stř 15:30 Mimoni: Padouch přichází 18:30 Thor: Láska jako hrom 21:00 Arvéd

datu
m Městské kino



After: Pouto Pozvánka do pekla 
Čtvrtá a poslední kapitola světového fenoménu After zastihne Tessu a 

Hardina na rozcestí: Bude Tessa pokračovat ve snaze zachránit Hardina a 

jejich vztah, nebo je čas zachránit sebe? USA, 119 min, české titulky, 

přístupno od 15 let.

Po smrti své matky a bez příbuzných podstoupí Evie test DNA… a objeví 

dlouho ztraceného bratrance, o jehož existenci neměla tušení. Její nově 

nalezená rodina ji pozve na okázalou svatbu na anglickém venkově.  USA, 

100 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Arthur: Prokletí Prezidentka 
Alex je už od dětství fanoušek filmu Arthur a Minimojové. Na svoje 

narozeniny ho jeho nejlepší přátelé překvapí a vezmou do domu, kde se 

film točil. Nikdo z nich netuší, že jde o zlověstnou a smrtelnou past.  

Francie, 87 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka. Jednoho dne se 

odhodlá k riskantnímu kousku. V dokonalém převleku se v noci potají 

vytratí z Hradu.  Seznamuje se se sochařem Petrem, kvůli kterému se pak 

do města vydává každou noc. ČR, 97 min, přístupno od 12 let.
Arvéd Princezna rebelka
Život a smrt Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes obestřeny mnoha 

tajemstvími. Za války jako nacistický konfident zachránil před popravou 

Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí. Tím však vzájemné služby 

nekončí. ČR, 120 min, přístupno od 12 let.

Mladý sirotek Pil žije ve středověkém městě Misty Rock. Jednoho dne 

krutý regent Tristain prokleje následníka trůnu Rolanda a promění jej ve 

stvoření, které je napůl kuřetem a napůl kočkou. Francie, 89 min, mládeži 

přístupno.

Bestie Rakeťák 
Doktor Nate Daniels (I. Elba) vezme své dvě dcery na výlet do Afriky. 

Zpočátku je cesta sen každého milovníka divokých zvířat. Nálada se změní 

v okamžiku, kdy si mohutný lev, vezme do hlavy, že člověk je jeho největší 

nepřítel.USA, 95 min., české titulky, přístupno od 15 let.

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.

Bullet Train Řekni to psem

Brad Pitt jako nájemný zabiják Beruška, je odhodlán vykonávat svou práci 

mírumilovně. Osud má nicméně jiné plány, protože Beruška se při své 

nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími 

protivníky. USA, 152 min., přístupno od 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.  ČR, 85 min, mládeži přístupno.

Cesta do Tvojzemí Střídavka

Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – 

Tvojzemí.  Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve 

skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým 

kamínkem.. Slovensko/ČR, 86 min, mládeži přístupno.

Udržet v chodu celou rodinu je nadlidský úkol a postavy filmu spolu díky 

vzájemným vztahům tvoří rodinu opravdu nadměrné velikosti. Její 

fungování a vzájemné doplňování kvůli střídavé péči o děti už se pak 

podobá složité válečné logistice. ČR, 100 min., přístupno od 12 let.

DC Liga supermazlíčků Thor: Láska jako hrom
Supermanův pes Krypto vytvoří tým domácích mazlíčků, kteří dostali 

superschopnosti: ohař Ace  se stane supersilným; prase PB může dorůst 

obřích rozměrů; želva Merton se stane superrychlou. USA, 100 min, české 

znění, mládeži přístupno.

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.

Hádkovi Velká premiéra
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Bráchové jsou každý úplně jiný, 

ale mají se 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.

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 chce zazářit se svou babičkou (Iva 

Janžurová).  ČR, 98 min, přístupno od 12 let.

Jan Koller: Příběh obyčeného klluka 
Story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou. Nikdo by si ani v tom 

nejodvážnějším snu nedovedl asi představit, že z kluka, který dává góly ve 

vísce o 300 obyvatelích, bude jednou postrach všech fotbalových obran a 

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

Mimoni: Padouch přichází

V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby mu 

mohli věrně sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého 

chlapce. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně změní 

život. USA, 100 min., české znění, mládeži přístupno.

Mimořádná událost

Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, 

nebo naopak mlčí. Vlak se porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit, 

aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně 

rozjede. ČR, 102 min, přístupno od 12 let.

Nene
Ten den by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo „cosi“, co 

sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo to UFO? Nebo je vysvětlení 

mnohem racionálnější? USA, 135 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Párty Hárder: Summer Massacre

Z předchozích událostí se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou 

Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a 

nevázaného sexu. ČR, cca 120 min., přístupno od 15 let


