
Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun,  tel. 311 621 811,  

informace na www.kinoberoun.cz,  kino.beroun@iol.cz,  změna programu vyhrazena

rezervace pouze elektronická: www.webticket.cz,  pokladna kina je ve všedních dne otevřená od 17:00, v sobotu a neděli hodinu před 

začátkem prvního představení a v průběhu celého denního promítacího bloku.

Program od 29. srpna do 1. října 2021

srpen 2021
Letní kino                                                       

29. ne 15:30 Chlupáčči 18:00 Free guy 20:45 Zátopek

30. po 18:00 Chyby 20:45 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 

31. út 18:00 Vyšehrad: Seryjál 20:45 Zátopek 

zaří 2021

datu
m Městské kino

1. stř 17:30 Deníček moderního fotra 20:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 

2. čt 18:30 Zátopek 

3. pá 17:30 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 20:00 Atlas ptáků

4. so 15:30 Mimi šéf: Rodinný podnik 17:30 After: Přiznání 20:00 Zátopek 

5. ne 15:30 Tlapková patrola ve filmu 18:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

6. po 13:45 Bijásek Trollové!: Světové turné 17:30 Zátopek 20:00 After: Přiznání

7. út 17:30 Atlas ptáků 20:00 Smolný pich aneb Pitomý porno

8. stř 13:45 Bijásek Trollové!: Světové turné 17:30 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 3D 20:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 

9. čt 17:30 kino nehraje 20:00 kino nehraje

10. pá 17:30 Space Jam: Nový začátek 20:00 Jedině Tereza 

11. so 15:30 Tlapková patrola ve filmu 17:30 Sebevražedný oddíl 20:00 Atlas ptáků 

12. ne 15:30 Mimi šéf: Rodinný podnik 18:30 Zátopek 

13. po 13:45 Bijásek Trollové!: Světové turné 17:30 Deníček moderního fotra 20:00 Zhoubné zlo 

14. út 17:30 Free guy 20:00 Večírek

15. stř 13:45 Bijásek Trollové!: Světové turné 17:30 Jedině Tereza 20:00 Sebevražedný oddíl 

16. čt 15:30 Bábovky zlevněné představení 18:30 Cesta domů 

17. pá 17:30 Zabijákova žena & bodyguard 20:00 Zátopek 

18. so 15:30 Luca 17:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 20:00 Jedině Tereza 

19. ne 15:30 Chlupáčči 18:30 Atlas ptáků 

20. po 13:45 Bijásek Trollové!: Světové turné 17:30 Space Jam: Nový začátek 20:00 Candyman

21. út 17:30 Gump - Pes který naučil lidí žít 20:00 Cesta domů

22. stř 13:45 Bijásek Trollové!: Světové turné 17:30 Večírek 20:00 Deníček moderního fotra 

23. čt 15:30 Bobule 3 zlevněné představení 18:30 Zbožňovaný 

24. pá 17:30 After: Přiznání 20:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 

25. so 15:30 Králíček Petr bere do zaječích 17:30 Zátopek 20:00 Jedině Tereza 

26. ne 15:30 Tlapková patrola ve filmu 18:30 Zbožňovaný 

27. po 17:30 Sebevražedný oddíl 20:00 Filmový klub Moucha v kufru 

28. út 17:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 20:00 Last and First men 

29. stř 19:00 Festival pana Rifkina - Febiofest

30. čt 16:30 Ztraceni v ráji - Febiofest 18:30 Slalom - Febiofest 20:30 Neznámý - Febiofest

1. so 16:00 Za soumraku - Febiofest 18:30 Kryštof - Febiofest 20:30 Minuta věčnosti - Febiofest

datu
m Městské kino



After: Přiznání Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné osudové 

lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani jeden z nich nemá co ztratit. Až na to, 

že mohou ztratit jeden druhého, tedy vlastně úplně všechno. USA, 106 

min., české titulky, přístupno od 12 let.

Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-Chi, který je 

konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné 

organizace Deset prstenů. USA, cca 120 min., české znění, přístupno od 12 

let.

Atlas ptáků Zhoubné zlo 
Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve 

velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na níž nebyl nikdo 

připraven. Ivo Róna, dlouholetý šéf prosperujícího podniku Aron, se snaží 

zorientovat v nechtěné situaci. ČR, 97 min, přístupno od 12 let.

James Wan se vrací ke svým žánrovým kořenům příběhem o dívce 

Madison, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, které 

bohužel mají daleko k obyčejným snům. USA, 111 min., české titulky, 

přístupno od 15 let.
Candyman Smolný pich aneb Pitomý porno

Jeho jméno znají všichni, ale vyslovit si ho netroufne nikdo. Kultovní 

hrdina všech strašidelných historek, jehož poznávacím znakem je 

zlověstný hák natřený medem a roj včel. Stačí ho pětkrát vyvolat před 

zrcadlem a on se objeví. USA 124 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví 

video, v němž se oddává sexu se svým manželem. Nenápadná třicátnice 

je proto postavená před rodiče svých žáků, kteří mají rozhodnout o jejím 

setrvání v učitelském sboru na prestižní střední škole. Rum/Chor/ČR/Luc, 

106 min, české titulky, přístupno od 18 let.

Cesta domů Večírek 
Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fyzickém, ale i 

duchovním. Hrdinové našeho příběhu, každý svým způsobem, hledají 

ztracenou harmonii se zvířaty, s rostlinami a hlavně se sebou samými. ČR, 

95 min., příst. od 12 let.

Setkání bývalých spolužáků by se pravděpodobně neslo v duchu 

nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří 

podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už 

nikdy nedorazí. ČR, 90 min, přístupno od 12 let.

Deníček moderního fotra Zbožňovaný

 Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná 

designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak 

se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na 

mateřské dovolené Dominik. ČR, 101 min., mládeži přístupno.

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl 

vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. 

Ještě víc se však těší jeho rodina . ČR, cca 117 min., přístupno od 12 let.

Free Guy Slalom

Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve 

skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se 

hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují žádná 

omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než bude 

zničen. USA, cca 120 min., české znění, přístupno od 12 let.

Talentovaná sjezdová lyžařka Lyz  přichází do vyhlášeného tréninkového 

kempu, který vede charismatický Fred, tvrdý, ale pozorný trenér. 

Debutující Charlène Favier spojuje závratný pocit z ovládnutí příkrého 

svahu s citlivou sondou do intimity dospívající ženy. Belgie/Francie, 92 

min., české titulky, přístupno od 15 let.

Chyby Ztraceni v ráji 

Ema je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu. Tomáš je 

třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden 

z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah. ČR, 99 min., 

přístupno od 15 let.

Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy tak 

trochu bohém, rozhodl se opustit tamější svět. Po třicítce se přestěhoval 

do Prahy, odkud jeho otec naopak v roce 1968 emigroval a už se tam pak 

nikdy nevrátil. Švý./ČR, 75 min., přístupno od 12 let.

Jedině Tereza Festival pana Rifkina 
Tomáš s Terezou prožívali lásku jako z učebnice. Poznali se na střední, 

přeskočila mezi nimi jiskra a pak už to jen doutnalo a hořelo. Kdy se to 

zadrhlo? Na Štědrý den! ČR, 100 min, přístupno od 12 let.

Film vypráví příběh o americkém manželském páru, který se zúčastní 

Mezinárodního filmového festivalu v San Sebastian. 

USA/Španělsko/Itálie, 92 minut, české titulky, přístupno od 12 let

Last and First men Neznámý

V daleké budoucnosti se lidská rasa ocitá na hraně zániku. Z její bývalé 

slávy zbývají už jen osamělé a surreálné monumenty, které vysílají 

naléhavá poselství do prázdnoty vesmíru. Jediný, posmrtně dokončený 

film vlivného islandského skladatele Jóhanna Jóhannssona. Island, 70 

min., české titulky, přístupno od 12 let.

Ústřední postavou je čtyřicetiletý policejní inspektor Florian Ispare 

(Bogdan Farcas). Vášnivý vztah k mladé atraktivní učitelce Stele ho stáhne 

do víru dluhů a bezvýchodnosti, vedoucích k jeho neodvratnému pádu na 

lidské dno. Rumunsko/ČR/Lotyšsko/, 123 min., české titulky, přístupno od 

15 let.

Moucha v kufru Za soumraku

Jean-Gab a Manu, dva prostí přátelé, najdou obří mouchu uvíznutou 

v kufru auta a rozhodnou se ji vytrénovat, aby si díky ní vydělali. 

Francie/Belgie, 77 min., české titulky, příst. od 15 let.

Devatenáctiletý Unté je členem partyzánského hnutí, které vzdoruje 

sovětské okupaci. Ve věku, kdy jeho vrstevníci objevují taje a krásy života, 

Unté objevuje násilí a zradu. Litva/Fr./Srb./ČR/Lotyšsko/, 128 min., české 

titulky, přístupno od 15 let.

Prvok, Šampon, Tečka a Karel Kryštof

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. Kdo splní úkol, není sráč…  ČR, cca 120 min, 

přístupno od 12 let.

Příběh sotva dospělého muže, který žije jako čerstvý postulant před sliby 

v komunitě mnichů. Sdílí s bratry nejen jejich svět kontemplace, ale také 

převádí pronásledované komunistickým režimem přes hranice do 

Německa. ČR, příst. od 15 let.

Sebevražedný oddíl Minuta věčnosti 
Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Sebevražedný 

oddíl, těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří 

umírají touhou zachránit svět. USA, 132 min, české titulky, přístupno od 

15 let.

Špičkový kardiochirurg Petr (Jiří Langmajer) je velmi uzavřený a 

introvertní muž. Jeho jednadvacetiletá dcera Lucie (Martina Babišová) má 

vrozenou srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat sám při plánované 

operaci. Po operaci se společně vydají na dobrodružnou výpravu na 

nádherný severský ostrov. ČR, 75 min., přístupno od 12 let.


