
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. srpna 2022 do 30. září 2022

srpen 2022

29. po 15:30 Princezna rebelka 18:30 Arvéd 

30. út KINO NEHRAJE KINO NEHRAJE

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

září 2022

datu
m Městské kino

1. čt 18:30 Minamata

2. pá 18:30 Bullet Train

3. so 15:00 Cesta do Tvojzemí 17:30 Střídavka 20:00 Minamata

4. ne 15:00 Rakeťák 18:30 Hádkovi 

5. po 17:30 After: Pouto 20:00 Pozvánka do pekla 

6. út 17:30 Top Gun: Maverick dabing 20:00 FAMU v kině 03

7. stř 17:30 Střídavka 20:00 Minamata 

8. čt 18:30 Jan Žižka dabing

9. pá 17:30 Vyšehrad: Fylm 20:00 Jan Žižka dabing

10. so 15:00 Mimoni: Padouch přichází 17:30 Jan Žižka dabing 20:00 Bullet Train

11. ne 15:00 DC Liga supermazlíčků 18:30 Střídavka 

12. po 17:30 Hádkovi 20:00 Jan Žižka titulky

13. út 17:30 Řekni to psem 20:00 Podezřelá

14. stř 17:30 Střídavka 20:00 After: Pouto

15. čt 15:30 Thor: Láska jako hrom zlevněné 

představení
18:30 Moonage Daydream 

16. pá 17:30 Jan Žižka dabing 20:00 Minamata 

17. so 15:00 Princezna rebelka 17:30 Vstupenka do ráje 20:00 Jan Žižka  titulky

18. ne 15:00 Mimoni: Padouch přichází 18:30 Top Gun: Maverick dabing 

19. po 17:30 Vstupenka do ráje 20:00 Bullet Train

20. út 17:30 Slovo 20:00 Krásné bytosti 

21. stř 17:30 After: Pouto 20:00 Moonage Daydream 

22. čt 15:30 Řekni to psem zlevněné představení 18:30 BANGER.

23. pá 17:30 Indián 20:00 Vstupenka do ráje 

24. so 15:00 Cesta do Tvojzemí 17:30 Jan Žižka dabing 20:00 BANDGER.

25. ne 15:00 Rakeťák 18:30 Avatar 3D dabing

26. po 17:30 Indián 20:00 Řeka Filmový klub

27. út 17:30 Slovo 20:00 Jedna sekunda 

28. stř 17:30 BANGER. 20:00 Avatar dabing

29. čt 15:30 Hádkovi zlevněné představení 18:30 Kde zpívají raci

30. pá 17:30 Buko 20:00 Indián 

datu
m Městské kino



After: Pouto Podezřelá
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.

Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí muže, který se zabil za 

nejasných okolností. Podezření ihned padá na čerstvou vdovu, krásnou 

Seo-rae, která touto skutečností nevypadá vůbec rozhozená.  Jižní Korea, 

118 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Avatar Pozvánka do pekla 
Obnovená premiéra famózního snímku, který stál na počátku 3D projekcí, 

přichází do kin jako předvoj dlouho očekávaného druhého pokračování. 

Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, 

svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. USA, 155 min., český 

dabing, mládeži přístupno.

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.

BANGER. Řeka
Druhý celovečerní film Adama Sedláka, vypráví o ambiciózním rapperovi 

Alexovi (Adam Mišík), který chce natočit feat se Sergeiem Barracudou.ČR, 

105 min., přístupno od 15 let.

Řeky jako úžasný sochař ohladily hory, vyhloubily údolí a vytvořily úrodné 

pláně. Řeky jsou tepnami planety. Kamkoli putují, tam se objevují, 

přežívají a snad i vzkvétají všechny formy života, včetně lidského. 

Austrálie, 75 min, české titulky, mládeži přístupno.

Buko Řekni to psem
Jarmila se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí 

rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a 

vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. ČR., 112 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.

FAMU v kině 3 Slovo
Pět krátkých filmů představí tvorbu talentovaných tvůrců a tvůrkyň 

z různých žánrových zákoutí. Animovaný film zastupuje mnohonásobně 

oceňovaný Milý tati, který odhaluje dlouho neřešený problém mezi 

dcerou a otcem. ČR., 101 min, mládeži přístupno

Film sleduje příběh manželů Václava a Věry, kteří si dali slovo, že budou 

stát vždy při sobě a nepřekročí své morální hranice. Doba kolem roku 

1968 ale vystavuje jejich vzájemný slib těžkým zkouškám. ČR, 104 min, 

přístupno od 12 let.

Hádkovi Střídavka
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.

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.

Indián Top Gun: Maverick
Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik, který právě 

v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem. Na cestě 

z Ameriky letadlo přelétá nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb 

indiánského náčelníka.  ČR/Slo./Pol., 94 min, přístupno od 12 let.

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

už přes třicet let úspěšně brání povýšení protože to by ho z kokpitu 

vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na 

průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje. USA, 131 min., 

mládeži přístupno.

Jan Žižka Vstupenka do ráje
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své 

doby, Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou. 

Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a 

zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v 

základech. ČR, 125 min, přístupno od 12 a 15 let.

Když vám dcera, která tráví prázdniny na Bali, oznámí, že se tam 

zamilovala a bude se vdávat, pravděpodobně poletíte jí to rozmluvit. 

Přesně to se stalo Georgi Clooneymu a Julii Roberts v rolích šokovaných 

rodičů, kteří se rozhodnou zachránit svou dceru Lily před následky letní 

lásky. USA, 104 min., české titulky, přístupno od 12 let.

Jedna sekunda
Útěk vězně z pracovního tábora. Riskuje vše při hledání ukradeného 

filmového kotouče, na němž se na vteřinu objeví jeho dávno ztracená 

dcera. Nádherná, dojemná a hluboce osobní pocta vykupitelské síle 

kinematografie. Čína, 105 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Kde zpívají raci
Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního románu vypráví o 

Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama 

v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Když se v Kyině životě objeví 

dva přitažliví mladíci, začne se otevírat novému, neznámému světu. USA, 

125 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Krásné bytosti

Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider z rozvrácené rodiny. Marně hledá 

oporu doma i ve škole, kde je obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy 

potkává skupinku tří problematických teenagerů, kteří ho nečekaně 

vezmou mezi sebe. Island/Dánsko/Norsko/Svédsko, 123 min, české 

titulky, přístupno od 15 let.

Moonage Daydream
Během několika desítek let nashromáždil David Bowie na pět milionů 

nejrůznějších audiovizuálních elementů, které se vážou na jeho 

uměleckou kariéru. Jedinečná kinematografická zkušenost, která byla 

jednou z klíčových událostí festivalu v Cannes, vámi projede jako vlna. 

USA, 138 min., české titulky, přístupno od 15 let.


