
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 28. září 2021 do 31. října 2021

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. pá 16:00 Za soumraku 18:30 Last and First men 20:30 Minuta věčnosti

2. so 15:30 100% vlk 17:30 Zátopek 20:00 Není čas zemřít 

3. ne 15:30 Mimi šéf: Rodinný podnik 18:30 Zbožňovaný / Bioscop

4. po 17:30 Není čas zemřít 20:15 Jedině Tereza

5. út 17:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 20:00 Quo vadis, Aida 

6. stř 17:30 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 3D 20:00 Zbožňovaný 

7. čt 15:30 Matky zlevněné představení 18:30 Karel

8. pá 17:30 Karel 20:00 Není čas zemřít

9. so 15:30 Myši patří do nebe 17:30 Jedině Tereza 20:00 Karel

10. ne 15:30 Luca 18:30 Zátopek 

11. po 13:45 Bijásek Scoob 17:30 After: Tajemství 20:00 Karel 

12. út 17:30 Zbožňovaný 20:00 Miloval jsem svou ženu 

13. stř 13:45 Bijásek Scoob 17:30 Karel 20:00 Zátopek 

14. čt 15:30
Gump - Pes který naučil lidi žít zlevněné 

představení 
18:30 Zpráva

15. pá 17:30 Není čas zemřít 20:15 Karel 

16. so 15:30 Mimi šéf: Rodinný podnik 17:30 Venom 2: Carnage přichází 20:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

17. ne 15:30 Myši patří do nebe 18:30 Karel

18. po 13:45 Bijásek Scoob 17:30 Zátopek 20:00 Jedině Tereza

19. út 17:30 Cesta domů 20:00 Zpráva 

20. stř 13:45 Bijásek Scoob 17:30 Shoky & Morthy: Poslední velká akce 20:00 Venom 2: Carnage přichází  3D 

21. čt 18:30 Láska na špičkách

22. pá 17:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 20:00 Duna

23. so 15:30 Rozbitý robot Ron 17:30 Karel 20:00 Halloween zabijí

24. ne 15:30 Myši patří do nebe 18:30 Zátopek 

25. po 13:45 Bijásek Scoob 17:30 Venom 2: Carnage přichází 3D 20:00 Filmový klub Malířka a zloděj 

26. út 17:30 Duna 3D 20:00 Moje slunce Mad

27. stř 13:45 Bijásek Scoob 17:30 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 20:00 Halloween zabijí

28. čt 15:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel zlevněné 

představení 
18:30 Karel

29. pá 17:30 Láska na špičkách 20:00 Venom 2: Carnage přichází 

30. so 15:30 Adamsova rodina 2 17:30 Duna 20:00 Karel 

31. ne 15:30 Rozbitý robot Ron 18:30 Není čas zemřít 

datu
m Městské kino

říjen 2021

zaří 2021

datu
m Městské kino



100% vlk Miloval jsem svou ženu
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není 

ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první 

proměnu ve vlka. Austrálie, 96 min., české znění, mládeži přístupno.

Námořní kapitán Jacob Störr se v kavárně vsadí s přítelem, že se ožení 

s první ženou, která vejde. A vejde Lizzy. Maďarsko/Itálie/Německo, 169 

min., české titulky, přístupno od 15 let.

Adamsova rodina 2 Moje slunce Mad

Vyrazte na letní dovolenou s Adamsovou rodinou. USA/VB, 96 min, české 

znění, mládeži přístupno.

Helena opouští život v rodné Praze, aby se v Kábulu vdala za svého 

milovaného Nazira. Pod jménem Herra začíná v exotickém prostředí 

novou životní etapu. K vysněné budoucnosti ale nevede jednoduchá 

cesta. ČR/Slov./Fr., 85 min., české znění, přístupno od 12 let.

After: Tajemství Myši patří do nebe
Tessu a Hardina čeká doposud největší výzva jejich vztahu. Po konci 

Univerzity má Tessa možnost získat práci svých snů, která ale znamená 

stěhování přes půl Ameriky, zatímco Hardin si maloval, že by se společně 

mohli přestěhovat do Londýna. USA, 99 min., české titulky, přístupno od 

12 let.

Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší 

na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve 

skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne.ČR, 87 min., 

mládeži přístupno.

Cesta domů Není čas zemřít 
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.

James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený 

odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání. VB/USA, 163 min, 

přístupno od 12 let.

Duna Prvok, Šampon, Tečka a Karel

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického 

Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření, 

jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování 

vesmírem. USA, 155 min., přístupno od 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. Kdo splní úkol, není sráč…  ČR, cca 120 min, 

přístupno od 12 let.

Halloween zabíjí Quo vadis, Aida

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tak dlouho utíkala před monstrem 

jménem Michael Myers, až se rozhodla změnit taktiku. Přestala utíkat, 

začala bojovat. USA, 106 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Je rok 1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srebrenici. Její 

rodina je mezi tisícovkami místních, kteří hledají v „bezpečné zóně" OSN 

útočiště před srbskou armádou. Rak./Něm./Pol., 101 min., české titulky, 

přístupno od 15 let.

Jedině Tereza Rozbitý robot Ron
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.

Příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho 

nového chodícího digitálního přítele, který má být „nejlepší kamarád 

robot“. Avšak roztomilý robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že je 

rozbitý.  USA/VB, 94 min., české znění, mládeži přístupno.

Karel Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
Celovečerní dokumentární film o duši Karla Gotta. Olga Malířová 

Špátová natáčela s mistrem po dobu celého jednoho roku a díky jeho 

upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled do jeho 

života. ČR, 133 min., mládeži přístupno.

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.

Láska na špičkách Shoky & Morthy: Poslední velká akce

Komedie je zasazena do malého města na Broumovsku. Dramatická 

krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy, bývalé 

primabaleríny Národního divadla, která se přestěhovala na 

opuštěný mlýn. ČR, cca 120 min, přístupno od 12 let.

Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři 

s našláplou kariérou. Morthyho však už jejich dětinské pranky přestávají 

bavit. ČR, 103 min., přístupno od 12 let.

Luca Venom 2: Carnage přichází

Příběh o městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který 

zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk 

na mopedu. USA, 96 min, české znění, mládeži přístupno.

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších 

a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. USA, 98 

min., české znění. přístupno od 12 let.

Malířka a zloděj Zbožňovaný

Mladá česká umělkyně Barbora Kysilková žijící v Oslu je zoufalá z krádeže 

dvou svých obrazů. U soudu osloví jejich zloděje a poprosí jej, aby jí stál 

modelem pro portrét.Norsko, 102 min., české titulky, příst. od 15 let.

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.

Matky Zpráva 
Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, 

sebevědomé, chytré, užívají si. Čtyři celoživotní kamarádky takové jsou, 

ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily. ČR, 95 min, 

přístupno od 12 let.

Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy, ve 

špinavých barácích a s jídlem na příděl, den jako kterýkoliv jiný. Zatímco 

ostatní chtějí jen přežít, skupinka vězňů připravuje útěk. 

ČR/Slovensko/Německo, 94 min, přístupno od 12 let. 


