
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 dnech otevřená od 15:00, v sobotu a neděli hodinu před 

začátkem prvního představení a v průběhu celého denního promítacího bloku.

Program od 28. listopadu 2021 do 31. prosince 2021

28. ne 15:30 Encanto 18:30 Kurz manželské touhy 

29. po 17:30 Láska na špičkách 20:00 Filmový klub Zelený rytíř

30. út 17:30 Není čas zemřít 20:15 Parelelní matky 

1. stř 17:30 Můj život s Bohuslavem Martinů 20:00 Drazí soudruzi 

2. čt 18:30 Král Richard: Zrození šampionek

3. pá 17:00
Mikuláš v kině: O čertovi a jiné 

vánoční pohádky
20:00 Resident Evil: Racoon city 

4. so 15:30 Barevný sen 17:30 Tady hlídáme my 20:00 Klan Gucci 

5. ne 15:30 Encanto 3D 18:30 Přání Ježískovi

6. po 17:30 Karel 20:00 Kurz manželské touhy 

7. út 17:30 Zátopek 20:00 Dokud nás Bůh nerozdělil 

8. stř 17:30 Resident Evil: Racoon city 20:00 Poslední noc v Soho

9. čt 17:30 Klan Gucci 

10. pá 17:30 Můj soused Totoro 20:00 Přání Ježískovi 

11. so 15:30 Encanto 17:30 Karel 20:00
Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun

12. ne 15:30 O čertovi a jiné vánoční pohádky 18:30 Louskáček

13. po 17:30 Zátopek 20:00 Resident Evil: Racoon city

14. út 17:30 Král Richard: Zrození šampionek 20:00 Přání Ježískovi 

15. stř 17:30 Tady hlídáme my 20:00 Eternals (dabing) 

16. čt 18:30 Známí neznámí 

17. pá 17:30 Spider-Man: Bez domova (dabing) 20:00 Kurz manželské touhy 

18. so 15:30 Dračí princezna 17:30 Spider-Man: Bez domova (dabing) 20:15 Známí neznámí 

19. ne 15:30 Encanto 18:30 Přání Ježískovi 

20. po 17:30 Dračí princezna 20:00 Spider-Man: Bez domova (titulky) 

21. út 17:30 Známí neznámí 20:00 Benedetta 

22. stř 17:30 Spider-Man: Bez domova 3D (dabing) 20:15 Známí neznámí 

23. čt 18:30 The Matrix Resurrection

24. pá 17:30 Kino nehraje 20:00 Kino nehraje

25. so 17:30 Zpívej 2 20:00 Přání Jéžískovi 

26. ne 17:30 Tři přání pro Popelku 20:00 The Matrix Resurrection

27. po 17:30 Zpívej 2 20:00 Filmový klub Sny o toulavých kočkách

28. út 17:30 Encanto 3D 20:00 Známí neznámí 

29. stř 17:30 Barevný sen 20:00 Spider man: Bez domova (dabing)

30. čt 18:30 The Matrix Resurrection

31. pá 17:30 Kino nehraje 20:00 Kino nehraje

datu
m Městské kino

prosinec 2021

listopad 2021

datu
m Městské kino



Barevný sen Louskáček

Dobrodružný příběh o tom, jak je lehké ztratit svobodu a obtížné ji získat 

zpět. Na Ostrov ztracený v oceánu, kde panuje všemocný Velitel a přísný 

pořádek, přijíždí parta pouličních umělců. ČR, 70 min., mládeži přístupno.

Baletní představení Louskáček, je již neodmyslitelně spjato s dobou 

adventu. Jiskřivý hudební doprovod, zahrnující „Pas de deux Kláry a 

Louskáčka“ nebo „Valčík sněhových vloček“, je dozdoben nádhernou 

sváteční dekorací. 150 min., mládeži přístupno.

Benedetta The Matrix Resurrection

Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě koncem 17. 

století výsadní postavení v toskánském klášteře. Když její slabost pro 

mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň, začíná hra, 

plná intrik sahající do vyšších pater italské církve. Fr./Bel./Niz., 130 min, 

české titulky, přístupno od 15 let.

Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidný život. Navštěvuje 

terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity 

, ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu 

nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. USA, 148 

min. české titulky, přístupno od 12 let. 

Dokud nás Bůh nerozdělil Můj soused Totoro 
A kdyby vás místo Boha rozdělil soudce, který prohlásí vaše manželství za 

neplatné? Co uděláte, pokud po letech ve vztahu zjistíte, že jste nikdy 

nebyli oddáni a že budete moci znovu říct své “ANO” (nebo taky “NE”) 

tomu samému člověku? Itálie, 110 min, české titulky, přístupno od 12 let.

Jedinečná příležitost shlédnutí tohoto nádherného snímku poprvé v 

historii v českých kinech. Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem stěhují na 

venkov do strašidelného domu. Malá Mei objevuje zákoutí přilehlého 

lesa, kde se dívky spřátelí s roztomilými lesními duchy. Japonsko, 86 min., 

české znění, mládeži přístupno.

Dračí princezna Můj život s Bohuslavem Martinů 
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš 

malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Norsko, 

85 min, české znění, mládeži přístupno.

Hraný dokument o životě a díle slavného českého skladatele. Snímek se 

částečně inspiruje stejnojmennou knihou, kterou napsala jeho žena 

Charlotte. ČR, 60 min, mládeži přístupný.

Drazí soudruzi Není čas zemřít 

Ludmila, oddaná úřednice komunistické strany a idealistická veteránka z 

druhé světové války, je metlou všeho, co vnímá jako protisovětský 

sentiment. Spolu s dalšími místními úředníky strany je zaskočena stávkou 

v místní továrně, které se účastní její vlastní dcera. Rusko, 120 min., české 

titulky, přístupno od 15 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.

Encanto Poslední noc v Soho 
Madrigalovi žijí v kouzelném domě v kolumbijských horách, na 

podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto 

způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, kromě dívky jménem 

Mirabel.  USA, 110 min., české znění, mládeži přístupno.

Studentka módního návrhářství Eloise se právě přestěhovala do životem 

pulzujícího Londýna. Už to může s psychikou mladé holky solidně 

zacloumat. Mnohem víc ji ale ovlivňují „noční dobrodružství“, které 

zažívá po usnutí. VB, 116 min, české titulky, přístupno od 15 let.

Eternals Přání Ježíškovi
Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných 

hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti 

nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. USA,  157 min., přístupno od 12 

let.

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, 

jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. 

Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a 

sentimentu. ČR, 109 min, mládeži přístupno.

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun Resident Evil: Racoon City 

Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci 

amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který 

oživuje sérii reportáží publikovaných v časopise „Francouzská depeše“. 

USA/Německo, 110 min, české titulky, mládeži přístupno.

Vítejte v Racoon City, kdysi prosperujícím domově farmaceutického 

gigantu Umbrella Corporation s velkým zlem pod zemí. Když se toto zlo 

uvolní, skupina přeživších musí spolupracovat aby přežila... pro začátek, 

alespoň noc. USA, 107 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Karel Sny o toulavých kočkách 

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.

Na pobřeží Atlantiku se scházejí dva bratři. Chvíli hledí na stoupající vlny 

a potom se ten mladší zeptá: „Brácho, zajímalo by mě, jak tě napadne, co 

máš nakreslit?“ Tak začíná filmové putování po vnitřním a vnějším 

světě Petra Síse. ČR/Fr./USA, 96 min, mládeži přístupný.

Tři přání pro Popelku Spider-Man: Bez domova

Tři přání pro Popelku“ je nové zpracování legendární pohádky scenáristy 

Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka „Tři oříšky pro Popelku“. 

Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou 

verzi. Norsko, 87 min., české znění, mládeži přístupno.

Vůbec poprvé je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již 

nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života. 

Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství 

obnovit. USA, 105 min, přístupno od 12 let.

Klan Gucci Tady hlídáme my 

Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani (Lady Gaga), exmanželka 

Maurizia Gucciho (Adam Driver), spikla, aby zabila svého manžela, vnuka 

renomovaného módního návrháře Guccia Gucciho. USA, cca 120 min., 

české titulky, přístupno od 12 let.

Lesní inženýr Ivan a vědkyně Julie si po svatbě pořídili penzion v 

samotném srdci malebné Šumavy, kam se nastěhovali s šestnáctiletou 

dcerou Kačkou a jejím psem, jezevčíkem Hugem. ČR, 96 min., mládeži 

přístupno.

Král Richard: Zrození Šampionek Známí neznámí 
Životopisné drama, natočené podle skutečného příběhu, který inspiruje 

celý svět. Příběh Richarda Williamse, trenéra a otce světově proslulých 

tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic 

Comptonu v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. USA, 140 min, české 

titulky, přístupno od 12 let.

Komedie o partě přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili 

příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v 

duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nenarodil zdánlivě 

nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet vše, 

co ten večer dorazí. ČR, 95 min., přístupno od 12 let.


