
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 15:00, v sobotu a neděli hodinu před 

začátkem prvního představení a v průběhu celého denního promítacího bloku.

Program od 26. února 2022 do 31. března 2022

únor 2022

26. so 15:30 Haftaňan a tři mušteriéři 17:30 Tajemství staré babitky 2 20:00 Uncharted (titulky) 

27. ne 15:30 Tajemství staré babitky 2 / Bioscop 18:30 V létě ti řeknu, jak se mám / Falcon 

28. po 17:30 The Matrix Ressurection 20:00 Hranice odvahy filmový klub 

březen 2022

datu
m Městské kino

1. út 17:30 Smrt na Nilu  20:00 Tove 

2. stř 17:30 Mimořádná událost 20:00 Pes 

3. čt 15:30
Spider man: Bez domova dabing 

zlevněné představení 
18:30 The Batman dabing

4. pá 17:30 Srdce na dlani 20:00 The Batman titulky

5. so 15:30 Tajemství staré babitky 2 17:30 Supert-blb 20:00 Uncharted dabing

6. ne 15:30 Tajemství staré babitky 2 18:30 Mimořádná událost 

7. po 17:30 V létě ti řeknu jak se mám 20:00 The Batman dabing

8. út 17:30 Pes 20:00 Identita ES 

9. stř 17:30 Tajemství staré babitky 2 20:00 Srdce na dlani 

10. čt 18:30 Betlémské světlo 

11. pá 17:30 Betlémské světlo 20:00 V létě ti řeknu jak se mám 

12. so 15:30 Proměna 17:30 Srdce na dlani 20:00 Betlémské světlo 

13. ne 15:30 Tajemství staré babitky 2 18:30 The Batman dabing

14. po 17:30 Betlémské světlo 20:00 Mimořádná událost 

15. út 17:30 V létě ti řeknu jak se mám 20:00 The Batman titulky

16. stř 17:30 Betlémské světlo 20:00 Smrt na Nilu 

17. čt 15:30
Krotitelé duchů: Odkaz zlevněné 

představení 
18:30 Tajemství staré babitky 2

18. pá 17:30 Uncharted dabing 20:00 Betlémské světlo 

19. so 15:30 Proměna 3D 17:30 Ambulance 20:00 Betlémské světlo 

20. ne 15:30 Tajemství staré babitky 2 18:30 V létě ti řeknu jak se mám 

21. po 17:30 Supert-blb 20:00 Srdce na dlani 

22. út 17:30 Betlémské světlo 20:00 Haute Couture 

23. stř 17:30 Mimořádná událost 20:00 The Batman

24. čt 15:30 Srdce na dlani zlevněné představení 18:30 Ztracené město

25. pá 17:30 Uncharted titulky 20:00 Poslední závod 

26. so 15:30 Příšerákovi 2 17:30 Ztracené město 20:00 Ambulance 

27. ne 15:30 Proměna 18:30 Betlémské světlo 

28. po 17:30 Poslední závod 20:00 Filmový klub Belle

29. út 17:30 V létě ti řeknu jak se mám 20:00 Ambulance 

30. st 17:30 Ztracené město 20:00 Poslední závod 

31. čt 18:30 Morbius titulky

datu
m Městské kino



Ambulance Proměna 

Danny Sharp je charismatický gauner, který chystá největší bankovní 

loupež v dějinách Los Angeles a potřebuje spolehlivé parťáky.  USA, 136 

min, české titulky, přístupno od 15 let.

Mei Leeové se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když 

je příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. USA, 100 min., 

mládeži přístupno.

Belle Příšerákovi 2 

Několik posledních let je Suzu díky jedné tragické události jen stínem 

sama sebe. Vše se však změní, když Suzu vstoupí do virtuálního světa 

aplikace „U“, . Japonsko, 122 min., české titulky, přístupný od 12 let.

Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní 

zásobu štěstí? Chyba! Každodenní život má protivný zvyk znovu vám 

házet klacky pod nohy… Německo/VB, 103 min., české znění, mládeži 

přístupno.

Betlémské světlo Smrt na Nilu
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Z. Svěrák) už psaní nejde jako 

dřív. Komedie s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky 

lidského života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka vznikl 

na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. ČR, 99 min., přístupno od 

12 let.

Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího 

říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na vraha ve chvíli, kdy 

idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. USA, 135 min., české 

titulky, přístupno od 12 let.

Haftaňan a tři mušteriéři Spider-Man: Bez domova

Dogtanian je mladý šermíř, který sní o tom, že se přidá k legendárním 

Mušketýrům. Po získání jejich důvěry musí on a Mušketýři bránit krále 

před tajným spiknutím. Španělsko, 84 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.

Haute Couture Srdce na dlani 

Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu Dior. Když jí 

v metru asi dvacetiletá dívka ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala 

policii, rozhodne se s Jade pracovat. Všimne si totiž jejího neobyčejného 

talentu a vidí v ní svou možnou nástupkyni u Diora. Francie, 118 min., 

české titulky, přístupno od 12 let.

Josef se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a 

stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku, 

majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není 

na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? ČR, 95 min, mládeži přístupný.

Hranice odvahy Super-Blb

Píše se podzim roku 1942 a přestože okupované Norsko strádá, desetiletá 

Gerda a její bratr Otto se těší na (jakkoli skromné) Vánoce. Pak si však pro 

jejich rodiče přijde policie a opuštěné děti zjišťují, že se ve sklepě jejich 

domu ukrývají dvě židovské děti. Norsko, 96 min., české titulky, přístupný 

od 12 let.

Máte železný oblek, jste zelený vzteky, kousnul vás pavouk, hrajete si na 

netopýra nebo jste jinak super? Připravte se na to, že francouzská 

komedie Super-Blb si z vás bude celou hodinu a půl dělat nelítostnou 

legraci. Francie, 85 min., české dabing, přístupno od 12 let.

Identita ES Tajemství staré bambitky 2

Dokument přináší  životní příběh jednoho z nějlepších světových 

imunologů a genetiků, Čechokanaďana profesora Emila Skamene. Celý 

život zasvětil odhalování tajemství genů a přitom sám neznal po desítky 

let svou vlastní identitu. ČR, 118 min., mládeži přístupno.

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, 

trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav jsme opustili ve chvíli, 

kdy zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. 

ČR, 100 min., mládeži přístupno.

Krotitelé duchů: Odkaz The Batman

Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými 

dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení 

s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal 

jejich dědeček. USA, 124 min., české znění, mládeži přístupno.

Dva roky slídění po ulicích zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů 

Gotham City. Když se vrah sérií sadistických machinací zaměří na 

gothamskou smetánku, stopa záhadných indicií pošle Největšího 

detektiva světa na vyšetřování do podsvětí. USA, 175 min, přístupno od 

12 let.

Mimořádná událost Tove

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.

Konec války přináší malířce Tove Janssonové pocit umělecké a sociální 

svobody. Své umělecké sny soustředila na malování, okouzlujících 

příběhů o stvořeních jménem ‚Mumínci‘. Finsko, 116 min, české titulky, 

přístupno od 15 let.

Morbius Uncharted

Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem 

zachránit druhé se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý 

úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama 

smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce. USA, 108 min., české 

titulky, přístupno od 12 let.

Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, 

konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. 

Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví zákeřní 

konkurenti.  USA, cca 130 min, mládeži přístupno

Pes V létě ti řeknu, jak se mám

Mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol. Má dopravit psí fenku jménem 

Lulu, na pohřeb jejího bývalého pána. Namachrovaný lehkovážný frajer a 

svéhlavá psí dáma jsou ale poměrně neslučitelní, pes Lulu je k tomu často 

o krok napřed. USA, 90 min., české titulky, přístupný od 15 let.

Snímek mapuje životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i roky 

po skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní příběh, jiné 

radosti i starosti, ale i tajemství. ČR, 117 min., mládeži přístupno.

Poslední závod Ztracené město 

Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody doma i v 

zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec 

pravidelně zúčastňoval českých závodů. Hanč a Rath se dobře znali, 

setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913. ČR, 100 min, mládeži 

přístupno.

Spisovatelka Loretta Sageová píše úspěšné romány. Že prakticky nevystrčí 

paty ze svého bytu, je vedlejší. Dostane však příležitost vše změnit ve 

chvíli, kdy lehce šílený miliardář spisovatelku unese.  USA, 117 min., 

české titulky, přístupno od 12 let.


