
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. března 2022 do 30. dubna 2022

březen 2022

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

duben 2022

datu
m Městské kino

1. pá 17:30 Ježek Sonic 2 20:00 Známí neznámí

2. so 15:30 Příšerákovi 2 17:30 Známí neznámí 20:00 Morbius (dabing)

3. ne 15:30 Ježek Sonic 2 18:30 Betlémské světlo 

4. po 17:30 Ambulance 20:00 Poslední závod 

5. út 17:30 Mimořádná událost 20:00 Nejhorší člověk na světě

6. stř 17:30 Tajemství staré bambitky 2 20:00 Ztracené město 

7. čt 18:30
Fantastická zvířata: Brumbálova 

tajemství (dabing) 

8. pá 17:30 Známí neznámí 20:00
Fantastická zvířata: Brumbálova 

tajemství (dabing) 

9. so 15:30 Ježek Sonic 2 17:30 Morbius (dabing) 20:00 Známí neznámí 

10. ne 15:30 Proměna 18:30 Stínohra 

11. po 17:30
Fantastická zvířata: Brumbálova 

tajemství (dabing) 
20:00 Mimořádná událost 

12. út 17:30 Betlémské světlo 20:00 Ambulance 

13. stř 17:30 Ztracené město 20:00 Morbius (titulky)

14. čt 15:30 Mimořádná událost zlevněné představe 18:30 Seveřan 

15. pá 17:30 Vyšehrad: Fylm 20:00
Fantastická zvířata: Brumbálova 

tajemství (titulky) 

16. so 15:30 Příšerákovi 2 17:30 Ježek Sonic 2 20:00 Známí neznámí

17. ne 15:30 Tajemství staré babitky 2 18:30
Fantastická zvířata: Brumbálova 

tajemství (dabing) 

18. po 17:30 Poslední závod 20:00 Seveřan 

19. út 17:30 Stínohra 20:00 Ztracené iluze 

20. stř 17:30 Tajemství staré bambitky 2 20:00 Vyšehrad: Fylm 

21. čt 18:30 Po čem muži touží 2 

22. pá 17:30 Morbius (dabing) 20:00 Po čem muži touží 2 

23. so 15:30 Proměna 3D 17:30
Fantastická zvířata: Brumbálova 

tajemství (dabing) 
20:00 Vyšehrad: Fylm 

24. ne 15:30 Zlouni 18:30 Po čem muži touží 2 

25. po 17:30 Známí neznámí 20:00 Filmový klub Drive my Car 

26. út 17:30 Cyrano 20:00 Nic k smíchu 

27. stř 17:30 Poslední závod  20:00 Stínohra 

28. čt 15:30
Tajemství staré bambitky 2 zlevněné 

představení 
18:30 Promlčeno 

29. pá 17:30 Panství Downton: Nová éra 20:00 Betlémské světlo 

30. so 15:30 Zlouni 17:30 Po čem muži touží 2 20:00 Promlčeno

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.

Betlémské světlo Promlčeno

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.

Šokující živé vysílaní, které během chvíle změní životy několika nevinných 

lidí. Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech vrací do rodného 

města, aby se vyrovnal se svou minulostí. ČR, 95 min, přístupno od 12 let.

Drive my Car Příšerákovi 2 
Júsuke Kafuku se vyžívá v řízení svého červeného Saabu 900. Během 

angažmá na festivalu v Hirošimě musí tuto radost přenechat mladé 

řidičce Misaki. Oba nečekaně zjistí, že je spojuje nejen záliba v řízení. 

Japonsko, 179 min., české titulky, přístupno 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.

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství Seveřan

Profesor Albus Brumbál pověří Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený 

tým kouzelníků na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantastická 

zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků. 

USA, 143 min, mládeži přístupno.

Příběh se odehrává na Islandu počátkem 10. století. Vikingský princ se 

vydává na misi pomsty po vraždě svého otce. USA, 140 min., české titulky, 

přístupno od 15 let.

Ježek Sonic 2 Stínohra

Ve chvíli, kdy Doktor Robotnik uvízl na Houbové planetě, ztratil ježek 

Sonic jediného opravdu schopného nepřítele. A začal se hodně nudit. 

Jenže vynalézavý Robotnik dokázal nalézt způsob, jak ze svého 

houbového vězení uniknout a vrátit se na Zemi. USA/Japonsko, 110 min., 

české znění, mládeži přístupno.

Jan Kavka je čtyřicetiletý záchranář z malého města, který právě opustil 

manželku Evu. V okamžiku rozchodu se Eva stane obětí zločinu. Z Jana je 

vdovec, který žije s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil. ČR, 103 min, 

přístupno od 12 let.

Mimořádná událost Tajemství staré bambitky 2

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.

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.

Morbius Vyšehrad: Fylm

Doktor Morbius trpí vzácnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé 

se rozhodne k riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však 

dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, USA, 108 min., 

české titulky, přístupno od 12 let.

Lavi je pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve 

fotbalovém, tak v osobním životě a požádal o ruku svou přítelkyni. Na 

svatbě, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku rozhodně 

nepotěší. ČR, 103 min., přístupno od 15 let.

Nejhorší člověk na světě Zlouni

Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě, zatímco její přítel 

Aksel by se rád usadil. Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na 

večírek, na kterém potká mladého a okouzlujícího Eivinda. Norsko, 129 

min., české titulky, přístupný od 15 let.

Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, 

Piraňa a Žralok. Tihle psanci se tak dlouho hledali, až dali dohromady 

tým, pro který je spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako 

vyrazit si v neděli na zmrzlinu. USA, 100 min., mládeži přístupno.

Nic k smíchu Známí neznámí

Kasper Berntsen je úspěšný stand-up komik. Má všechno, co si člověk 

může přát: pravidelně vystupuje, má krásnou přítelkyni a vede báječný 

život jako veřejně známá osoba. Jednoho dne se však všechno změní. 

Norsko, 100 min., české titulky, přístupno od 15 let.

Komedie o partě přátel, kteří se sejdou aby oslavili příchod Nového roku. 

Pak, ale přijde nápad dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet 

každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí 

hovor. ČR, 95 min., přístupno od 12 let.

Panství Downton: Nová éra Ztracené Iluze

Za dobu své filmové a seriálové existence už Panství Downton zažilo 

ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že se v minulosti babičky Violet 

(Maggie Smith) ukrývá tajemství, které může otřást základy celého 

šlechtického rodu Crawleyů.VB, 125 min, české titulky, přístupno od 12 

let.

Lucien je mladý neznámý básník, žijící ve Francii 19. století. Opouští 

rodinnou tiskárnu aby zkusil štěstí v Paříži. V tomto úžasném městě se 

brzy ocitá vydaný napospas vlastnímu osudu a postupně objevuje zákulisí 

světa zisku a přetvářky. Francie/Belgie, 144 min, české titulky, přístupno 

od 15 let.

Po čem muži touží 2 V létě ti řeknu, jak se mám

V druhém díle známé komedie poznáváme na počátku Irenu. A nutno říct, 

že neprožívá dobré období. A nejlepším lékem na životní trable je vyrazit 

s kamarádkou Marcelou na víno. Kroky opilé Ireny následně vedou do 

stanu vědmy Zoltany, kde vysloví osudové přání: Chci bejt chlap! . ČR, 95 

min., přístupno od 12 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.


