
Otrokovická BESEDA     Program kina – červen 2012 

 
Pátek 1. června v 9 hodin v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU pro MŠ 

Pásmo animovaných filmů od 3 let 
Veřejnosti vyhrazen balkon 

 

           Vstupné zdarma 

 

 

Čtvrtek 7. června v 19 hodin  

Francie / Velká Británie / Česko, 2011 - 139 min, titulky 

Milovaní  – komedie, muzikál        
Z Paříže 60. let do současného Londýna. Madeleine se svou dcerou Verou proplouvají tanečním krokem 

skrze životy mužů, které milují. Ale láska může povznášet i bolet, umí být radostná i hořká. Elegie na 

ženskost a vášeň, elegie, která tu a tam propuká v hudbu. 

Režie: Christophe Honoré Hrají:Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Miloš Forman a další. 

Přístupno od 15 let         Vstupné 60 Kč 

 
Neděle  10. června v 15 hodin 

Česko /Slovensko /Německo /Francie, 2011 – 90 min 

Modrý tygr – komedie, rodinný     
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i 

jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická 

zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými 

rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla. 

Když se ambiciózní starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť, 

přímo na křižovatce se objeví tajemný modrý tygr. Ten se s dětmi vydá na magickou cestu záchrany jejich 

jedinečného světa. 

Režie: Petr Oukropec Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Barbora Hrzánová a další. 

Přístupno          Vstupné 70 Kč 

 

 

Čtvrtek 14. června v 19 hodin 

Česko, 2012 – 133 min 

Líbáš jako ďábel – komedie      

Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval ze společné domácnosti, 

může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Františkovu exmanželku 

Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak 

Františka a Helenu znovu získat pro sebe. František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné rozumné 

východisko – rozhodnou se být chvíli sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou 

do Maroka. 

Režie: Marie Poledňáková  Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová a další.  

Přístupno          Vstupné 80 Kč 

 

 

Čtvrtek 21. června v 19.30 hodin 

USA, 2012 – 96 min, titulky 

Tohle je válka – komedie, akční, romantický 

Dva špičkoví agenti CIA, Tuck (Tom Hardy) a FDR (Chris Pine), jsou kamarádi na život a na smrt. To 

ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a téže slečny - Lauren Scottová (Reese 

Witherspoon). Kariéristka Lauren Scottová je sice ve svém pracovním životě úspěšná, ale její milostný 

život je jedna velká katastrofa. Poté, co ji nechá přítel, kvůli kterému se přestěhovala z milované 

Atlanty, nemá na randění a hledání nového vztahu ani pomyšlení. S tím se ale nespokojí její praštěná 

kamarádka Trish, která ji přemluví, aby zkusila najít štěstí v lásce na internetové seznamce. 

Režie: McG Hrají: Chris Pine, Reese Witherspoon, Tom Hardy a další. 

Přístupno od 12 let         Vstupné 65 Kč 

 

http://www.csfd.cz/tvurce/18732-christophe-honore/
http://www.csfd.cz/tvurce/8240-chiara-mastroianni/
http://www.csfd.cz/tvurce/535-catherine-deneuve/
http://www.csfd.cz/tvurce/1572-milos-forman/
http://www.ofilmu.com/index.php?menu=vypis&i=natoceno_zeme&q=USA%20/%20Velká%20Británie%20/%20Německo%20/%20Francie
http://www.ofilmu.com/index.php?menu=vypis&i=natoceno_zeme&q=2011
http://www.csfd.cz/tvurce/17029-jaume-collet-serra/
http://www.csfd.cz/tvurce/74946-linda-votrubova/
http://www.csfd.cz/tvurce/74947-jakub-wunsch/
http://www.csfd.cz/tvurce/4966-barbora-hrzanova/
http://www.csfd.cz/tvurce/3118-peter-weir/
http://www.csfd.cz/tvurce/1040-oldrich-kaiser/
http://www.csfd.cz/tvurce/1793-jiri-bartoska/
http://www.csfd.cz/tvurce/1186-eva-holubova/
http://www.csfd.cz/tvurce/17626-chris-pine/
http://www.csfd.cz/tvurce/603-reese-witherspoon/
http://www.csfd.cz/tvurce/23781-tom-hardy/


 

Čtvrtek 28. června v 19 hodin 

USA 2012 – 113 min, titulky 

Prci, prci, prcičky: Školní sraz – komedie, romantický 

Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí 

prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, včetně Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy se proto raději 

připravte. Pro jistotu na všechno. Nejvhodnější záminkou k setkání všech postav byl podle scenáristů 

školní sraz. Jak už to tak v téhle sérii bývá, mít dobrý plán nestačí, protože se to vždycky nakonec nějak 

zvrtne a realita pak pekelně bolí. 

Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg  Hrají:Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein a další 

Přístupno od 15 let         Vstupné 65 Kč 

 

 
Připravujeme na srpen: 

 

Filmová přehlídka: 

Železná lady 27. 8. 

Signál 28. 8.  

Bitevní loď 29. 8. 

Tady hlídám já 30. 8. 

Tři dny ke svobodě 31. 8. 

http://www.csfd.cz/tvurce/34653-jon-hurwitz/
http://www.csfd.cz/tvurce/34654-hayden-schlossberg/
http://www.csfd.cz/tvurce/1864-jason-biggs/
http://www.csfd.cz/tvurce/1875-alyson-hannigan/
http://www.csfd.cz/tvurce/1865-chris-klein/

