
Otrokovická BESEDA     Program kina – listopad 2012 
 

Čtvrtek 1. listopadu v 19 hodin  

Česko / Slovensko / Polsko, 2012 - 106 min 

Ve stínu – krimi, drama, thriller   

V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku 

zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v 

klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická 

kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch), 

policejní specialista z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným směrem, než Haklovi 

napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. 

 Režie: David Ondříček .  Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová a další. 

Přístupno         Vstupné 80 Kč 

 
 

Čtvrtek 15. listopadu v 19 hodin  

USA, 2012 -  104 min, titulky 

Muži v černém 3 – komedie, sci-fi, akční    
Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět... A opět včas. 

J během svého patnáctiletého fungování v agentuře Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, 

ale nic - ani mimozemšťané - ho nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský partner. Ale 

když je život agenta K i osud planety Země v ohrožení, musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, 

aby dal vše do pořádku. J zjistí, že existují tajemství vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl. A ona 

tajemství budou odhalena, když se v minulosti spojí s mladým agentem K (Josh Brolin), aby zachránil 

svého partnera, agenturu a budoucnost lidstva. 

Režie: Barry Sonnenfeld.  Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement a další. 

Přístupno         Vstupné 75 Kč 

 

 

Neděle 18. listopadu v 15 hodin 

USA 2012 – 94 min 

Doba ledová 4: Země v pohybu –  animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie     

Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky 

Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby 

prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž 

způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že 

pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférických desek 

dojde i k rozdělení naší prehistorické party. 

Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier.  Hrají: Ray Romano, Queen Latifah, John Leguizamo, Denis 

Leary a další.  

Přístupno         Vstupné 65 Kč 

 

 

Pátek  23. listopadu v 10 hodin  - DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ 

Česko 2011 – 115 min. 

Signál –  komedie, drama     

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí 

mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro 

instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště 

když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. 

Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je 

ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná totiž 

nejsou tím, za co se vydávají...  

Režie: Tomáš Řehořek Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden a další 

Přístupno         Vstupné 50 Kč 
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