
SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
A MĚSTYS OKŘÍŠKY

pořádají

VII.ročník
OKŘÍŠSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Areál sportovního klubu v Okříškách

27. 7. - 2. 8. 2018

PÁTEK
27. 7. 2018
21:00 hod.

SOBOTA
28. 7. 2018
21:00 hod.

NEDĚLE
29. 7. 2018
21:00 hod.

PONDĚLÍ
30. 7. 2018
21:00 hod.

ÚTERÝ
31. 7. 2018
21:00 hod.

STŘEDA
1. 8. 2018
21:00 hod.

ČTVRTEK
2. 8. 2018
21:00 hod.

Čertoviny
Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít,
navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva

mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého
a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna
staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít

na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

7 životů
Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických
sestrách, které tají svou existenci před okolním světem. Dokud jedna z nich nezmizí. Přelidněný svět
roku 2073 se řídí drastickým zákonem jednoho dítěte na rodinu. Pokud úřady objeví přestupek, mladší

sourozenec je nesmlouvavě odebrán. V jednom bytě se ale už třicet let skrývá a žije sedm sester. Jakákoliv
chyba je, ale může prozradit a jejich život se z pevného řádu mění v napínavou futuristickou akci plnou

adrenalinu a nečekaných momentů.adrenalinu a nečekaných momentů.

Dvě nevěsty a jedna svatba
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má

dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli
tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou
dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli.

Jenže celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.

Ferdinand
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina
nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé
telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli považovat
za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník
na světě, který nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Jednou ho však náhodou odchytnou
hledači býků do koridy a Ferdinand se vydá na dlouhou cestu Španělskem, aby se vrátil ke své Nině.hledači býků do koridy a Ferdinand se vydá na dlouhou cestu Španělskem, aby se vrátil ke své Nině.

Bajkeři
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí.
Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž
se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů
jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový
cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status
na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových herna facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her

a k lásce patří také sex.

Tátova volha
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Manžel Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich
dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a

náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza,
které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou
se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel,

aby o tajemství zjistily víc...aby o tajemství zjistily víc...

Pepa
Pepa Novák je zhruba padesátiletý nudný úředníček v českém okresním městě. Má sice ženu Zdenu, ale
dalo by se říct, že líbánky už mají opravdu za sebou a ona ho navíc neustále komanduje. Neposlouchá
ho ani jeho dcera Zdenička. V Pepovi se všechno musí zákonitě zlomit a on začne toužit po razantní
změně svého života. Jenže jak na to? Jak znovu začít žít? Pepa je každopádně smolař a ať už to

dopadne jakkoliv, vznikne díky tomu řada úsměvných příhod.

Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař,
Dominik Benedict, 
Karel Dobrý, Oldřich Navrátil
Pohádka, ČR, 2018,
101 min., české znění

Režie: Tommy Wirkola
Hrají: Noomi Rapace, 
Willem Dafoe, Glen Close,
Christian Rubeck
Sci-fi, akční USA/VB/F 2017,
123 min., české znění

Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Anna Polívková,
Jakub Gottwald, Ester
Geislerová, Eva Holubová,
Bohumil Klepl
Komedie, ČR, 2018,
89 min., české znění89 min., české znění

Režie: Carlos Saldanha,
Cathy Malkasian,
Jeff McGrath
Animovaný, rodinný,
USA 2017,
108 min., české znění

Režie: Martin Kopp
Hrají: Adam Mišík, Hana
Wagnerová, Jan Komínek,
Vojtěch Machuta, Tomáš
Matonoha
Komedie, ČR, 2017,
95 min., české znění95 min., české znění

Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová,
Tatiana Vilhelmová, Vilma
Cibulková, Eva Holubová
Komedie, drama, ČR, 2018,
90 min., české znění

Režie: Ján Novák
Hrají: Michal Suchánek,
Petra Špalková, Jakub
Kohák, Filip Blažek
Komedie, drama, ČR, 2018,
90 min., české znění

Na všechny filmy jednotné vstupné 80,- Kč. Letní kino bude otevřeno 1 hodinu před představením, hospoda dle potřeby - tankový Radegast Ryze hořká 12.

Mediální partneřiHlavní partneři

Nadační fond
Dany a Václava

Zemědělské družstvo
Okříšky

Partneři


