
SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
A MĚSTYS OKŘÍŠKY

pořádají

VIII.ročník
OKŘÍŠSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Areál sportovního klubu v Okříškách

26. 7. - 1. 8. 2019

PÁTEK
26. 7. 2019
21:00 hod.

SOBOTA
27. 7. 2019
21:00 hod.

NEDĚLE
28. 7. 2019
21:00 hod.

PONDĚLÍ
29. 7. 2019
21:00 hod.

ÚTERÝ
30. 7. 2019
21:00 hod.

STŘEDA
31. 7. 2019
21:00 hod.

ČTVRTEK
1. 8. 2019
21:00 hod.

Jak vycvičit draka 3
Na ostrově Blp žijí Vikingové dál pospolu s draky a vypadá to, že jim momentálně žádné nebezpečí nehrozí. Všichni
tady žijí v míru a harmonii. Škyťák miluje Astrid, ale ještě se naplno neprojevil. To poněkud neočekávaně stihne
jeho drak Bezzubka, který potká Bílou Běsku a okamžitě se do ní zamiluje. Škyťák je vzápětí u Bezzubky

na druhé koleji a musí se s nastalou situací vyrovnat. To ale není ten největší problém. Na ostrově se objeví obávaný
lovec draků Kruťas a hrozí, že celý ostrov vypálí, pokud mu náčelník Škyťák nevydá Bezzubku. Celý kmen tedy

odletí z ostrova pryč a hledá bájný dračí ráj, kde Vikingové společně s draky budou žít v kliduodletí z ostrova pryč a hledá bájný dračí ráj, kde Vikingové společně s draky budou žít v klidu
a schovaní před světem...

Úsměvy smutných mužů
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života.
Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. Na válečné stezce s chlastem potkává Josef třeba Honzu, bývalého

reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa - Ironmana. Úředník a geniální matematik Milan zase
věří, že je vyslancem z vesmíru. Někoho zradila žena, někdo hrál v německém gay pornu a svůj příběh má

i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš daleko. Pod dohledem přísné primářky teď společně
poznávají, jak lehké bylo opojnému alkoholu propadnout a jak naopak těžká je cesta ze závislosti ven.poznávají, jak lehké bylo opojnému alkoholu propadnout a jak naopak těžká je cesta ze závislosti ven.

Ženy v běhu
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání - zaběhnout maraton!

Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch
více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají
tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Svérázná

maminka Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek na start
Jindřichova vysněného maratonu.Jindřichova vysněného maratonu.

Čertí brko
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní lidé možná ani netuší, že všechny jejich
přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě

a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.  Lucifer se rozhodne pověřit doručením
nového brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho
první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou
místní vychytralci a podvodníci, jimž se podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v soběmístní vychytralci a podvodníci, jimž se podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě

našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

Po čem muži touží
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem
časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli

průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá
auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy po chlapsku
- společně s nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou,

protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně. “Ráno Karel zjistí, že následkemprotože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně. “Ráno Karel zjistí, že následkem
noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany se stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla

musí vyrovnat nejen s novým vzhledem,ale hlavně zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?

Bohemian Rhapsody
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který
svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců

na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku
a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“.
Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným,

strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985.strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985.

Teroristka
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už
si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani

starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned
tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná

i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady: „Kriminalita
jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“ jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“ S hudbou okříšského rodáka Jiřího Hájka.

Režie: Dean DeBlois
Pohádka, USA, 2019,
104 min., české znění

Režie: Dan Svátek
Hrají: David Švehlík, Jaroslav
Dušek, Ondřej Malý, Simona
Babčákova, Jaroslav Plesl
Drama, ČR, 2018,
92 min., české znění

Režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, 
Tereza Kostková, Veronika
Kubařová, Jenovéfa
Boková, Ondřej Vetchý
Komedie, Česko,
93 min., české znění93 min., české znění

Režie: Marek Najbrt,
Hrají:Jan Cina, Ondřej
Vetchý, Judit Bárdos,
Jan Budař, Jana Plodková
Pohádka, Česko/Slovensko,
2018,
99 min., české znění99 min., české znění

Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Jiří Langmajer, Anna
Polívková, Matěj Hádek,
Táňa Pauhofová,
Jiří Havelka
Komedie, Česko, 2018,
95 min., české znění95 min., české znění

Režie: Bryan Singer
Hrají: Rami Malek, Gwilym
Lee, Ben Hardy, Joseph
Mazzello, Tom Hollander
Hudební, VB/USA, 2018,
134 min., české znění

Režie: Radek Bajgar
Hrají: Iva Janžurová, Martin
Hofmann, Tatiana
Vilhelmová, Pavel Liška
Černá komedie, Česko,
2019,
95 min., české znění95 min., české znění

Na všechny filmy jednotné vstupné 90,- 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


