
SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
A MĚSTYS OKŘÍŠKY

pořádají

IX.ročník
OKŘÍŠSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Areál sportovního klubu v Okříškách

31. 7. - 6. 8. 2020
PÁTEK
31. 7. 2020
21:00 hod.

SOBOTA
1. 8. 2020
21:00 hod.

NEDĚLE
2. 8. 2020
21:00 hod.

PONDĚLÍ
3. 8. 2020
21:00 hod.

ÚTERÝ
4. 8. 20120
21:00 hod.

STŘEDA
5. 8. 2020
21:00 hod.

ČTVRTEK
6. 8. 2020
21:00 hod.

Zakleté pírko
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí 
si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, 
pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak 

se dívka vydává na cestu za záchranou svého milého. Jejím průvodcem se stává vodník, jehož na počátku 
putování zachrání před zlým sedlákem. Společně prožijí řadu dobrodružství i legrace. A přestože vodnická kouzla 

dokáží Anince pomoci, k záchraně Vítka bude potřeba především pravá láska.dokáží Anince pomoci, k záchraně Vítka bude potřeba především pravá láska.

Joker
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho 
dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. 
Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál víc 
propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět bude brzy znát pod jménem Joker.

3Bobule
Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. 
Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas 
vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou. Nadšeně 
mu chce pomoci se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna 
Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s 
Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím 
ve vinicích. Klára navíc bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit 

stín svého otce.

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené 
galaxie... zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, protože má plné ruce práce 
s geniálními nápady, jak si vystřelit z farmáře a rozčílit Bitzera. Brzy však jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž 
farmy havaruje. Shaun se rychle chopí nové příležitosti a vyráží na intergalaktickou misi na záchranu malé 
návštěvnice před ďábelskou vládní organizací, která se jí snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle. Podaří se 

Shaunovi a jeho stádu odvrátit Farmageddon na farmě Mossy Bottom?Shaunovi a jeho stádu odvrátit Farmageddon na farmě Mossy Bottom?

Přes prsty
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda a Pavla jsou 
parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat 

biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. 
Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá 

svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra.

Poslední aristokratka
Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek 

emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký návrat 
do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký 
život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní 

zástupce Benda. Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého 
společenského dění. Rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat společenského dění. Rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat 

a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.

Chlap na střídačku
Již patnáct let št'astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. 
Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je 

přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Lenka nakonec 
souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. Co se všem 
zdá zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden se svou ženou, ten druhý zase s milenkou, se nakonec může 

ukázat jako noční můra pro všechny. ukázat jako noční můra pro všechny. 

Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Anastasia Chocholatá, 
Sara Sandeva, Lukáš 
Pavlásek, Marek Lambora
Pohádka, Česko, 2019,
95 min., české znění

Režie: Todd Phillips
Hrají: Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie 
Beetz, Frances Conroy
Drama, Thriller, USA 2019,
122 min., české znění

Režie: Martin Kopp
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof 
Hádek, Lukáš Langmajer, 
Miroslav Táborský
Komedie, Česko, 2020
101 min., české znění

Režie: Richard Phelan
Animovaný, VB/USA/F, 
2019,
86 min., české znění

Režie: Petr Kolečko
Hrají: Petra Hřebíčková, 
Jiří Langmajer, Vojtěch Dyk, 
Jakub Prachař
Komedie, Česko/Slovensko, 
2019, 
101 min., české znění101 min., české znění

Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Hynek Čermák, 
Tatiana Dyková, Eliška 
Balzerová, Vojtěch Kotek
Komedie, Česko/Slovensko, 
2019, 
110 min., české znění110 min., české znění

Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana 
Chýlková, Lucie Žáčková, 
Iva Janžurová, Pavel Nový
Komedie, Česko 2020, 
109 min., české znění

Na všechny filmy jednotné vstupné 90,- Kč (pouze na 3Bobule musí být 100,-). Letní kino bude otevřeno 1 hodinu před představením, 
Hospoda na hřišti dle potřeby - tankový Radegast Ryze hořká 12.

Mediální partneřiHlavní partneři

Nadační fond
Dany a Václava

Zemědělské družstvo
Okříšky

Partneři


