
SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
A MĚSTYS OKŘÍŠKY

pořádají

X.ročník
OKŘÍŠSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Areál sportovního klubu v Okříškách

30. 7. - 5. 8. 2021
PÁTEK
30. 7. 2021
21:00 hod.

SOBOTA
31. 7. 2021
21:00 hod.

NEDĚLE
1. 8. 2021
21:00 hod.

PONDĚLÍ
2. 8. 2021
21:00 hod.

ÚTERÝ
3. 8. 2021
21:00 hod.

STŘEDA
4. 8. 2021
21:00 hod.

ČTVRTEK
5. 8. 2021
21:00 hod.

Princezna zakletá v čase
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má 
naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední 

sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba 
naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své 
království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

Havel
Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší
historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností.  Film se soustředí na Havlův
bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné
vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od

lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až polehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po
vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu.

Bábovky
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni.
Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí,
mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné
partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.

Ježek Sonic
Svět potřeboval hrdinu, objevil se ježek. Ježek Sonic, neboli Modrý záblesk, vybavený neuvěřitelnou rychlostí,
si oblíbí svůj nový domov na Zemi. Aspoň do té doby, než omylem vyřadí z provozu elektrickou síť a přitáhne
na sebe pozornost zlého génia doktora Robotnika. Superpadouch a super- sonický hrdina napřou všechny síly
do celosvětového závodu, který má Robotnikovi zabránit v tom, aby Sonicovu jedinečnou schopnost využil

k ovládnutí světa. Sonic se spojí s Pánem donutů, šerifem Wachowskim, aby zachránil svět v dobrodružné komedii,
která bude bavit celou rodinu.která bude bavit celou rodinu.

Šarlatán
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových

událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí
obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností
politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a

nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady.
Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou aJeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a

ochranou před sebou samým...

Matky
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale
taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára má hezký zadek, a tak ho začala fotit a žít
ve světě sociálních sítí. Hedvika žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik moc doma není, a tak není

divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David. Zuzana je po rozchodu s Kamilem bez peněz, prostě upracovaná a uhoněná
matka dvou dětí. Zato Eliška má skvělého kluka, nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale

hlavně mají jedna druhou...hlavně mají jedna druhou...

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.

Režie: Petr Kubík
Hrají: Natalie Germani,
Marek Lambora, Jan Révai,
Elliška Křenková
Pohádka, Česko, 2020,
115 min., české znění

Režie: Slávek Horák
Hrají: Viktor Dvořák, Aňa
Geislerová, Martin Hofmann,
Jiří Bartoška
Drama, životopisný, Česko,
2020, 105 min., české znění

Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana
Plodková, Marek Taclík,
Táňa Pauhofová
Romantický, drama, 
komedie, Česko/Slovensko,
2020, 97 min., české znění2020, 97 min., české znění

Režie: Jeff Fowler
Hrají: Jim Carrey, James 
Marsden, Ben Schwartz
Rodinný, dobrodružný,
USA/Japonsko, 2020,
100 min., české znění

Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Ivan Trojan, Josef
Trojan, Jaroslava Pokorná,
Miroslav Hanuš
Drama, životopisný, Česko/
Slovensko/Polsko/Irsko,
2020, 118 min., české znění2020, 118 min., české znění

Režie: Vojtěch Moravec
Hrají: Hana Vágnerová,
Petra Hřebíčková, Jiří
Langmajer, SandraNováková
Komedie, Česko, 2021,
95 min., české znění

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

Na všechny filmy jednotné vstupné 90,- Kč (pouze na Matky 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


