
SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
A MĚSTYS OKŘÍŠKY

pořádají

XI.ročník
Areál sportovního klubu v Okříškách

29. 7. - 4. 8. 2022

OKŘÍŠSKÉ FILMOVÉ LÉTO

Režie: Martin Horský
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír
Polívka, Eliška Balzerová,
Marek Taclík, Veronika
Khek-Kubařová
Komedie, Česko 2022,
95 min.95 min.

Srdce na dlani
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce,
v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj
dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku, majitelku pojízdné kavárny.
Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi
do vily právě stěhuje jeho dcera Anička i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy definitivně skončila,
ale setkání s dávnou láskou Pavlem ji zasáhne u srdce. K Honzíkovi do školky nastupuje nová holčička Evička.ale setkání s dávnou láskou Pavlem ji zasáhne u srdce. K Honzíkovi do školky nastupuje nová holčička Evička.
Honzík poprvé zažívá pocity spojené s láskou, úplně se v nich neorientuje a tak sbírá rady od maminky, dědečka
Josefa nebo sympatického strejdy Karla. I toho potká ve školce láska, když se zamiluje do Honzíkovy paní učitelky
Elišky. A aby toho sbližování nebylo málo, Karlův basset Váleček si velmi rozumí s Eliščinou bassetkou Šalinou.

ČTVRTEK
4. 8. 2022
21:00 hod.

Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil ml.,
Martha Issová, James
Frecheville, Robert Mikluš
Životopisný, drama,
Česko 2021, 131 min.

Zátopek
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem,
jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů
atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté,

co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle,
která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí - Emila a Dany

Zátopkových, kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.Zátopkových, kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

STŘEDA
3. 8. 2022
21:00 hod.

Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Jiří Langmajer, Marek
Taclík, Anna Polívková,
Tereza Kostková
Komedie, Česko, 2022,
95 min.

Po čem muži touží 2
V prvním filmu s hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V druhém díle poznáváme na počátku Irenu
Kopáčovou, psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období.
Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má

ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Nejlepším lékem na životní trable je vyrazit
s kamarádkou Marcelou na víno. Kroky opilé Irena následně vedou do stanu vědmy Zoltany, kde vysloví osudové
přání: Chci bejt chlap! Ráno se probudí a ocitne se v podobné situaci jako Karel Král. Poté, co opadne prvotnípřání: Chci bejt chlap! Ráno se probudí a ocitne se v podobné situaci jako Karel Král. Poté, co opadne prvotní

šok, má možnost zjistit, jací muži vlastně jsou...

ÚTERÝ
2. 8. 2022
21:00 hod.

Režie: Jeff Fowler
Hrají: Jim Carrey, James 
Marsden, Ben Schwartz
Komedie, rodinný, sci-fi,
USA/Japonsko 2022,
122 min., české znění

Ježek Sonic 2
Po uvíznutí doktora Robotnika na Houbové planetě ztratil ježek Sonic jediného opravdu schopného nepřítele.

A začal se hodně nudit. Občas vypomůže policii dopadnout pár "nepolapitelných" gaunerů, ale jinak nemá svou
modrou energii do čeho vrhnout, což jeho největšího kámoše, šerifa Toma, docela stresuje. Jenže vynalézavý
Robotnik dokázala nalézt způsob, jak ze svého vězení uniknout a spojil se s ježurou Knucklesem, který má

schopnosti podobné těm Sonicovým. A chtějí se pomstít. Sonicovi přispěchá na pomoc z jiné dimenze lišák Tails,
protože tady jde o všechno.protože tady jde o všechno.

PONDĚLÍ
1. 8. 2022
21:00 hod.

Režie: Martin Kopp,
Jakub Štáfek
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub
Prachař, David Prachař,
Veronika Khek-Kubařová,
Ondřej Pavelka
Komedie, Česko 2022,Komedie, Česko 2022,
105 min.

Vyšehrad: Fylm
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického viděli naposledy, uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda,

pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem
postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku

svou přítelkyni Lucii, sestru Jardy… Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což
novomanželku rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od ne zrovna čestné party, zároveň

se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat sese snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se
z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s praktikami jistého fotbalového Taťky... Prostě už zase se řítí jak

lavina - z jednoho problému do druhého!

NEDĚLE
31. 7. 2022
21:00 hod.

Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák,
Daniela Kolářová, Vojtěch
Kotek, Tereza Ramba,
Ondřej Vetchý
Komedie, Česko 2022,
100 min.100 min.

Betlémské světlo
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě,

jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí.
Fotograf Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak, automechanik
Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už

by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí.

SOBOTA
30. 7. 2022
21:00 hod.

Režie: Ivo Macharáček
Hrají: Ondřej Vetchý, Tomáš
Klus, Kamila Janovičová,
Miroslav Vladyka, Jiří Lábus
Pohádka, Česko 2022,
104 min.

Tajemství staré bambitky 2
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska
Aničky a Jakuba. A po letech... Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu

Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu.
Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli
znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojemznovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem
jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc

loupežníka Karabu?

PÁTEK
29. 7. 2022
21:00 hod.

Na všechny filmy jednotné vstupné 100,- Kč. 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
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