
SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
A MĚSTYS OKŘÍŠKY

pořádají

VI.ročník
OKŘÍŠSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Areál sportovního klubu v Okříškách

28. 7. - 3. 8. 2017

PÁTEK
28. 7. 2017
21:00 hod.

SOBOTA
29. 7. 2017
21:00 hod.

NEDĚLE
30. 7. 2017
21:00 hod.

PONDĚLÍ
31. 7. 2017
21:00 hod.

ÚTERÝ
1. 8. 2017
21:00 hod.

STŘEDA
2. 8. 2017
21:00 hod.

ČTVRTEK
3. 8. 2017
21:00 hod.

Anděl páně 2
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu.
Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela pokoušet. Stačí utrhnout jablko ze stromu Poznání

a budě vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Po řadě lidských i "božských"
zkoušek však naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes

objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpouštět.

Spojenci
Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) seskakuje padákem do dun marocké pouště s cílem zabít

v Cassablance německého velvyslance. Setkává se s Francouzkou Marianne (Marion Cortillard), která
má hrát roli jeho manželky a pomoci mu se splněním jeho mise. Předstírání zamilovanosti postupně

přeroste v opravdovou vášeň, a proto po ukončení operace odjedou do Londýna, kde se vezmou. Max
se dozví, že i tohle by mohla být jen důmyslná hra, která by ve finále mohla ovlivnit výsledek Druhé

světové války. Začíná jeho hon za pravdou a nadějí, že to, co o jeho ženě tvrdí jeho nadřízení, není pravda.světové války. Začíná jeho hon za pravdou a nadějí, že to, co o jeho ženě tvrdí jeho nadřízení, není pravda.

Všechno nebo nic
Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví. Linda je rozvedená,
vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé,
nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá
toho pravého. Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale jako
plachý a introvertní gay to má těžké. Životy této trojice zamotá několik mužů. Všechno ale dopadne

úplně jinak, než všichni čekali.úplně jinak, než všichni čekali.

Zpívej
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém
otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl.
Busterova soutěž by možná nebyla tak velkolepá, kdyby se jeho věrná sekretářka slečna Crawlyová
(chameleonka s velmi neposednýma očima) nespletla ve výši finanční odměny pro vítěze na letácích,
jimiž pak zaplavila město. A tak se v den soutěže před divadlem vytvoří dlouhatánský had snílků,

kteří věří ve vítězství.kteří věří ve vítězství.

Dítě Bridget Jonesové
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Hlavním
malérem tentokrát bude neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou
Bridget, zvláště když naprosto netuší s kým počala. Normální žena by potenciální otce poslala na testy

otcovství. Jenže Bridget Jonesová není normální, ale výjimečná...

Pohádky pro Emu
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne
přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě
nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí
jít o nějaký omyl. Nemá děti a ani netouží je mít. Co když je ale Ema opravdu jeho dcera a on je její
jediná šance, jak se vyhnout dětskému domovu? Pokud se chce stát právoplatným rodičem, je nutné

najít pro Emu matku.najít pro Emu matku.

Bezva ženská na krku
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen
do té doby, než ji na prahu čtyřicítky požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů. Rozhodne se začít
od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Místní starosta nastěhuje Elišku do jednoho domu
s nerudným Božíčkem, který díky svým vlastním zkušenostem s "ženskejma definitivně skončil". Jeho
jízlivost a hulváství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček je hrobník. Eliška si však

nenechá nic líbit.nenechá nic líbit.

Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák,
Vica Kerekes, Jiří Bartoška
ČR 2016, pohádka
99 minut

Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Brad Pitt, Marion 
Cortillard, Jared Harris, 
Lizzy Caplan
VB/USA 2016, drama/akční
124 minut

Režie: Marta Ferencová
Hrají: Táňa Pauhofová, 
Klára Issová, Ondřej Sokol, 
Petr Vaněk
ČR/SR 2017, komedie
107 minut

Režie: Garth Jennings
USA 2016
animovaná pohádka
110 minut

Režie: Sharon Maguire
Hrají: Renée Zellweger,
Collin Firth, Patrick
Dempsey, Emma Thompson
VB/F/USA 2016, komedie
123 minut

Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý,
Aňa Geislerová, Ema
Švábenská, Vilma Cibulková
ČR 2016, komedie
112 minut

Režie: Tomáš Hoffman
Hrají: Petra Hřebíčková,
Ondřej Vetchý, Miroslav
Táborský, Jiří Langmajer
ČR 2016, komedie
97 minut

Na všechny filmy jednotné vstupné 80,- Kč. Letní kino bude otevřeno 1 hodinu před představením, rekonstruovaná hospoda dle potřeby.

Mediální partneřiHlavní partneři Partneři
Zemědělské družstvo

Okříšky
Nadační fond
Dany a Václava


