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… Vás o LETNÍCH PRÁZDNINÁCH zve na tato filmová představení: 

          ČERVENEC            SRPEN 
Sobota 8. 7. od 21:30                           Vstupné dobrovolné 

RANDE NASLEPO 
(komedie, Německo, 2017, 111 min.) 

 

Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná budoucnost, kterou si hýčká 

Saliya (Kostja Ullmann) už od dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak, 

až nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. Svět vidí, jako by na něj 
koukal skrze tlusté mléčné sklo. Zdá se, že jeho životní sen je v naprostých 

troskách. Saliya i přes svůj handicap postupně získává větší sebevědomí, vrací 

se do normální školy a nakonec se dokonce odváží poslat přihlášku na stáž do 

pětihvězdičkového hotelu. Díky důkladné přípravě, pozitivnímu přístupu  

a hlavně s podporou velkého blafování uspěje a místo získá. Jen nikomu 

nepřizná, že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí……. 
Režie: Marc Rothemund  

Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe aj. 

 

Sobota 15. 7. od 21:30      Vstupné dobrovolné 

BBEEZZVVAA  ŽŽEENNSSKKÁÁ  NNAA  KKRRKKUU  
(komedie, ČR, 2016, 97 min.) 

 

Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a 

bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a 

korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška 
se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé vesničce. Rázovitý starosta 

nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem, který díky svým 

vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Jeho 

jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje 

ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, 
takže si rozhodně nenechá nic líbit….. 

Režie: Tomáš Hoffman  

Hrají:Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, 

Tereza Kostková, Jenovéfa Boková aj. 

 

Sobota 29. 7. od 21:30      Vstupné dobrovolné 

MMAASSAARRYYKK  
(životopisný / drama / historický, ČR/ SK, 2016, 113 min.) 

 

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala 

nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, 
diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž 

pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana 

Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají  

i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího 

československého ministra zahraničí Jana Masaryka, se vrací do doby těsně 

před druhou světovou válkou……. 
Režie: Julius Ševčík  

Hrají: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Jiří Vyorálek, 

Emília Vášáryová, Eva Herzigová aj. 
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hudební multižánrový festival v areálu letního kina Jesenice 

VSTUPNÉ: DĚTI (DO 120 cm výšky): 50 KČ | OSTATNÍ: 150 KČ | 

 (více na www.jesfest.cz)  

Pátek 4. 8. od 21:00                           Vstupné dobrovolné 

BEZ NÁVODU 
 (komedie, Mexiko, 2013, 117 min.) 

 

Valentin je playboy z Acapulca, který se ochotně a rád vyspí s každou 

turistkou. Jednoho dne se ale takový bývalý flirt jménem Julie objeví na jeho 

prahu i s holčičkou jménem Maggie, prohlásí o ní, že je to jeho dcera, a pak je 
oba opustí. Valentin se i s Maggie vydává do Los Angeles, kde se snaží Julii 

nalézt. Jejich cesta se ale nakonec protáhne na šest let, během nichž se  

z ustrašeného playboye stane filmový kaskadér a z Maggie jeho netradiční 

manažerka. Problémy nastanou, když se nečekaně objeví Julie a Valentin si 

uvědomí, že by o Maggie mohl přijít…… 

Režie: Eugenio Derbez 
Hrají: Eugenio Derbez, Karla Souza, Jessica Lindsey  

 

Sobota 12. 8. od 21:00      Vstupné dobrovolné 

PPŘŘÍÍCCHHOOZZÍÍ  
(drama / mysteriózní / sci-Fi / thriller, USA, 2016, 117 min.) 

 

Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení 

elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou (Amy 

Adams) – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo 

balancuje na pokraji globální války, Banksová se společně se svým týmem 
pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi – a aby je byla schopna najít, 

bude muset přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale 

dost možná osud celého lidstva. 

Režie: Denis Villeneuve  

Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner aj. 
Přístupné od 12 let 

 

Pátek 18. 8. od 21:00      Vstupné dobrovolné 

MMOOSSTT  ŠŠPPIIÓÓNNŮŮ  
 (životopisný / thriller / drama, USA / Německo / Indie, 2015, 142 min.) 

 

Svět po obou stranách železné opony se propadá do šílené paranoje. Uplynulo 

už více než deset let od porážky nacistického Německa a lidstvo teď ohrožuje 

studená válka, napětí mezi USA a SSSR je téměř hmatatelné. Když v roce 1957 

FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovětského špióna žijícího v New 
Yorku, strach a mocenská nedůvěra se ještě více vystupňují. Abel (ve 

skutečnosti se jmenuje Viljam Genrichovič Fišer) řídil síť agentů a do Moskvy 

důmyslným způsobem odesílal kódované zprávy. I proto vyšetřování vstoupilo 

do dějin jako „Případ dutého nikláku"… 

Režie: Steven Spielberg  
Hrají: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda aj. 

Přístupné od 12 let 

 

Sobota 26. 8. od 21:00      Vstupné dobrovolné 

ŠŠPPUUNNTTII  NNAA  VVOODDĚĚ  
                          (rodinný / komedie, ČR, 2017, 83 min) 
 

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou 

svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak 

trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na 

kánoích po řece jen ve třech (tak jako za starých časů). Jenže od dob 

společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou 
ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou 

přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po 

dítěti, se dozvídá, že Ondra má má dceru, o které se jí nezmínil. 
Režie: Jiří Chlumský  

Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, 
Pavel Liška aj. 

 

 

     Změna programu vyhrazena. V případě špatného počasí (déšť, kroupy nebo jiný nečas) se promítání ruší. 

Pořádá Kulturní komise při MěÚ Jesenice 

Těšíme se na Vaši návštěvu – OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!   

 

www.csfd.cz                                    online program: www.jesenice-ra.cz/kalendar-akci 
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