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… Vás o LETNÍCH PRÁZDNINÁCH zve na tato filmová představení: 

          ČERVEN/ČERVENEC      SRPEN 
Pátek 29. 6. od 21:00                           Vstupné dobrovolné 

FERDINAND 
(animovaný, rodinný. 2017, USA, 108 min.) 

 

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by 
nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. 

A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem 

vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli 

považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten 

nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě, který nade vše miluje 

kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel zároveň je taky nešikovným 
popletou, který i díky svým……. 

Režie: Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath   

Hrají: John Cena, David Tennant, Anthony Anderson 

Sobota 7. 7. od 21:30      Vstupné dobrovolné 

BBAAJJKKEEŘŘII  
(komedie, ČR, 2017, 95 min.) 

 
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu 

času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními 

dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá 

něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. 

Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné 
„macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že 

tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, 

opravdové dívky vypadají poněkud….. 

Režie: Martin Kopp 

Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta, Celeste 

Buckingham, Štepánka Fingerhutová, Esther Lubadika 
 

Sobota 14. 7. od 21:30      Vstupné dobrovolné 

DDVVĚĚ  NNEEVVĚĚSSTTYY  AA  JJEEDDNNAA  SSVVAATTBBAA  
(komedie, ČR, 2018, 89 min.) 

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní 

moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra 

Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie 

přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma 

potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city 
nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký háček. 

Právě Jiří je snoubencem její sestry.  

Režie: Tomáš Svoboda 

Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová, 
Bohumil Klepl, Marcela Nohýnková 

hudební multižánrový festival v areálu letního kina Jesenice 

21. 7. 2018 od 14:00 – 1:00 
 

 

Sobota  28. 7. od 21:30                           Vstupné dobrovolné 

LADY BIRD 
(komedie / drama, USA, 2017, 94 min) 

Kdybyste si chtěli Christine (Saoirse Ronan) jednoduše zaškatulkovat, zařadili 

byste ji mezi rebelky. Není nijak zvlášť hezká a obličej plný akné maskuje 

růžovými vlasy. Není nijak zvlášť chytrá a tenhle deficit vyrovnává tvrzením, že 

má umělecké sklony. Asi nejzajímavější je na ní to, že coby symbol vzdoru 

odmítá své křestní jméno, sama si říká Lady Bird a chce, aby ji tak oslovovali i 
všichni ostatní. Když se s ní setkáme poprvé, absolvujeme její brutální hádku 

s matkou, po které naštvaně vystoupí z auta. Jedoucího. A přitom je tahle 

věčně nabručená hol… 

Režie: Greta Gerwig 

Hrají: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Beanie Feldstein, Lucas 
Hedges 

Sobota 4. 8. od 21:00                           Vstupné dobrovolné 

TLUMOČNÍK 
(drama / komedie, Slovensko / Česko / Rakousko, 2018, 113 min.) 

 

Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč 
Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.  Během cesty se dostávají 

do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají 

mozaikovitý obraz světa, který se navenek mění, ale v hloubce ukrývá 

nevyřešené konflikty. Díky poznání života toho druhého, začínají chápat vlastní 

činy a přehodnocují i svou identitu 

Režie: Martin Šulík 
Hrají: Jiří Menzel, Peter Simonischek, Zuzana Mauréry, Réka Derzsiová, Anna 

Rakovská, Eva "Evelyn" Kramerová 

 

Sobota 11. 8. od 21:00      Vstupné dobrovolné 

VVRRAAŽŽDDAA  VV  OORRIIEENNTT  EEXXPPRREESSUU  
(drama /krimi /mysteriózní /thriller, USA / Malta / Velká Británie / Francie / 

Kanada / Nový Zéland, 2017, 114 min) 

 

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle 

promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, 
jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti 

pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových 

závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhadné vraždě 

amerického obchodníka, každý z nich se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí 

nechybí jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale pracujícími 
šedými mozkovými buňkami. A právě tento nejslavnější…. 

Režie: Kenneth Branagh 

Hrají: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer 

 

Sobota 18. 8. od 21:00      Vstupné dobrovolné 

GGHHOOSSTT  SSTTOORRIIEESS  
 (drama / horor, Velká Británie, 2017, 98 min) 

 
To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že duchové nevěří na něj. Či snad, 

že dokonce neexistují. Jedním takovým skeptikem je i profesor Phillip 

Goodman (Andy Nyman), který si dal za úkol vysvětlovat a odhalovat zdánlivě 

nadpřirozené jevy a zjistit jejich skutečnou podstatu. A právě kvůli tomu se 

s ním spojí jeden muž, který jej vyzve, aby vyšetřil tři nevysvětlitelné případy. 

Profesor Goodman se tedy vydává na výpravu, jejímž cílem je racionální 
vysvětlení těchto přízračných příběhů. Postupně se setká se třemi vyděšenými 

lidmi. Noční hlídač Tony Matthew… 

 Režie: Jeremy Dyson, Andy Nyman   

Hrají: Andy Nyman, Martin Freeman, Paul Whitehouse, Alex Lawther, Paul 

Warren, Kobna Holdbrook-Smith 
 

Sobota 25. 8. od 21:00      Vstupné dobrovolné 

NNÁÁDDEECCHH  PPRROO  LLÁÁSSKKUU  
             (životopisný / drama / romantický,Velká Británie, 2017, 117 min.) 

Příběh založený na skutečných událostech vypráví o pohledném a 

dobrodružném muži Robinu Cavendishovi (Andrew Garfield). Ten se stane 
průkopníkem pomoci pro zdravotně postižené poté, co ve věku 28 let od krku 

dolů zcela ochrne a je obeznámen s faktem, že mu zbývají pouhé tři měsíce 

života. On a jeho oddaná žena Diana (Claire Foy) cestují po světě s nadějí, že 

změní životy druhých jako je on sám. 

Režie: Andy Serkis 
Hrají: Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg, Miranda Raison, Dean-Charles 

Chapman. 

ZÁŘÍ 

 

Sobota 1. 9. od 21:00      Vstupné dobrovolné 

TTÁÁTTOOVVAA  VVOOLLHHAA  
 

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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