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Projekt  
DIGITALIZACE 
kina Vlast 
Janské Lázně 
se uskutečnil 
s podporou

STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE

Pokladna kina je otevřena 
vždy 1 hodinu před začátkem 
představení. Změna programu 
vyhrazena.

Přejeme Vám příjemné kulturní zážitky.

Podle zákona ČNR č.241/92 je z ceny každé vstupenky na jednotlivé filmy odváděn poplatek do Státního fondu kinematografie. 

www.facebook.com/kinovlast.janskelazne

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE1.
ÚTERÝ
16.00

ČR 2020 • 112‘
Vstupné 80,- děti do 15 let zdarma • přístupný

Režie: Petr Kubík • Hrají: N. Germani, E. Křenková, M. Lambora, M. Dejdar, ...
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, která se má naplnit v den jejích dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Aby zachránila své králov-
ství i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

DISCO2.
STŘEDA
19.30

Norsko  2019 • 94‘ • titulky
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

Režie: Jorunn Myklebust Syversen • Hrají: J. Frida, K. O. Skjeldal, N. C. Broch, …
Netradiční drama o dívce, která hledá sama sebe. Navenek hvězda a vzor, uvnitř ale křehká bytost podléhající tlaku rodiny i vrcholového sportu. Zoufalství zavede 
dospívající Mirjam do náruče nové kongregace, která pod konzervativním zevnějškem maskuje temné kultické jádro.

ŽÁBY BEZ JAZYKA3.
ČTVRTEK
19.30

ČR, Slovensko 2021 • 116‘ 
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Mira Fornay • Hrají: J. Plesl, P. Fornayová, R. Rázlová, J. Cigánková, …
Komorní příběh rozehrává nebezpečné vztahové hry, které probíhají v jedné rodině, v průběhu jednoho dne. Jaroslav K. bojuje o svoje děti, a aby je získal od své ženy 
Blanky, musí se vyrovnat nejen se svou dominantní matkou, ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími stránkami a démony.

BÁBOVKY7.
PONDĚLÍ
19.30

ČR 2020 • 97‘
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

Režie: Rudolf Havlík • Hrají: O. Vetchý, L. Vlasáková, J. Plodková, M. Taclík, …
Některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí 
a pochopitelně i láska a vášeň. Komedie mapuje současné partnerské i rodinné vztahy, ukazuje zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.

NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA9.
STŘEDA
19.30

USA, VB 2020 • 113‘ • titulky
Vstupné 120,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Emerald Fennell • Hrají: C. Mulligan, A. Brody, A. Brie, C. Brown, …
Cassandra hraje zvláštní hru. Chodí do barů, předstírá těžkou opilost, nechává se sbalit chlápky, kteří v ní vidí snadnou kořist, a když má dojít k „nejlepšímu“, tak na 
ně nemilosrdně zaútočí. Tenhle koníček ale nabere novou dynamiku ve chvíli, kdy se v jejím životě znovu objeví „pachatel“ jejího současného stavu.

PRINCOVA CESTA10.
ČTVRTEK
18.00

Francie 2020 • 77‘ • dabing
Vstupné 120,- • přístupný

Režie: J.-F. Laguionie, X. Picard
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraněného starce, netuší, jak velké tajemství před ním leží. Prošedivělý muž je 
princem, který pochází z neznámého kontinentu. Animovaný příběh o překvapivém přátelství a magické cestě za poznáním.

ZEMĚ NOMÁDŮ14.
PONDĚLÍ
19.30

USA, Německo 2020 • 108‘ • titulky
Vstupné 110,- • do 12 let nevhodný

Režie: Chloé Zhao • Hrají: F. McDormand, D. Strathairn, L.May, Swankie, …
Poutavý portrét amerického nomádského ducha ve světě sezónních pracovních příležitostí předkládá krásu amerického západu očima 61leté Fern. Po ekonomickému 
kolapsu v malém městě na nevadském venkově se žena rozhodne vydat ve své dodávce na cesty a prozkoumat život za hranicemi klasických společenských zvyklostí. 

ŠARLATÁN16.
STŘEDA
19.30

ČR, Irsko, Polsko, SR 2020 • 118‘
Vstupné 100,- • do 12 let nevhodný

Režie: Agnieszka Holland • Hrají: I. Trojan, J. Trojan, J. Loj, J. Pokorná, …
Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi, jenž bez odborného lékařského vzdělání, ale 
s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním a pomocí bylinek léčil nemoci, se kterými si doktoři nevěděli rady. Jeho mimořádné schopnosti však byly vykoupeny bojem 
s vlastními démony. 

PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY 30.
STŘEDA
19.30

USA 2020 • 104‘ • titulky
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

Režie: George Gallo • Hrají: R. De Niro, M. Freeman, T. Lee Jones, E. Hirsch, …
V nové komedii chce filmový producent během natáčení zabít svou největší hereckou hvězdu, aby shrábnul tučný balík z pojistky a zaplatil svůj dluh u mafie. Jenže 
věčně opilý herec jakoby měl devět životů a ze všech smrtících léček a nastražených karambolů odchází nezraněný a s grácií si jde pro další lahev.

PRVNÍ KRÁVA17.
ČTVRTEK
19.30

USA 2020 • 121‘ • titulky
Vstupné 100,- • do 12 let nevhodný

Režie: Kelly Reichardt • Hrají: J. Magaro, E. Bremner, T. Jones, O. Lee, …
Baladický western z divočiny Oregonu, kam se na počátku 19. století vedle lovců kožešin odváží i mlčenlivý kuchař, samotář, který najde v čínském přistěhovalci 
schopného partnera i přítele. Oba rozjíždějí malý obchod s „tučnými koláčky“, jenž se ukáže být na drsném Západě velkým úspěchem. Má to jediný háček – surovinu, 
kterou používají, získávají nelegálně. 

RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI21.
PONDĚLÍ
19.30

Dánsko 2020 • 116‘ • titulky
Vstupné 110,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Anders Thomas Jensen • Hrají: M. Mikkelsen, N. Lie Kaas, L. Brygmann, N. Bro, ...
Černá komedie o pomstě a nevyzpytatelnosti vesmíru je moderní bajkou o solidaritě a také o smyslu života. Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající 
dceři poté, co jeho manželka zemřela při tragické nehodě vlaku. Zdá se, že to byla pouze nešťastná shoda náhod, dokud se neobjeví matematický geek Otto se svými 
dvěma excentrickými kolegy…

TICHÝ SPOLEČNÍK23.
STŘEDA
19.30

ČR 2020 • 90‘
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

Režie: Pavel Göbl • Hrají: K. Issová, B. Polívka, O. Malý, …  
Poetická tragikomedie o životě rázovitých postav na moravské vesnici, kde dojde místo na hřbitově. A to je velké téma pro všechny. Otec hlavní hrdinky, která se sem 
vrací po rozvodu oddychnout a dobít baterky, se navíc rozhodne potopit na dno přehrady, aby na zahradě zatopeného domu našel zakopanou bednu se slivovicí. 

MOŘE KOUZEL24.
ČTVRTEK
18.00

Rusko, USA, Maďarsko 2020 • 82‘ • dabing
Vstupné 120,- • přístupný

Režie:  Vasiliy Rovenskiy
Rodinné animované dobrodružství, ve kterém mladého delfína Delfiho čeká nejtěžší výzva jeho života. S pomocí svých věrných kamarádů se musí pokusit získat sílu 
a moc, aby našel otce, porazil zákeřné murény a přitom možná získal i lásku svého života. 

LÉTO 8528.
PONDĚLÍ
19.30

Franci 2020  • 100‘ • titulky
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Francoise Ozon • Hrají: F. Lefebvre, B. Voisin, P. Velge, V. Bruni Tedeschi, …
Mistrovsky odvyprávěný příběh, který dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let. Na pobřeží v Normandii potkává šestnáctiletý Alexis staršího, 
charismatického a tajemného Davida. Začíná přátelství plné plaveb na moři, výletů na motorce, nocí beze spánku, svobody a poznávání dospělého světa. Zážitky rychle 
nabývají na intenzitě, než se vše osudově zvrtne…

DĚTEM K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ:


