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

Přejeme Vám příjemné kulturní zážitky. www.facebook.com/kinovlast.janskelazne

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

LÉTO 2021 

PROMENÁDNÍ
KONCERTY
Koncerty se konají každou neděli 
vždy od 14°° do 16°° hod. na podiu 
před Kolonádou (v případě nepříznivého 
počasí uvnitř).

4. 7.
PODZVIČINKA
Bílá Třemešná

11. 7. 
GREPY
Janské Lázně

18. 7.
BIG BAND DVORSKÝ
Dvůr Králové nad Labem

25. 7. 
DECHOVÝ 
ORCHESTR VČE
Hradec Králové

Promenádní koncerty jsou bez vstupného. 
Změna programu vyhrazena.
Pořádá Město Janské Lázně.

kino VLAST
tel.: 499 875 121, 737 884 743         mail: kino@janske-lazne.cz         program kina na www.janske-lazne.cz

ČERVENEC
2021

KINO HRAJE DIGITÁLNE 2D se zvukem Dolby Surround 7.1

ŽENA1.
ČTVRTEK
19.30

Francie 2019 • 104‘ • titulky
Vstupné 100,- • do 12 let nevhodný

Režie: Anastasia Mikova • Hrají: ženy
Slabá, hloupá, ubrebentěná, žárlivá, rozpustilá a hysterická, ale i jemná, milá, oddaná a skromná: to vše popisuje ženskou “povahu”. Ale jsou všechny ženy doopravdy 
takové? Co vlastně víme o ženských touhách a proč se jich některé národy tak bojí? Výjimečný dokument, který dovolí nahlédnout do nitra více než 2000 žen ze všech 
koutů světa a snad ho i mužům pomůže pochopit. 

NIGHTLIFE: NA TAHU5.
PONDĚLÍ
19.30

SRN 2020 • 116‘ • dabing
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

Režie: Simon Verhoeven • Hrají: E. M‘Barek, F. Lau, P. Rojinski, L. Ullrich, …
Komedie, ve které je život barmana Mila jeden nekonečný mejdan. A pak to přijde - shodou mnoha náhod potká Sunny, ženu svého života, a dokonce se mu povede ji 
pozvat na rande. Jenže přesně v momentu, kdy se důležitá romantická schůzka začne zatraceně dobře vyvíjet, objeví se kamarád Renzo a celý večer nabere úplně jiný 
směr. Divoký, nečekaný, plný ostrých zatáček a nárazů. Renzo má v patách partu gangsterů…

NIKDO7.
STŘEDA
19.30

USA 2021 • 92‘ • titulky
Vstupné 120,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Ilya Naishuller • Hrají: B. Odenkirk, C. Nielsen, M. Ironside, Ch. Lloyd, …
Že je někdo nenápadný, neznamená, že není nebezpečný. Zvlášť když mu ohrozíte rodinu a on se „rozpomene“ na speciální trénink, který kdysi absolvoval. V akčním 
thrilleru je Hutch unavený chlap středního věku, kterého všichni v jeho okolí mají za zbabělce. Ale jedna výchovná lekce v autobuse spustí lavinu událostí, které Hut-
che prověří víc, než cokoliv dosud prožil. 

TOM A JERRY8.
ČTVRTEK
18.00

USA 2021 • 101‘ • dabing
Vstupné 100,- • přístupný

Režie: Tim Story
Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka 
zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou svatbu, ale i celý hotel. Animovaná komedie s oblíbenými postavičkami.

MATKY12.
PONDĚLÍ
19.30

ČR 2021 • 95‘
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

Režie: Vojtěch Moravec • Hrají: P. Hřebíčková, H. Vagnerová, S. Nováková, G. Marcinková, …
Romantická komedie o mateřství a (nejen) rodinných vztazích na čtyři různé způsoby. Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědo-
mé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky takové jsou, ale k tomu všemu se ještě starají o děti, nebo je právě porodily, 
případně jsou těhotné.

NEBE14.
STŘEDA
19.30

ČR, Čína 2020 • 71‘
Vstupné 100,- • do 12 let nevhodný

Režie: Tomáš Etzler, Adéla Špaljová 
Každodenní syrová realita, kterou novinář Tomáš Etzler v Číně sedm let na vlastní kůži zažíval, silně kontrastuje s mikrosvětem, který objevil v malé vesnici na se-
verovýchodě země. Dokumentární film přímo a nepřímo řeší některá z největších témat moderní Číny, je ale také příběhem o lásce.

CRUELLA15.
ČTVRTEK
19.30

USA 2021 • 134‘ • dabing
Vstupné 100,- • do 12 let nevhodný

Režie: Craig Gillespie • Hrají: E. Stone, E. Thompson, P. W. Hauser, J. Fry, …
Komediální film se odehrává v době londýnské punckrockové revoluce a sleduje vzpurné počátky nechvalně proslulé módní darebačky, Cruelly de Vil. Mladá, chytrá 
a kreativní podvodnice Estella je odhodlaná se prosadit ve světě módy. Jednoho dne se jí podaří zaujmout pozornost ohromně šik a děsivě haute módní legendy, baron-
ky von Hellman a události se dají do pohybu…

UBAL A ZMIZ19.
PONDĚLÍ
19.30

ČR 2021 • 99‘
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

Režie: Adam Hobzik • Hrají: M. Ruml, J. Gregor, D. Anh Tran, M. Lambora, …
V průběhu jednoho dne, jedné šílené noci a v jednom městě se odehrává komedie, v níž jde o velké peníze a podivný kšeft s balíkem trávy. Propletený příběh s mnoha 
překvapivými zvraty se vyznačuje humorem i stylizací. Mafiáni v něm sekají malíčky, pražský Žižkov připomíná devadesátkový Bronx a tři hlavní příběhy filmu spo-
juje téma touhy žít podle vlastních pravidel…

JELENICE21.
STŘEDA
19.30

Francie 2021 • 77‘ • titulky
Vstupné 110,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Quentin Dupieux • Hrají: J. Dujardin, A. Haenel
Černá komedie o tom, jak to může dopadnout, když váš život po rozvodu dostane nečekané obrátky. George, jeho nová jelenicová bunda a videokamera. Tak vypadá 
počátek nového vztahu a dobrodružství, které byste nečekali nikde, natož v ospalé vesnici ve francouzských Alpách. Když přijde spolu s krizí středního věku krize 
maskulinity, občas to dopadne vážně špatně.

DIVOKÝ SPIRIT22.
ČTVRTEK
18.00

USA 2021 • 89‘ • dabing
Vstupné 120,- děti do 15 let 100,- • přístupný

Režie: Elaine Bogan, Ennio Torresan
Holka jménem Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši, až našla koně. Divoký mustang Spirit jí dokáže, že přátelství na život a na smrt nemusí být jenom mezi lidmi. 
Animovaná dobrodružná pohádka, která chytne diváky za srdce.

MSTITEL26.
PONDĚLÍ
19.30

ČR 2021 • 93‘
Vstupné 120,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Lucia Klein Svoboda • Hrají: D. Fischer, J. Dušek, I. Franěk, M. Šteindler, … 
Nekorektní filmová komedie s vysokou hladinou podvratnosti a alkoholu. „Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto filmu, v němž se zkrachovalý herec rozhodne propít 
až k expedici na Mars, najít sám sebe, lásku, něco k pití a tlačítko START. A když ne to, tak se alespoň všemu pomstít, především šéfovi divadla, který ho vyhodil, 
a manželce, která ho hned poté vyhodila rovněž. 

BLACK WIDOW 28.
STŘEDA
19.30

USA 2021 • 134‘• titulky
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

Režie: Cate Shortland • Hrají: S. Johansson, F. Pugh, R. Weisz, D. Harbour, …
Svůdná mladá vdova alias Black Widow se konečně dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Skupina 
velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem 
– neúprosným zabijákem. Akční dobrodružný sci-fi film s hvězdným obsazením.

MAZEL A TEJEMSTVÍ LESA29.
ČTVRTEK
18.00

ČR 2021 • 80‘
Vstupné 120,- • přístupný

Režie: Petr Oukropec • Hrají: S. Pöthe, J. Krycnerová, T. Rímský, K. Boková, …
V dobrodružném rodinném filmu tráví děti ze skautského oddílu své letní prázdniny na místě, které je ukryto v horách romantické lesní oblasti. Tři týdny žijí jako 
divoši – spí v týpí, myjí se v potoce, vaří své jídla na ohni a baví se v lese kolem. Tentokrát však skauti přicházejí do svého lesa naposledy. Díky plánu těžit zde lithi-
um, zmizí jejich divočina navždy…


