
Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. Změna programu vyhrazena.
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU ZAČÁTKŮ VEČERNÍCH PŘEDSTAVENÍ - OD 19 HOD.

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).

1. 8.
RELAX BAND / Hronov

8. 8. 
TÁBORANKA / Košťálov

14. 8.
běh do vrchu HF BAND / Úpice

15. 8.
běh do vrchu ÚPICKÁ 
DECHOVKA

22. 8.
ART JAZZ BAND / Hradec Králové

29. 8.     
KRAKONOŠKA / Trutnov

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

SRPEN
2021

KINO HRAJE DIGITÁLNE 2D se zvukem Dolby Surround 7.1

UBAL A ZMIZ 3.
ÚTERÝ
19.00

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…  

VYŠEHRAD: SERYJÁL2.
PONDĚLÍ
19.00

ČR 2021 • 83‘
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Jakub Štáfek, Martin Kopp • Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, J. Nosek, O. Pavelka, …
Než bude bláznivý komediální příběh enfant terrible českého fotbalu, Julia Lavického, pokračovat, pojďte si v kině připomenout, jak to celé začalo. Pojďte sledovat 
Laviho v možná nejhorší situaci, ve které se dosud ocitl. V unikátním projektu tvůrci spojili všechny epizody původního internetového seriálu a přidali nové scény 
z připravovaného filmu jako malou ochutnávku.  

CHYBY4.
STŘEDA
19.00

ČR, SR 2021 • 99‘ 
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Jan Prušinovský • Hrají: P. Gajdošíková, J. Jankovský, O. Kokorský, J. Kolařík, …
Romance mapující vztah dvou zamilovaných, pětadvacetileté prodavačky Emy a pokrývače Tomáše. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle 
přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se rozhodne Tomášovi svěřit se vším, co v životě prožila. Toho to ale nezajímá. Náhodné setkání s minulostí ovšem 
nečekaně odstartuje sérii událostí, která obrátí životy obou dotyčných naruby.

CHLUPÁČCI5.
ČTVRTEK
18.00

USA 2021 • 84‘ • dabing
Vstupné 100,- • přístupný

Režie: David Silverman a Raymond S. Persi
Animované dobrodružství Pupí a Edy, roztomilých, chlupatých zvířátek ve tvaru donutu, které čeká největší dobrodružství jejich života. Musí se pokusit najít cestu 
zpět v čase, ale hlavně zkusit zachránit svůj druh před zánikem…  

ČAS9.
PONDĚLÍ
19.00

USA 2021 • 101‘ • titulky
Vstupné 120,- • do 15 let nepřístupný

Režie: M. Night Shyamalan • Hrají: T. McKenzie, G. G. Bernal, V. Krieps, R. Sewell
Luxusní hotel v tropickém ráji a hoteliérův tip na tajnou pláž coby potřebná špetka dobrodružství. Pro rodinu s dvěma malými dětmi to měla být dokonalá dovolená. 
Trable v ráji se projeví ve chvíli, kdy děti na pláži najdou opuštěné věci patřící jiným hostům hotelu a vzápětí všichni začnou na sobě pozorovat nevysvětlitelné změny. 
Hororový příběh z místa, kde čas běží mnohem rychleji, než je obvyklé.

BOŽE, TY SEŠ HAJZL11.
STŘEDA
19.00

SRN, Belgie 2020 • 98‘• dabing
Vstupné 110,- • do 12 let nevhodný

Režie: André Erkau • Hrají: S. Irslinger, T. Schweiger, M. Hubacher, H. Makatsch, …
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života 
vměstnáte do těch posledních dní? Šestnáctiletá Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku okolí, že by se měla jít ihned léčit, na nic nečeká a udělá něco 
naprosto impulzivního. Dramatický příběh v komediálním podání.

GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 12.
ČTVRTEK
19.00

ČR 2020 • 92‘
Vstupné 120,- • přístupný

Režie: F. A. Brabec • Hrají: B. Polívka, E. Holubová, I. Chýlková, K. Roden, …
Rodinný film je příběhem psí pravdy, lásky a naděje. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Je o světě viděném očima toulavého psa, o tom, jak nás 
vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.

ROZHNĚVANÝ MUŽ16.
PONDĚLÍ
19.00

USA, UK 2021 • 119‘ • titulky
Vstupné 110,- • do 12 let nevhodný

Režie: Guy Ritchie • Hrají: J. Statham, S. Eastwood, J. Hartnett, H. McCallany, …
Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně tajemný H. a jakou má minulost? Za maskou chladného a nepřístupného samotáře se schovává 
někdo, kdo má pár nehezkých tajemství. Tohle bude pro Los Angeles dlouhá noc... Akční krimifilm s hvězdným obsazením.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL18.
STŘEDA
19.00

ČR 2020 • 115‘
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

Režie: Patrik Hartl • Hrají: M. Pechlát, D. Švehlík, H. Čermák, M. Hofmann, …
Komedie podle stejnojmenného knižního hitu o čtyřech kamarádech ve středním věku, kteří si na večírku přiznají, že nežijí tak, jak si vlastně představovali. Rozhod-
nou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním téměř nesplnitelných úkolů a pokusí se najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň 
odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. 

CROODSOVI: NOVÝ VĚK19.
ČTVRTEK
18.00

USA 2020 • 95‘ • dabing
Vstupné 120,- děti do 15 let 100,- • přístupný

Režie: Joel Crawford
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné animované komedie Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že 
jim na každém kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která je lepší než ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá.

ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD23.
PONDĚLÍ
19.00

USA 2020 • 99‘ • titulky
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

Režie: Patrick Hughes • Hrají: R. Reynolds, S. L. Jackson, S. Hayek, A. Banderas, …
Osobní strážce Michael Bryce v akční komedii vyrazí na prázdniny u moře, kde si mají jeho pocuchané nervy odpočinout. Ovšem během vteřiny se ocitne uprostřed 
divoké přestřelky, které vévodí manželka jeho nedávného chráněnce. Zabiják, jeho žena a jeho bodyguard vyrážejí na zběsilou jízdu evropskými letovisky, plnou pře-
střelek a slovních výměn, bez covid passu zato se slušným arzenálem zbraní. 

SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE25.
STŘEDA
19.00

ČR 2021 • 103‘
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

Režie: Andy Fehu • Hrají: Š. Kozub, J. Štáfek, M. Babišová, A. Daňková, …
Komedie o dvou kamarádech a zároveň youtuberech, kteří si potřebují napravit youtuberskou pověst a vymyslí společný plán na „poslední velkou akci“. Shoky, Morthy, 
Sára, svérázná lovkyně duchů Lucie a prodejce vysavačů Radomil se vydávají po dálnici D1 na divokou jízdu vstříc objasnění záhady Devíti křížů.

EXPEDICE: DŽUNGLE 26.
ČTVRTEK
19.00

USA 2021 • 127‘ • dabing
Vstupné 110,- • přístupný

Režie: Jaume Collet-Serra • Hrají: D. Johnson, E. Blunt, J. Plemons, É. Ramírez…
Akční komedie, inspirovaná slavnou atrakcí v zábavním parku Disneyland, je dobrodružnou výpravou do amazonské džungle, ve které se představí charismatický 
kapitán lodi a odvážná průzkumnice na své misi.

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA30.
PONDĚLÍ
19.00

ČR 2021 • 97‘
Vstupné 130,- • přístupný

Režie: Jan Haluza • Hrají: J. Mádl, T. Ramba, L. Hejlík, P. Tomicová,…
Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči a dohodnou se, že hlavní část péče o novorozence převezme otec na mateřské dovolené. Ten přistupuje k úkolu s po-
někud naivní představou. Brzy však zjistí, že musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi 
stává boj o přežití. Nová česká komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru.

Náhradní projekce:


