
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. 

MESTSKÁ 
KNIHOVNA
v přízemí čp. 15 (Zdena)

je otevřena
v PONDĚLÍ 
15.30 – 18.30 h
a ve ČTVRTEK 
14.00 – 17.00 h
Bezbarierový přístup,
VEŘEJNÝ INTERNET

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

ZÁŘÍ
2021

KINO HRAJE DIGITÁLNE 2D se zvukem Dolby Surround 7.1

SPÍCÍ MĚSTO 2.
ČTVRTEK
18.00

ČR 2021 • 94‘
Vstupné 120,- • přístupný

Režie: Dan Svátek • Hrají: A. Novotná, A. Svátek, K. Svátek, M. Sodomková, …
Všichni rodiče na celém světě zničehonic z neznámých důvodů usnou a děti musí bojovat o přežití ve světě zbývajících dospělých. Napínavé dobrodružství ukazuje, co 
vše se může stát, když zavládne chaos a děti jsou nuceny čelit nástrahám světa na vlastní pěst.

OKUPACE1.
STŘEDA
19.00

ČR 2021 • 98‘
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Michal Nohejl • Hrají: M. Pelchát, O. Brousek, A. Formanová, C. Dobrý, …
Černá komedie se odehrává jedné noci v zakouřeném baru, kde ospalý večírek herců po představení naruší namol opilý ruský důstojník, který přišel prodat kanystr 
armádního benzínu. Jenže obchod se zvrhne a Rus, zaujatý nejen pohlednou Miladou, se k odchodu nemá. Atmosféra houstne a hra se mění v past, hrdinové ve zba-
bělce a zbabělci v hrdiny... 

VOYAGERS - VESMÍRNÁ MISE6.
PONDĚLÍ
19.00

USA 2021 • 108‘• titulky 
Vstupné 100,- • do 12 let nevhodný

Režie: Neil Burger • Hrají: C. Farrell, T. Sheridan, L.-R. Depp, F. Whitehead, …
Sci-fi thriller se odehrává v roce 2063, kdy ze Země sužované nemocemi a suchem odstartuje raketa se speciální misí. 30 chlapců a dívek, narozených ze zkumavky je 
pod dohledem vědců vychováváno v izolaci vesmírné lodi a připravováno na život ve vesmíru. Izolace uprostřed nekonečného vesmíru však přes všechna opatření začne 
probouzet vztek, chtíč, nenasytnost a strach. 

ZÁTOPEK8.
STŘEDA
19.00

ČR, SR  2021 • 130‘
Vstupné 130,- • přístupný

Režie: David Ondříček • Hrají: V. Neužil, M. Issová, J. Frecheville, R. Mikluš,…
Výpravný film věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátop-
ka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. 

RESPECT9.
ČTVRTEK
19.00

USA 2021 • 145‘ • titulky
Vstupné 110,- • do 12 let nevhodný

Režie: Liesl Tommy • Hrají: J. Hudson, M. Wayans, M.J. Blige, F. Whitaker, ...
Výjimečný příběh životní cesty legendární hudební hvězdy Arethy Franklin. Svůj hlas musela prosadit v nesnadných 60. letech minulého století, kdy se Amerika ocitla 
uprostřed bouřlivého sociálního a politického dění.

REMINISCENCE13.
PONDĚLÍ
19.00

USA 2021 • 116‘ • titulky
Vstupné 110,- • do 12 let nevhodný

Režie: Lisa Joy • Hrají: H. Jackman, R. Ferguson, N. Martinez, T. Newton, …
Ve vzrušujícím thrilleru pomáhá Nick Bannister svým klientům odemknout ztracené vzpomínky a vést je napříč světem minulosti. Jeho život se však navždy změní 
poté, co přijme novou klientku jménem Mae. Z běžné práce se rázem stává nebezpečná posedlost a Bannister během hledání pravdy o zmizení Mae odhaluje šílené věci, 
přičemž musí čelit otázce: Kam až je člověk ochoten zajít kvůli těm, které miluje?

VEČÍREK 15.
STŘEDA
19.00

ČR 2020 • 90‘
Vstupné 110,- • přístupný

Režie: Michal Suchánek • Hrají: J. Langmajer, T. Dyková, K. Roden, M. Taclík, …
Komedie z večírku bývalých spolužáků. Setkání by se asi neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího příchozího spolužáka zazvoní 
u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se 
ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá.

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU16.
ČTVRTEK
18.00

USA 2021 • 88‘ • dabing
Vstupné 120,- děti do 15 let 100,- • přístupný

Režie: Cal Brunker
Tlapková patrola v animované komedii, to jsou psí záchranáři, kteří umějí létat s letadlem, hasit požáry, strážit zákon a dělat spoustu dalších užitečných věcí. Jsou 
připraveni kdykoliv vyrazit i na tu nejnebezpečnější misi a zachránit i to, co se na první pohled zachránit nedá. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli 
od Tlapkové patroly čekat.

JEDINĚ TEREZA 22.
STŘEDA
19.00

ČR 2021 • 102‘ 
Vstupné 130,- • přístupný

Režie: Jaroslav Fuit • Hrají: I. Orozovič, V. Khek Kubařová, M.Ruml, D. Matásek, …
Romantická komedie je příběhem lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho 
čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska prostě bolí.

ZELENÝ RYTÍŘ  20.
PONDĚLÍ
19.00

USA, Irsko 2021 • 130‘• titulky 
Vstupné 110,- • do 15 let nepřístupný

Režie: David Lowery  • Hrají: D. Patel, A. Vikander, J. Edgerton, S. Harris, ...
Epický středověký příběh z doby, kdy čest byla nadevše a odvaha dělala krále. Chrabrý, ale svéhlavý rytíř kulatého stolu, Sir Gawain, se vydává na troufalou cestu, 
na jejímž konci ho čeká osudový vyzyvatel – obrovský a tajemný Zelený Rytíř. Sir Gawain na této pouti musí čelit duchům, obrům i zlodějům, aby dokázal, že je hoden 
cti v očích jeho rodiny a celého království.

SHANG-CHI A LEGENDA 
O DESETI PRSTENECH 

23.
ČTVRTEK
19.00

USA 2021 • 101‘ • dabing
Vstupné 130,- děti do 15 let 100,- • přístupný

Režie: Destin Daniel Cretton • Hrají: S. Liu, Awkwafina, M. Yeoh, F. Chen, M. Zhang, …
Akční dobrodružný fantasy film, v němž je hlavní postavou superhrdina čínského původu Schang-hi, který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě 
tajemné organizace Deset prstenů… 

CESTA DOMŮ27.
PONDĚLÍ
19.00

ČR 2021 • 92‘
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

Režie: Tomáš Vorel • Hrají: B. Polívka, E. Holubová, T. Hanák, B. Nimcová, …
Komedie, ve které tvůrci chtějí vzdát hold životu na vsi, tradicím a soužití s přírodou, je poslední částí volné trilogie. Postava Tomáše Hanáka už je pevně spjatá se 
vsí, pracuje v lese a pálí slivovici, Papošovi sedlačí, začíná je trápit věk a taky fakt, že syn Ludva na statek nechce. Ten je spokojený jako revírník v hájence, kterou 
chce ale koupit bohatý Rus.

AFTER: TAJEMSTVÍ 29.
STŘEDA
19.00

USA 2021 • 83‘• titulky
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

Režie: Castille Landon • Hrají: J. Langford, H. Fiennes Tiffin, M. Sorvino, K. Madeira, …
Třetí díl romantického, filmového a knižního fenoménu přinese pro osudovou lásku Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. Zkoušku, která může zanechat jejich silný 
vztah v troskách. Tessu čeká životní rozhodnutí a Hardin bude čelit nejen svým běsům a minulosti, ale i šokujícímu odhalení, které se týká jeho rodiny. 

DRAČÍ ZEMĚ30.
ČTVRTEK
18.00

Mauricius 2020 • 92‘ • dabing
Vstupné 100,- • přístupný

Režie: Tomer Eshed 
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou minulostí. Draci se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže mladý stříbrný drak Plamínek chce 
poznávat svět a zažívat dobrodružství. A tak se s kamarády tajně vydává na nebezpečnou výpravu, aby svůj rod zachránil. Netuší, že největší nebezpečí mají v patách. 
Animovaný dobrodružný příběh.


