
Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení.

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. 

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

LEDEN
2022

KINO HRAJE DIGITÁLNE 2D se zvukem Dolby Surround 7.1

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

Změna programu vyhrazena.

DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL 5.
STŘEDA
19.00

Itálie 2021 • 101‘ • titulky
Vstupné 110,- • do 12 let nevhodný

Režie: Paolo Costella • Hrají: A. Angilini, L. Bizzarri, C. Crescentini, P. Kessisoglu, …
Komediální příběh sleduje osud čtyř párů, před kterými stojí rozhodnutí, zda se po letech strávených v neplatném manželství znovu oddají. A podívaná je to opravdu 
napínavá. Atmosféra by se dala krájet snad víc, než když kráčeli k oltáři poprvé. Druhé osudové “ano” totiž znamená začátek nového života…

HOSPODA NA MÝTINCE – DIVADLO 
JÁRY CIMRMANA

4.
ÚTERÝ
19.00

Vstupné 500,-  

Novoroční divadelní představení.

DRAČÍ PRINCEZNA 6.
ČTVRTEK
18.00

Norsko, NL, ČR 2020 • 83‘ • dabing
Vstupné 100,- • přístupný

Režie: Katarina Launing • Hrají: I. Z. Kahn, I. A. Sandemose, K. H. Sydness, A. Baasmo, …
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Spíš malý vystrašený dráček, který zabloudil. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou ještě 
Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na jejich dobrodružství bude malé městečko vzpomínat ještě roky. 

KLAN GUCCI10.
PONDĚLÍ
19.00

USA 2021 • 164‘ • titulky
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Ridley Scott • Hrají: Lady Gaga, A. Driver, J. Leto, J. Irons, Al Pacino, …
Drama s hvězdným obsazením je inspirováno šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, 
zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci.

SLALOM12.
STŘEDA
19.00

Francie 2021 • 123‘ • titulky
Vstupné 120,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Charlène Favier • Hrají: N. Abita, J. Renier, A. Auriant, M. Combeau, …
Dramatický příběh dospívající vrcholové lyžařky, jejíž život se rozjede po velmi neočekávaném a příkrém svahu. Ve chvíli zlomu v její sportovní kariéře, dojde v jejím 
soukromém životě k mnohem temnější události. Nezkušená dívka se ocitá uvězněná v situaci, kde se prolíná nerovná romance a zneužívání. 

MATRIX RESURRECTIONS13.
ČTVRTEK
19.00

USA 2021 • 148‘ • titulky
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

Režie: Lana Wachowski • Hrají: K. Reeves, J. Henwick, Y. Abdul-Mateen II, Ch. Ricci, …
V akčním sci-fi filmu již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidný život v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý 
den Trinity, ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 17.
PONDĚLÍ
19.00

SR, ČR 2021 • 93‘
Vstupné 120,- • přístupný

Režie: Jakub Kroner • Hrají: T. Pauhofová, A. Lišková, G. Marcinková, Z. Norisová, …
Příběh je volným pokračováním úspěšné romantické komedie, která začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč udá-
lostí a trojice Haniných kamarádek a jejich rodiny vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama. 

POSLEDNÍ NOC V SOHO19.
STŘEDA
19.00

VB 2021 • 117‘ • titulky
Vstupné 120,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Edgar Wright • Hrají: T. McKenzie, A. Taylor-Joy, M. Smith, T. Stamp, …
Některé sny umí být tak živé, že po probuzení nevíte, jestli se vám opravdu jen zdály. Thriller plný nočních můr sleduje studentku módního návrhářství Eloise, která 
se ve snech vrací časem do šedesátých let, do nočního klubu v proslulé londýnské čtvrti Soho. A noční pouto s minulostí postupně začíná pronikat i do její každodenní 
existence. 

NENÍ ČAS ZEMŘÍT 24.
PONDĚLÍ
19.00

USA, UK 2020 • 163‘ • titulky
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Cary Joji Fukunaga • Hrají: D. Craig, R. Malek, A. de Armas, Ch. Waltz, ...
V nejnovějším akčním thrilleru skončil James Bond aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání, když se objeví jeho 
starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ale ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. 

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 26.
STŘEDA
19.00

USA 2021 • 125‘ • dabing
Vstupné 120,- • přístupný

Režie: Jason Reitman • Hrají: M. Grace, F.Wolfhard, L. Kim, C. O´Connor, …
Akční sci-fi komedie je další kapitolou z původního příběhu Krotitelů duchů. Svobodná matka se svými dvěma syny se přestěhují na maloměsto, kde společně objeví 
spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.

JE SUIS KARL31.
PONDĚLÍ
19.00

Německo, ČR 2021 • 126‘• titulky
Vstupné 110,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Christian Schwochow • Hrají: L. Wedler, J. Niewöhner, M. Peschel, A. Fialová, …
Film vypráví příběh mladé dívky, která přežije teroristický útok. Při výbuchu přijde o matku i sourozence a tato zkušenost ji přivede k charismatickému Karlovi, který 
ji přesvědčí, aby se připojila k jeho hnutí, které chce změnit Evropu. Osobní drama se změní v thriller plný manipulace, fanatismu a aktuálních společenských otázek.

SÍLA27.
ČTVRTEK
19.00

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

Režie: Martin Mareček
Jak se stát lepší verzí sebe sama ve chvíli, kdy se ztrácíme ve vlastním životě? Dokumentární film zachycuje pět obtížných let v životě Kamila Fily, známého filmového 
publicisty. Výsledkem je nejen drtivě upřímná výpověď o vnitřním konfliktu a krizi středního věku, ale i obecnější reflexe proměn a podob maskulinity nového milénia. 

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU20.
ČTVRTEK
18.00

Norsko 2021 • 87‘ • dabing
Vstupné 110,- • přístupný

Režie: Cecilie A. Mosli • Hrají: A. Smeplass, C. Al, T. Harr, E. D. Petersen, … 
V příběhu odvahy, lásky, dobrého srdce a magie bude Popelka po smrti svého otce znovu bojovat s tyranskou macechou a nevlastní sestrou, překazí lov třem mladíkům 
a díky kouzelným oříškům se zúčastní úchvatného plesu, kde získá princovo srdce a na útěku ztratí svůj střevíček. Severská pocta české filmové klasice.


