kino VLAST
tel.: 499 875 121, 737 884 743

mail: kino@janske-lazne.cz

ČERVEN
2022

program kina na www.janske-lazne.cz

KINO HRAJE DIGITÁLNE 2D se zvukem Dolby Surround 7.1
ZAHÁJENÍ
LÁZENSKÉ SEZÓNY
4. červen

centrum města 10 – 18 hod.
Letošní ročník se koná v duchu
česko-polského lázeňství.
Součástí celodenního programu budou
stánky s ukázkami řemesel z obou stran
Krkonoš.
Koncerty:
HLAVNÍ PODIUM
13.00 – kapela SLZA
15.30 – LENNY s kapelou
MALÉ PODIUM:
Dominika& Band, Blues Menu, Blue Cimbal

OSLAVA KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení.

1.

Zábavná stezka ve strašidelném lese
pro děti i dospělé.
Divadelní pohádka „O ošklivém káčátku“

MALÝ FARMÁR – SOUTEŽNÍ DEN
PRO DETI
19. červen

dětská léčebna VESNA v 9 – 12 hod.

MAGICKÝ VÍKEND
25. – 26. červen

centrum města 10.30 – 17 hod.
Prodejní výstava
a řemeslné trhy

USA 2021 • 110‘ • dabing
Vstupné 100,- děti do 15 let zdarma • přístupný

STŘEDA
18.00

Režie: Jared Bush, Byron Howard
Animovaný příběh o Madrigalových, kteří žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném místě zvaném Encanto.
Kouzlo způsobilo, že každé dítě má jedinečný dar, kromě jediné dívky jménem Mirabel. Když se magie obklopující Encanto začne vytrácet, Mirabel zjistí, že právě ona
by mohla být poslední nadějí pro svou rodinu.

2.

FILM ROKU

6.

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

ČR, SK 2022 • 90‘
Vstupné 110,- • do 12 let nevhodný

8.

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?

Francie, Belgie 2022 • 98‘ • titulky
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

9.

VYŠEHRAD: FYLM

ČR 2022 • 105‘
Vstupné 110,- • do 15 let nepřístupný

13.

ŽHÁŘKA

USA 2022 • 94‘• titulky
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

15.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

16.

ZLOUNI

20.

TOP GUN: MAVERICK

22.

MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ

23.

ŽENY A ŽIVOT

27.

PÁNSKÝ KLUB

ČR 2022 • 89‘
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

29.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

USA 2022 • 147‘• titulky
Vstupné 140,- • do 12 let nevhodný

30.

ZAKLETÁ JESKYNĚ

ČTVRTEK
19.00

PONDĚLÍ
19.00

17. červen

Horní promenáda za Kolonádou v 18 – 20 hod.

ENCANTO

Změna programu vyhrazena.

STŘEDA
19.00

ČTVRTEK
19.00

PONDĚLÍ
19.00

STŘEDA
19.00

ČTVRTEK
18.00

PONDĚLÍ
19.00

STŘEDA
19.00

ČTVRTEK
19.00

PONDĚLÍ
19.00

STŘEDA
19.00

ČTVRTEK
18.00

Španělsko, Argentina 2021 • 114‘ • titulky
Vstupné 110,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Mariano Cohn, Gastón Duprat • Hrají: P. Cruz, A. Banderas, O. Martínez, M. Matthews,…
Slavná a excentrická režisérka dostala za úkol natočit ten zaručeně nejlepší film všech dob. Má neomezený rozpočet a velké umělecké ambice, ovšem jejím největším
úkolem bude zkrotit herce v hlavních rolích. Hravá a poťouchlá komedie, ve které si Penélope Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martínez dělají legraci sami ze sebe,
ze svých kolegů i celého filmového světa.

Režie: Jakub Machala • Hrají: A. Fialová, L. Krobotová, M. Lambora, C. Kassai,…
Pokud se hrdinům komedie může něco pokazit, zaručeně se to pokazí. Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské jízdě předešlé noci je
nezvěstný ženich. V patách má neurotickou matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémského otce. Svůj vlastní příběh pak prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž
připravuje opravdové rande.

Režie: Philippe de Chauveron • Hrají: Ch. Clavier, Ch. Lauby, A. Abittan, M. Sadoun,…
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají zcela nové a početné problémy. V komediálním pokračování slaví čtyřicet let
společného života a jejich čtyři dcery pozvou na rodinnou oslavu i rodiče svých manželů. Tento sraz slibuje, že bude hodně bohatý na nejrůznější události už jen proto,
že rodiny jsou z nejrůznějších koutů světa a rozhodně je nespojuje ani stejná víra.

Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek • Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, Š. Vaculíková, J.Ployhar,…
Po dnes již kultovním onlinovém seriálu přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerní komedie. Bývalý sparťanský hráč Julius Lavický je pořád stejně nekorektní a za hranou, jen mu život přináší nová dobrodružství a překvapení, která z něj dělají dospělejšího Laviho. Už zase se řítí z jednoho problému do druhého!

Režie: Keith Thomas • Hrají: Z. Efron, G. Reuben, S. Lemmon, R. K. Armstrong,…
Filmová adaptace knihy hororového klasika Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou myšlenkou zapálit, cokoliv jí
napadne. Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný. Jí i lidem v jejím okolí.
ČR 2022 • 110‘
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

Režie: Emil Křižka • Hrají: A. Čuba, Š. Kozub, R. Ferro, V. Polák,…
Specifická komediální skupina teď vyráží do kin s prvním opravdickým filmem a Jackpotem. Na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou se vydá předposlední český
akční hrdina a strážce Teritoria Milan, citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek, orgán městské policie Robert, a snaživý, leč průměrný herec
oblastního divadla Herbert.
USA 2022 • 100‘ • dabing
Vstupné 100,- • přístupný

Režie: Pierre Perifel
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý svět za padouchy. Animovaná komedie dokazuje, že i v na první pohled nebezpečném tvorovi se
může skrývat dobré srdce. Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Když se ocitnou v policejní cele, jejich plán počítá
s tím, že na oko budou sekat latinu a při první příležitosti se vypaří.
USA 2022 • 131‘ • titulky
Vstupné 140,- • do 12 let nevhodný

Režie: Joseph Kosinski • Hrají: T. Cruise, J. Connelly, V. Kilmer, M. Teller,…
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Vždycky byl magnetem na průšvihy, ale pilot je bravurní, a proto dostane nabídku stát
se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset Maverick
zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi.
Francie 2022 • 97‘• titulky
Vstupné 120,do 12 let nevhodný

Režie: Audrey Dana • Hrají: T. Lhermitte, R. Bedia, F.-X. Demaison, L. Stocker,…
Ve francouzské komedii sedm městských mužů v různém věku zavede jejich zoufalství na opuštěnou vlakovou stanici uprostřed ničeho, kde začíná neobvyklý „chlapácký“ kurz přežití, jenž je má postavit zpět na nohy. Každý krok na tomto „táboře“, který vede hodně excentrická koučka, jim má pomoci znovu najít své mužné já. Úkol
se však zdá být dost složitý a obzvlášť, když se nic nedaří podle plánu.
ČR 2022 • 87‘
Vstupné 110,- • přístupný

Režie: Petr Zahrádka • Hrají: E. Burešová, P. Buchta, J. Lábus, V. Freimanová,…
Mottem romantické komedie by mohl být nápis, který před mnoha lety nasprejoval anonymní autor na jednu londýnskou zeď: „Navzdory dílčím nezdarům hledání
štěstí a lásky stále pokračuje…“ A stejně je tomu i v tomto příběhu, kde někdy pomůže k happyendu náhoda, někdy pár facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit
vztahové problémy s osobou, která s vámi vztah vlastně vůbec nemá…

Režie: Matěj Balcar • Hrají: K. Hrušínská, J. Mádl, M. Šteindler, B. Polívka,…
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sezení výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené
psycholožky Lindy, které se terapie brzy vymkne z rukou. Otěže přebírají samotní „klienti“, setkání nabírají nečekaný spád a rozjíždí se svižná mozaika neuvěřitelných
příběhů. Komedie o podobách lásky a o tom, že nikdy není pozdě pokusit se něco napravit.

Režie: Colin Trevorrow • Hrají: Ch. Pratt, B. Dallas Howard, J. Goldblum, L. Dern,…
Příběh dobrodružného filmu se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně
i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho si celý svět musel zvyknout na jejich přítomnost. Existují lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj
prospěch, a na druhé straně lidé, jenž jim v tom chtějí zabránit a udržet svět v rovnováze.
ČR, SK, Maďarsko 2022 • 98‘
Vstupné 120,- • přístupný

Režie: Marianna Čengel Solčanská • Hrají: T. Pauhofová, K. Dobrý, O. Kraus, D. Benedikt,…
Pohádka vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však i drahokamy, ale toho,
kdo by chtěl některý z nich odnést, postihne dávná kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po vzácném drahokamu zatouží. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu
události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království.

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

Přejeme Vám příjemné kulturní zážitky.

www.facebook.com/kinovlast.janskelazne

