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

mail: kino@janske-lazne.cz

ZÁŘÍ
2022

program kina na www.janske-lazne.cz

KINO HRAJE DIGITÁLNE 2D se zvukem Dolby Surround 7.1
TE KRKONOŠSKÁ
70 MTB
3. 9. 2022

náměstí od 10 hod.
Legendární týmový závod 3členných
družstev na horských kolech. Start i cíl na
kolonádě, součástí bude i Dětská K7MTB.

REMESLNÉ TRHY
NA KOLONÁDE
10.–11. 9. 2022

Kolonáda denně 10.30 – 17.30 hod.
Prezentace a prodej řemeslných výrobků,
regionálních produktů a potravin, soutěže
pro děti, doprovodný kulturní program
na pódiu.

KULINÁRSKÝ DEN
SV. VÁCLAVA
28. 9. 2022

náměstí v 10.30 – 18 hod.
Poslední venkovní akce na kolonádě
pro milovníky dobrého jídla a nápojů
s celodenním kulturním programem.
Najdete zde prezentaci místních
restaurací, místní pivovary, vinaře
z Moravy, ukázky vaření, krkonošskou
kuchařku, řemeslné výrobky apod.

Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení.

Změna programu vyhrazena.

1.

ZAKLETÁ JESKYNĚ

5.

TOP GUN: MAVERICK

7.

MEN

8.

AFTER: POUTO

USA 2022 • 95‘ • titulky
Vstupné 120,- • do 12 let nevhodný

12.

USA 2022 • 159‘ • titulky
Vstupné 100,- • do 12 let nevhodný

PONDĚLÍ
19.00

ELVIS

Režie: Baz Luhrmann • Hrají: A. Butler, T. Hanks, K. Smit-McPhee, O.DeJonge,…
Film o životě a hudbě Elvise Presleyho mapuje zásadní momenty zpěvákovy krátké, avšak nesmírně bohaté kariéry a zaměřuje se zejména na jeho vztah s kontroverzním manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem. Energické drama plné skvělých hereckých výkonů ukazuje vrcholy i pády krále rock´n´rollu, který se z chudých
poměrů dokázal vydrápat na pozici jednoho z nejznámějších hudebníků všech dob.

14.

ARVÉD

ČR, SR 2022 • 120‘
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

15.

PLANETA PRAHA

ČTVRTEK
18.00

PONDĚLÍ
19.00

STŘEDA
19.00

ČTVRTEK
19.00

STŘEDA
19.00

ČR, SR, Maďarsko 2022 • 98‘
Vstupné 100,- • 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.
USA 2022 • 131‘ • titulky
Vstupné 100,- • 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.
VB 2022 • 100‘ • titulky
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

Režie: Alex Garland • Hrají: J. Buckley, R. Kinnear, P. Essiedu, G. Rankin,…
Harper odjíždí na malebný anglický venkov srovnat si myšlenky po nedávné tragédii v osobním životě. Okolní příroda však působí značně zneklidňujícím dojmem
a Harper má neodbytný pocit, že ji kdosi či cosi zpoza stromů sleduje. Co nejdříve vypadá jako plíživý děs, se brzy promění v opravdovou noční můru. Originální mysteriózní horor.

Režie: Castille Landon • Hrají: J. Langford, H. Fiennes Tiffin, M. Sorvino, L. Lombard,…
Čtvrtý díl romantické ságy zavede Hardina a Tessu na životní křižovatku, ze které se vydávají každý jinou cestou. Byli si souzeni, ale Hardinovy běsy jsou příliš divoké
a Tessa prahne po svém osobním štěstí. Bude mít jejich žhavá, nespoutaná a nekonečná láska z minulosti také někdy budoucnost?

Režie: Vojtěch Mašek • Hrají: M. Kern, S. Rašilov, M. Pechlát, J. Plesl,…
Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí, jehož život byl obestřen mnoha tajemstvími. Dramatický film vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k hranicím samotného pekla.
ČR 2022 • 83‘
Vstupné 100,- • přístupný

ČTVRTEK
18.00

Režie: Jan Hošek
Kolik „obyvatel“ má Praha? Vedle lidí v betonové džungli hlavního města žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky
nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Vydejte se na vzrušující dokumentární výpravu pro celou rodinu za desítkami zvířecích hrdinů, kteří tajně žijí
v naší metropoli.

19.

BESTIE

USA 2022 • 93‘ • titulky
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

21.

NENE

USA 2022 • 119‘ • titulky
Vstupné 100,- • do 15 let nepřístupný

22.

JAN ŽIŽKA

ČR 2022 • 125‘
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

26.

VSTUPENKA DO RÁJE

USA 2022 • 150‘ • titulky
Vstupné 140,- • do 12 let nevhodný

27.

POSLEDNÍ ZÁVOD

ČR 2022 • 95‘
Vstupné 100,- • do 12 let nevhodný

29.

MOONAGE DAYDREAM

USA 2022 • 140‘
Vstupné 130,- • do 12 let nevhodný

PONDĚLÍ
19.00

STŘEDA
19.00

ČTVRTEK
19.00

PONDĚLÍ
19.00

ÚTERÝ
19.00

ČTVRTEK
19.00

Režie: Baltasar Kormákur • Hrají: I. Elba, S. Copley, I. Halley, L. Jeffires,…
Vyvézt rodinu na výlet do Jižní Afriky vypadá na první pohled jako báječný nápad. Snadno se ale může stát, že to bude poslední nápad, který budete v životě mít. Stačí
zkřížit cestu naštvanému mohutnému lvu, jak se to povedlo doktorovi Nate Danielsovi v napínavém thrilleru. Ve snaze ochránit své teritorium a udržet si pozici pána
tvorstva udělá tahle bestie cokoliv, aby vetřelce sprovodila ze světa.

Režie: Jordan Peele • Hrají: D. Kaluuya, K. Palmer, B. Perera, M. Wincott,…
Ten den by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo „cosi“, co sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo to UFO? Nebo je vysvětlení mnohem racionálnější? Nikdo nic neví. Zjevné je jen to, že to, co se děje v okolí malé koňské farmy, na níž sourozenci žijí, je čím dál znepokojivější a nabírá to na obrátkách. Mistr
hororových překvapení natočil další film, který vás spolehlivě překvapí a šokuje.

Režie: Petr Jákl • Hrají: B. Foster, M. Caine, M. Goode T. Schweiger,…
Historický velkofilm vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí. Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen službou pro samotného krále,
Václava IV. V této době se z nájemného žoldnéře stává legenda.

Režie: Ol Parker • Hrají: G. Clooney, J. Roberts, K. Dever, L. Bravo,…
Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými silami udělat vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. George Clooney
a Julia Roberts v rolích šokovaných rodičů, kteří se rozhodnou zachránit svou dceru Lily před následky letní lásky v romantické komedii dokazují, že i podruhé se dá
vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste chtěli udělat.

Režie: Tomáš Hodan • Hrají: K. Hádek, J. Bárdos, M.Adamczyk, O. Kaiser,…
Výpravné filmové drama líčí legendární příběh Hanče a Vrbaty a přibližuje dávné události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha, který se vydává Hančovi na pomoc a všichni začínají v nelidském mraze a neproniknutelné vichřici psát příběh
o hrdinství, odvaze, vůli a přátelství.

Režie: Brett Morgen • Hrají: David Bowie
Davidu Bowiemu se dařilo víc než padesát let ovlivňovat svět svou hudbou, životním stylem a názory, které často předbíhaly dobu. S hudebním filmem se vydáte na
vzrušující výpravu do života jednoho z nejoriginálnějších a nejvýznamnějších muzikantů všech dob. Režisér Brett Morgen stvořil působivý kaleidoskop kombinující
dosud neviděné záběry, nesmrtelnou Bowieho hudbu a jeho vlastní komentář.

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

