
Restaurace BESEDA 
Častolovice František Plašil

RENOVA SERVIS
FRANTIŠEK SEJKORA

PARTNEŘI:

POŘÁDÁ: Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice

Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena. Projekce probíhá za 
každého počasí. Kapacita areálu 120 míst. Rezervace míst není možná.         

V čase projekce areál vyhrazen pouze pro Kino Častolovice.

pohádka, ČR, Slovensko, Maďarsko 98 min
Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si 
nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování 
sestry Ady nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království a postihnou 
i Lenu. 
VSTUPNÉ: 120,- Kč
Od 20:00 hodin ve volnočasovém areálu Na HřištiOd 20:00 hodin ve volnočasovém areálu Na Hřišti
Přístupnost: pro všechny

2. 9. 2022
ZAKLETÁ JESKYNĚ

horor, Francie, 87 min
Alex je už od dětství fanoušek filmu Arthur a Minimojové. Na svoje narozeniny ho jeho nejlepší přátelé překvapí a vezmou do domu, kde se film točil. Nikdo z nich 
netuší, že jde o zlověstnou a smrtelnou past. Z dětského snu se brzy stává hrůzná noční můra.
VSTUPNÉ: 120,- Kč
Od 21:00 hodin ve volnočasovém areálu Na Hřišti
Přístupnost: nevhodné do 12 let

26. 8. 2022
ARTHUR: PROKLETÍ

komedie, romantický, ČR, 97 min
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla 
v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí           
z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem, kvůli kterému se do 
města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Situace se však brzo vymkne kontrole a prezidentčiny 
noční výlety se provalí. Kateřina se musí snažit, aby si vybojovala právo na lásku, která jí náleží stejně, jako kterémukoliv jinému člověku na světě.noční výlety se provalí. Kateřina se musí snažit, aby si vybojovala právo na lásku, která jí náleží stejně, jako kterémukoliv jinému člověku na světě. 
VSTUPNÉ: 120,- Kč
Od 21:00 hodin ve volnočasovém areálu Na Hřišti
Přístupnost: nevhodné do 12 let

19. 8. 2022
PREZIDENTKA

komedie, akční, ČR, 110 min
TřiTři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou 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. Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert 
vytoužené angažmá? Rozbije Milan chvatem z Krav Mňagy JACKPOT a zvolá nakonec David Votrubek své „vyhjáááál!“, nebo to nebude tak jednoduché? Road trip 
z z Ostravy do Prahy plný šílených událostí, nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén jim totiž ztíží nejen Davidův osobitý pohled na svět, ale také mafiánský boss 
Král, taktéž toužící po miliónové výhře. 
VSTUPNÉ: 120,- Kč
Od 21:00 hodin ve volnočasovém areálu Na Hřišti
Přístupnost: nevhodný do 12 let

12. 8. 2022
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

komedie, romantický, ČR 104 min
MůžeMůže počítačový expert najít štěstí v lůně přírody? Lyrická komedie režiséra Tomáše Vorla s humorem líčí pokus programátora Honzy nalézt smysl života v návratu 
k přírodě. Když Honza bere na výlet do přírody svého předpubertálního syna z rozvedeného manželství, nezapomene samozřejmě přibalit mobil, notebook a digitální 
kameru. Všechnu techniku ale postupně odhodí. Víkendový výlet do malé podhorské vesničky se protáhne na několikatýdenní pobyt. Postupně se oba spřátelí                   
s místními figurkami a zejména s půvabnou rebelující Markétkou. Honza propadá nejen dívčímu kouzlu, ale i vábivé vůni domácích likérů její babičky, drsnému 
přátelství venkovské rodiny Ludvy a Vlastičky a koloritu svérázného venkovského života.přátelství venkovské rodiny Ludvy a Vlastičky a koloritu svérázného venkovského života.
VSTUPNÉ: 120,- Kč
Od 21:00 hodin ve volnočasovém areálu Na Hřišti
Přístupnost: nevhodný do 12 let

5. 8. 2022
CESTA Z MĚSTA

akční, Velká Británie, USA, 163 min
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix 
Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na 
stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou novou technologií. 
VSTUPNÉ: 120,- Kč
Od 21:00 hodin ve volnočasovém areálu Na Hřišti
Přístupnost: od 15 letPřístupnost: od 15 let

29. 7. 2022
NENÍ ČAS ZEMŘÍT

PROGRAM LÉTO 2022
ČASTOLOVICE
LETNÍ KINO


