LETNÍ KINO
ŠKVOREC

Bezdíkovské ﬁlmové léto 2019
Vítáme vás v letním kině, které pro vás již třetí sezónu připravuje parta nadšenců
ze Spolku sousedů společně se Sborem dobrovolných hasičů. Přípravě již více než
30 odpromítaných ﬁlmových představení věnují svůj volný čas, dělají to rádi a dělají
to zdarma. Díky tomu do našeho kina zavítalo již více než 2.000 sousedů ze Škvorce
a okolí.
Mimo kino náš tým najdete nejen na akcích Spolku sousedů, ale snažíme se pomáhat
i spřáteleným spolkům a organizacím. Většinou pro ně zabezpečujeme ozvučení nebo
video prezentace. Mohli jste nás tedy potkat na například adventních slavnostech
městyse, koncertech základní školy, při rozdávání Betlémského světla, valných
hromadách místních spolků, májových slavnostech nebo na 14. ročníku atletických
závodů Za Újezdskou sovou.

 JE TO LEGÁLNÍ?
Jsme registrovaným kinem č. 297800 Unie Filmových Distributorů. Na každé představení
je uzavřená smlouva s distributorem, kterému platíme licenční poplatky. Také odvádíme
poplatky autorským svazům a 1% z vašeho vstupného odchází na podporu českého
ﬁlmu do Státního fondu kinematograﬁe. Spolek sousedů samozřejmě vede účetnictví
a odvádí daně.

 KDO TO VŠECHNO PLATÍ?
Za to, že kino funguje můžete vy, naši diváci. Veškerý běžný provoz kina totiž platíme
z výtěžků ze vstupného. Na rozdíl od mnoha vznikajících letních kin, které většinou
ﬁnancují radnice z obecních rozpočtů, tak nemůžeme nabízet promítání zdarma.
Protože se snažíme cenu vstupenek držet co nejníže, na velké investice do technického
vybavení to samozřejmě nestačí. Díky drobným dárcům, ale hlavně tomu, že náš projekt
byl úspěšný již v několika grantových řízeních, máme v současnosti
k dispozici profesionální audiovizuální techniku a snažíme se vám
nabídnout co nejlepší ﬁlmový prožitek. Pokud byste chtěli naše kino
podpořit, rádi uvítáme i drobné příspěvky na našem transparentním
účtě 2501239094 / 2010. Do zprávy pro příjemce uveďte heslo “KINO”.

 KDE NÁS NAJDETE
Letní kino hledejte v parku na Masarykově náměstí
ve Škvorci před hasičárnou. Pár kapek letního deště nás
nerozhází, ale pokud to vypadá na vydatný a vytvalý déšť,
pokoušíme se schovat pod střechu do sálu hostince
U Zálabských, který je nedaleko od letního kina. Najdete
ho u atobusové zastávky na Masarykově náměstí v č.p. 49.

 CO SI VZÍT S SEBOU
Vezměte si něco pohodlného na sezení nebo ležení – deku, spacák, židličku nebo
křesílko. Nemáme vlastní sedačky, ale uprostřed hlediště je prostor s plachtou pro
ty z vás, kteří chtějí ﬁlm sledovat vleže. Ačkoliv to nechceme přivolávat, může se stát,
že během představení začne pršet – pláštěnka nebo deštník se tedy může také hodit.
A samozřejmě nezapomenout dobrou náladu!

 PARKOVÁNÍ
Pokud jste místní, doražte pěšky. Je to pro vás i pro nás nejlepší řešení. Pokud pořebujete
zaparkovat auto, můžete využít asfaltové plochy na náměstí před hostincem
U Zálabských nebo přes ulici u rybníčku. Pár aut se také vejde do ulic přiléhajích
k hledišti nebo radnici.

 VSTUPENKY
Výše vstupného je uvedena u jednotlivých představení. Děti mají u nás snížené vstupné.
Pokud k nám dorazíte celá rodina, dvě děti mají vstup ZDARMA.
Vstupenky ve formě slušivého jednorázového náramku prodáváme před představením
u stolečku označeného jako pokladna. Pokud nechcete čekat frontu před začátkem
představení, případně si chcete zajistit místo k sezení u představení, které se konají
uvnitř, máte možnost si vstupenku zakoupit online na webu www.biobezdikov.cz.
Vstupné slouží k uhrazení licenčních a autorských poplatků, které jsou
v řádu tisíců korun za jedno ﬁlmové představení. Případný přebytek
vstupného je použit na rozvoj kina a jako rezerva, kdy není tak velká
návštěvnost. Většina poplatků totiž není závislá na tom, jestli
se představení uskutečnilo a platí se tedy i v případě, kdy se představení
nekoná.

 OBČERSTVENÍ
Všechna představení letního kina pořádáme ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů, jehož členové zajišťují občerstvení v přilehlé klubovně. Výtěžek z vaší
konzumace jde na ﬁnancování oddílu mladých hasičů. Nebojte si tedy vzít s sebou
peníze a zakoupit si něco k jídlu nebo pití. Přispějete tak na dobrou věc.

 PODPORUJÍ NÁS
Velkou pomocí pro naše sousedské kino je partnerství s Nadací Via, která pomohla
našemu kinu nakoupit základní profesionální audio vybavení. Firma Auto Kopecký nám
do začátků věnovala promítací plochu. Poděkování patří také společnosti T-Mobile, s jejíž
ﬁnanční pomocí jsme se stali opravdovým kinem s vlastním profesionálním projektorem.
Díky spolupráci s nadačním fondem společnosti Avast si nově můžete užít obraz
na profesionálním ﬁlmovém plátně o úhlopříčce 8.5 m a ploše 32 m2.
S velkou hrdostí bychom ale rádi na tomto místě uvedli i naše drobné dárce, kteří nám
přispěli na nákup vybavení: Akuana Praha s.r.o., Evgeny Bazanov, Hana Böhmová,
Gabriela Černá, Marcela Dicker, Leo Dittmann starší, Zdeněk Doboš, Jan Dryák,
Alena Dryáková, Jana Fejfarová, Renata Hořická, Pavel Hradecký, Michal Hruška,
Eva a Bohumil Kadlecovi, Tomáš Kawulok, Denisa Krejčí, Roman Kyncl, Adéla Kynclová,
Miroslava

Lindová,

Martina

Menoušková,

Tomáš

Měřička,

Eva

Moravcová,

Dana Musialová, Lucie Partlová, Radek Pecháček, Radek Pohnán, Klára Průchová,
Martina Rösslerová, Tomáš Roztočil, Barbora Seidlová, Jiří Schindler, David Stempák,
Eduard Šterba, Josef Suchánek, Ludmila Synčáková, Kristina Tůmová, Jana Urbanová,
Jaroslav Vácha, Václav Valenta, Lucie Vesková a Martin Vodička.
Podporovatelů a pomocných rukou máme ve svém okolí čím dál více. Je to například
městys Škvorec, který nám bezplatně pronajal pozemky pro letní kino. Stejně tak
rodina Zálabských, díky které máme kde promítat, když venku prší nebo sněží. Velké
poděkování patří našim rodinám, bez jejichž pomoci a pochopení by to nešlo. A nakonec
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem ostatním, kteří nám pomáhají
s organizací jednotlivých představení – prodávají vstupenky, staví a bourají kino, prostě
přidají ruku tam, kde je potřeba.

 KONTAKT NA PROVOZOVATELE
Letní kino provozuje Spolek sousedů, Sadová 349, 250 83 Škvorec, IČO 05888026.
Vedoucím kina je Jaroslav Vácha (jaroslav.vacha@spoleksousedu.cz, +420 602 658 255).
Další informace a aktuální program naleznate na www.biobezdikov.cz.

PROGRAM
sobota

22.6.
21:15

MALÁ ČARODĚJNICE

Malá čarodějnice má jeden velký sen. Ráda by se alespoň jednou podívala na
každoroční slet čarodějnic a prožila opojnou noc plnou tance u zapáleného
ohně. Má ovšem smůlu, je jí teprve 127 let • Hraná pohádka pro celou
rodinu. Německo / Švýcarsko • 2018 • 103 minut
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodina 160 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
pátek

12.7.
21:30

Fascinující oslava kapely Queen, její hudby a hlavně jejího výjimečného
zpěváka Freddieho Mercuryho, který se navzdory dobovým stereotypům
a konvencím stal jedním z nejoblíbenějších populárních umělců historie •
Pokusíme se vám přinést jedinečný zvukový zážitek • VB / USA • 2018 • 134
minut • Originální zvuk s CZ titulky • Nevhodné mládeži do 12 let
Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč

ŽENY V BĚHU
pátek

26.7.
21:30

Věra, matka tří dcer, prožila s manželem báječný život a je rozhodnutá splnit
jeho poslední přání – zaběhnout maraton. Trasu si s dcerami jednoduše
rozdělí a zdolají ji jako rodinná štafeta. Problém je, že žádná z nich dosud
neuběhla ani metr. Komedie ČR • 2019 • 93 minut • Přístupné bez
omezení
Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč

TERORISTKA
pátek

9.8.
21:00

Iva Janžurová jako učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce
připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin
Hofmann) nepomůže ani starostka, sežene si zbraň a rozhodne se udělat to,
co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme.
Komedie ČR • 2019 • 95 minut • Nevhodné do 12 let
Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
sobota

31.8.
20:00

Dlouho očekávané pokračování divácky úspěšné série animovaných
dobrodružství. Podaří se Škyťákovi a Astrid najít mýty opředený Skrytý svět,
kde mohou všichni draci najít bezpečný úkryt? Animovaný ﬁlm USA pro celou
rodinu • 2019 • 104 minut • Přístupné bez omezení
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodina 160 Kč

