
LÉTO NA STARTU
Př ďte s námi oslavit první letní den a užít si pohodové odpoledne a večer • tento den chceme věnovat všem dětem, jejich 
rodičům, prarodičům a učitelům za neskutečné nasazení během velice netradičního školního roku

13:30 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V PARKU
Zastavte se v parku, vezměte deku a něco na zub a opečte si s námi špekáčky na ohni (špekáčky budou na 
místě k dispozici), nebo si jen tak poseďte s přáteli u piva nebo limonády • naši hasiči si kromě občerstvení 
pro vás a vaše děti připravili soutěžní stanoviště a ukázku práce jejich nejmladších členů • na závěr děti čeká 
oblíbená hasičská pěna

16:00 DĚSBAND
Pro dobrou náladu vám v průběhu odpoledne zahraje naše místní dixielandová kapela Děsband

21:15 SNĚŽNÝ KLUK
Večer společně zahájíme čtvrtou sezónu letního kina jedním z nejlepších rodinných animovaných lmů 
posledních let • už ete si dobrodružné putování za svobodou, přátelstvím a rodinou, podpořené úchvatnou animací 
a skvělou hudbou • USA • 2019 • 97 minut • ČSFD 75% 

Vstupné ZDARMA

sobota

20
června

13:30
16:00
21:15

Srdečně vás zveme • Další informace naleznete na www.biobezdikov.cz

Spolek Sousedů

LETNÍ KINO
ŠKVOREC

Za podpory

sobota

18
července

21:30

PULP FICTION
Po dlouhém snažení přinášíme do Škvorce na velké plátno nejkultovnější z kultovních lmů 90. let, který je autorskou Biblí 
režiséra Quentina Tarantina a který v tomto opusu de noval základní prvky své režisérské poetiky • napínavá černá komedie 
rozvržená do inovativní příběhové struktury • Oscar za lmový scénář • USA • 1994 • 154 minut • ČSFD 91% • lm uvádíme
v původním znění s titulky • pro tuto vyjímečnou událost pro vás připravujeme i doprovodný program

Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč 

pátek

24
července

21:30

3BOBULE
Dlouho očekávaná česká komedie stvořená pro letní kino • poetický příběh renesance lásky Honzy (Kryštof Hádek) a Kláry 
(Tereza Ramba) v překrásné krajině jižní Moravy • realita, smutek, krásno a opravdovost řadí 3Bobule minimálně na stejnou 
příčku jako první díl • ČR • 2020 • 101 minut

Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč 

pátek

14
srpna

21:00

VLASTNÍCI
Komedie pro ty, kdo to nezažili - drama pro ty, kdo tím ž í • příběh odehrávající se převážně v jedné místnosti, kde se skupina lidí 
snaží shodnout na určitých věcech • režisér a scenárista Jiří Havelka vycházel ze svých zkušeností, kdy byl účastníkem schůzí 
vlastníků bytových jednotek • příjemná konverzační komedie a největší české lmové překvapení minulého roku (3x Český lev) • 
ČR • 2019 • 85 minut  •  ČSFD 75%

Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč 

pátek

28
srpna

20:00

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Premiérová letní komedie o tom, že výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život • otázkou je, jak... • pohádková 
výhra otevírá Čendovi (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) dveře do velkého světa, aby na konec zjistili, že největší výhrou
v životě je láska • ČR • 2020 • 99 minut

Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč 

Letní kino je součástí Bezdíkovského kulturního léta • promítáme pod širým nebem i za deště • najdete nás v parku na Masarykově náměstí
ve Škvorci • př ďte s dostatečným předstihem • občerstvení zajištěno již před představením • na místě promítání nejsou lavičky, a proto

si kromě dobré nálady s sebou přineste vlastní karimatky, deky, sedátka nebo lehátka

Provoz kina se bude řídit aktuálně platnými nařízeními a omezeními v souvislosti s onemocněním Covid-19 • provozovatel nenese zodpovědnost

za případné zrušení představení nebo vynucenou změnu programu v souvislosti s těmito nařízeními • Z důvodu omezení tvorby front před pokladnou a nutností 
dodržovat bezpečné rozestupy prosíme diváky o zakoupení vstupenky online za pomoci zde uvedeného QR kódu nebo na www.biobezdikov.cz • v případě 

nuceného zrušení představení vám bude vstupné vráceno  (po odečtení drobného servisního poplatku)

smsticket


