LETNÍ KINO
ŠKVOREC • 2022
pátek

24

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

června

Šestou sezónu letního kina zahájíme již tradičně večerem pro celou rodinu • letos jsme si pro vás nachystali
zbrusu nové pokračování pohádky o napraveném loupežníkovi Karabovi • zvítězí láska a spravedlnost nad
pastí, kterou nastražili zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc? • ČR • 2022 • 104 minut

21:30

děti do 15 let 80 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč

pátek

8

července

21:30
pátek

22

července

21:30
pátek

12
srpna

21:00
pátek

26

SRDCE NA DLANI

Láska se na věk nebo na místo neohlíží • nikdy nevíme, kdy a kde nás potká • můžeme se zamilovat
ve školce, v důchodu, na ulici, v parku • kdykoliv a kdekoliv • ﬁlmové novinka od tvůrců úspěšného ﬁlmu
Ženy v běhu • ČR • 2022 • 118 minut • mládeži přístupný
děti do 15 let 80 Kč, dospělí 120 Kč, rodina 240 Kč

VYŠEHRAD: FYLM

Zatím divácky nejúspěšnější ﬁlm letošního roku vám nabídne plnou porci nekorektního humoru a otevřenou
zpověď o současném stavu fotbalového sportu u nás • za účasti mnoha sportovních hvězd boří nejen letní
kina • ČR • 2022 • 105 minut • přístupný od 15 let
dospělí 120 Kč

ŘEKNI TO PSEM

Romantická česká komedie podle scénáře spisovatelky Ireny Obermanové o tom, že si často neumíme říct
ty nejobyčejněnší věci a přitom to, po čem toužíme máme vlastně na dosah • ČR • 2022 • 85 minut • mládeži
přístupný
děti do 15 let 80 Kč, dospělí 120 Kč, rodina 240 Kč

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

20:00

Na konec prázdnin jsme si pro vás připravili českou pohádku o tom, že i tam, kde byste to nečekali, můžete
potkat dobrodružství a opravdové kamarády • úžasný animovaný ﬁlm pro celou rodinu se spoustou emocí
a silným příběhem • ČR • 2021 • 87 minut • mládeži přístupný
děti do 15 let 80 Kč, dospělí 120 Kč, rodina 240 Kč

pátek

PREZIDENTKA

srpna

2
září

20:00
pátek

9
září

Romantická česká komedie Rudolfa Havlíka o tom, že i prezidentka má právo na lásku, která jí náleží stejně,
jako kterémukoliv jinému člověku na světě • v hlavní roli Aňa Gaislerová a Ondřej Vetchý • ČR • 2022
• 97 minut • nevhodný mládeži do 12 let
děti do 15 let 80 Kč, dospělí 120 Kč, rodina 240 Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Havelka,
režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci, ve svém dalším ﬁlmu • ČR • 2022 • 97 minut • nevhodný mládeži
do 12 let

20:00

děti do 15 let 80 Kč, dospělí 120 Kč, rodina 240 Kč

Letní kino je součástí Škvoreckého kulturního léta • promítáme pod širým nebem i za drobného deště • najdete nás v parku na Masarykově
náměstí ve Škvorci • 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 • provozovatel nenese zodpovědnost za případné zrušení představení nebo vynucenou
změnu programu na základě vládních nařízení v souvislosti s nemocí COVID-19, vstupné vám bude po odečtení servisního poplatku vráceno
Vstupenky zakoupíte na místě (platba možná i bezkontaktně platební kartou), online za pomoci zde uvedeného QR kódu nebo
na www.biobezdikov.cz • využijte možnosti nákupu vstupenky předem, vyhnete se frontě před vstupem • přijďte s dostatečným předstihem

Spolek Sousedů
Za podpory
Srdečně vás zveme • Další informace naleznete na www.biobezdikov.cz

