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� JE TO LEGÁLNÍ?
Jsme registrovaným kinem č. 297800 Unie Filmových Distributorů. Na každé představení 
je  uzavřená smlouva s konkrétním distributorem, kterému platíme licenční poplatky. 
Také odvádíme odměny autorským svazům a 1% z vašeho vstupného odchází na 
podporu českého filmu do Státního fondu kinematografie. Jako jediný spolek ve Škvorci 
každoročně zveřejňujeme výroční zprávu a vedeme transparentní bankovní účet. 

Vítáme vás v letním kině, které pro vás již šestou sezónu připravuje parta nadšenců 
ze Spolku sousedů společně se Sborem dobrovolných hasičů. Přípravě již více než  
padesáti odpromítaných filmových představení věnují svůj volný čas, dělají to rádi a dělají 
to  zdarma. Díky tomu do našeho kina zavítalo již více než 4.000 sousedů nejen
ze Škvorce, ale i z okolních obcí. 

Mimo kino náš tým najdete nejen na většině akcí Spolku sousedů, ale snažíme
se pomáhat i  spřáteleným spolkům a organizacím. Většinou pro ně zabezpečujeme 
ozvučení nebo video prezentace. Můžete nás tedy potkat na například adventních 
slavnostech městyse, koncertech základní školy, při rozdávání Betlémského světla, akcích 
místních spolků, nebo na ozvučení atletických závodů u sousedů v Újezdě nad lesy.

� KDO TO VŠECHNO PLATÍ?
Za to, že kino funguje už šestým rokem můžete vy, naši diváci. Veškerý provoz a rozvoj 
kina totiž platíme z  vašeho vstupného. Na rozdíl od mnoha letních kin v okolí, které 
většinou financují  radnice z obecních rozpočtů, jsme čistě komunitním projektem
a nemůžeme tedy nabízet vstup zdarma, nebo za dotovanou cenu. 

Protože se snažíme ceny 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”.



� CO SI VZÍT S SEBOU
V letním kině nemáme vlastní sedačky, proto si s sebou přineste něco pohodlného
na sezení nebo ležení – deku, spacák, židličku nebo křesílko, uprostřed hlediště
je prostor s plachtou pro ty z vás, kteří chtějí film sledovat vleže. Může se stát, že během 
představení začne pršet – pláštěnka nebo deštník se tedy může také hodit.
A samozřejmě nezapomenout dobrou náladu!

� VSTUPNÉ
Vstupenky zakoupíte na místě (platba možná i bezkontaktně platební kartou) nebo 
online na www.biobezdikov.cz. Využijte možnosti nákupu vstupenky předem, vyhnete 
se frontě před vstupem. Nezapomeňte přijít s dostatečným předstihem. 

Cena vstupného je uvedena u jednotlivých představení a jeho výši určuje 
filmový distributor. Slouží k uhradě licenčních, autorských a servisních 
poplatků, které tvoří zhruba 65% ceny vstupenky. Případný zisk ze 
vstupného je použit na rozvoj kina a jako rezerva, kdy není tak velká 
návštěvnost. Část poplatků totiž není závislá na tom, jestli se představení 
uskutečnilo a platí se tedy i v případě, kdy je představení zrušeno.

� ŠPATNÉ POČASÍ
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, případně do sokolovny v Tyršově ulici. Pokud není volný 
sál, zkoušíme promítání přesunout na jiný den a pokud ani to není možné, představení 
rušíme. Sledujte tedy naše webové stránky www.biobezdikov.cz, kde najdete aktuální 
informace.

� KDE NÁS NAJDETE
Letní kino hledejte v parku na  Masarykově náměstí
ve Škvorci před hasičárnou. 

� OBČERSTVENÍ
Občerstvení máme otevřeno minimálně hodinu před představením. Připravují jej pro 
vás místní podnikatelé nebo Sbor dobrovolných hasičů, jehož členové zajišťují 
občerstvení v přilehlé klubovně. Výtěžek z vaší konzumace jde v tomto případě 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. 

� WC
Odskočit si můžete v klubovně SDH, případně na WC ve školní jídelně. 



� 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.

� PODPORUJÍ NÁS
Od našeho prvního promítání je naším největším partnerem a pomocníkem škvorecký 
Sbor dobrovolných hasičů. Velkou pomocí pro naše sousedské kino je i 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. A díky nadačnímu fondu společnosti Avast
si užíváte obraz na profesionálním filmovém plátně o úhlopříčce 8.5 m a ploše 32 m2.

Jsme velice hrdí i naše drobné dárce, kteří nám přispěli na nákup vybavení. Je jich 
mnoho, velice si jejich pomoci vážíme a můžete se stát jedním z nich.

Podporovatelů a pomocných rukou máme ale 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  
chceme poděkovat všem ostatním, kteří nám pomáhají s  organizací jednotlivých 
představení – prodávají vstupenky, staví a bourají kino, prostě přidají ruku tam, kde je 
potřeba.

Děkujeme za vaši podporu, budeme se i nadále snažit, abyste se u nás cítili co nejlépe. Bez 
vás a vašeho vstupného, bychom totiž v tomto projektu nemohli pokračovat.

� 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.

� KOUŘENÍ
Buďte ohleduplní k ostatním návševníkům. Na naše představení chodí většinou i děti. 
Prostor hlediště je tedy nekuřácký. Vedle vstupu do klubovny SDH najdete označený 
prostor, kde si můžete v klidu zakouřit.
Pokud promítáme dětské představení, je třeba dodržovat zákon č. 65/2017 Sb. Proto je
v tomto případě zakázáno do prostoru hlediště vnášet alkoholické nápoje. Jestliže chcete 
konzumovat alkohol, zůstaňte s ním v prostorách klubovny a dbejte pokynů pořadatelů. 



PROGRAM

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

pátek

8
července

21:30

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
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 minutt • mládeži přístupný

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

pátek

24
června

21:30

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

pátek

22
července

21:30

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

pátek

12
srpna

21:00

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
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

26
srpna

20:00

PREZIDENTKA
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

pátek

2
září

20:00

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

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

pátek

9
září

20:00


