
BRECLAVSKO AktuáIně

Letní kina
lákají pod

Pozdní letní večery
s filmy pod hvězdami
budou opět ttávit lidé
v tradičních i obnove-
ných letních kinech.
v Hustopečich zamiři
diváci pod ořech, ve
strážnici po pěti letech
do amfiteáttu.

MART!! !ll!9šTÉK

llž!í xorevr Přeslože
většina létnlch tin sezonu
ne( hává až na prázdniny,
v Miíoslavi na znojemsku už
píomitaji od čaíodějni.,
pňšti vikend Připíevuji prv-
nl ze série lctnlch promltánl
vp veseli nad Morávou na
Hodoninsku

'rrádičně Dž ód května
hraicvPátekavsobotu
latn' kino v Pdrku u zámku
v Miroslavi, .v'C lidi Chodl
hlavně v létě, zá|€ži ná kon-
krétnlm íilmu a na počasl,"
uvedl Michal Kleidus z mi.
rodá!5kého kultumiho
5třcdi§ka, Kino v parku í!n-
8uje od íoku 1975 a ve]de se
do něj asi tři sta lidí -Nej_
věši ú§pěch mit?ji animo
vané fi]Jny, ro přicházeil ío-

ořech i na pIáž
diče s dětmi, už dlouho
jsme všal( zcela Plno ncměli.
Híát m0žem€ filmy, ktcré už
vyšly na DvD a j§ou uvol-
něné pro v€řejné Píomítánl,prolo nabizíhe většinou
snlrnky, které měly Premié-
ru třeba v zimě nebo v prv-
nich měsici(h roku, ne úpl-
ně pí€miéíové kousky,' !y-
světlil Klejdu§, j.k v Mi
íoslavi lyřešili přechod n.
di8iiá]ni promlláni,

vclký návrat čeká v létě
diváky v€ strážnici nn Ho,
doninsku, kde o letnl kino
Přišh před péti ]ety, -Plánu-
j€me Plomltat v čeívenci
a v srPnu třikrát týdne, 0
obnoveni letniho kina jsem
se snažil tii íoky, Měl jsem
tíochu obaw, píotože když
kino před pěli lety končilo.
Chodilo lak desei lidí, Když
jsme to ale rozieli, dočkali
jsme se velmi pozitivnlho
ohlasu, proto douíám, že se
nové píomilánla dalšj akc€,
klcíé chystáme, ujme,' řekl
t'ilip chlud, kteťý obnov€né
promltání v zám€ckém par,
ku Pňpra\lle

využii amílteátru v parku
umožnil NárodnI ústěv li
dové kultury který lej sPřa-
tlj€ -Projekior budeme mit
zapúičený z v€!€btého kul-

Začátek sezony letních kln
btní klno ílD bí: hráJé od žačátku kvótm vždy v pótek
a v sobotu. 2. 6- lňlllré, 3. 6, zoolriah.. vždy ve 2r.§,

vaaalíttad oaavou: lGždé dva týdny od čéívna do srpna
l€tní klno v pařku, Plvni předstáveni 9. čoÍvna PŤoť plírodě,
21,30, vstup volný,
l.lní ld.E ffitlc.: zaháj.ni 3ezony rc. čeNence.
ffinÍ 21-ú, vstuoné 68 xč

TřadianI přiležitost užtt 5i
íilmový v€čer budou mit
i návštěvníci některýCh
kempú, "vzhledem 

k jeho
oblibě Provozuieme kino už
ladu let. Také letos Pňpíá-
tljeme plomitánl pro ná,
vštěvnlky v červen(i
a v síDnu,- iníoímovala Ma-
rl€ Čáslivová , Dá§oblávé(-
kého kcmpu MÓrkuI

Třetim rokem budou
v létě Promitat v cyk]osféře
u břeclJvského zámku, -za
měřUjcme 5e sPlše ná sním,
ky žánrú íilmového klubu,
promitn! budem€ j€den
!šednl píazdnlno!,ý den v
rÝdnu podrobnostl naidou
záj€mCl na nasl la(ebookové
§úance - §déL D€nis s€b€s.
ú"9!ld.9:,:,

turního střediská, se zwkem
nám pomúže mlstnl rodinné
centrum," dodal iniciátor
obno!,y stíážnického kina.

Letni kino bude j ve ve-
se]l nad Morávou -Promitá
me každé dvá týdny od
června do srpna ná ve]ké
mobilnl plátno v zám€Ckém
perku, chápeme !o iako
součást šiíšl městské kul-
turnl nábídky v létč snaži-
m€ §e kombinoval Zlatý
tond á Poměrllě aktuálni
snímky," iníormoval ředitel
veselského středisk,1 Michal
Blažiaek

Týden a€ských íllmťI
(hystaii počátkem srpna ta
ké v HustoP€čích na Bře(-
tai5ku v l€tnim klné pod
oř€(h€m u x Lluhr


