
Deník
Slevy Deníku
Psychologická poradna
ŠÍP
Vzpomínej
iGlanc
Auto pro nás
Reality
Moje peníze

více
Aktuálně
Největší policejní razie posledních let Rezignace premiéra Nečase Porod v britské královské rodině
Názory
Hoffmanův deník Sobotník Lídy Rakušanové Blogy
Nepřehlédněte
Bulvár Bydlení Cestování Auto Zdraví Hry Slevy Deníku
Psychologická poradna Hospůdka roku
Služby
Tv program Volná místa Horoskopy Počasí Soutěže Inzerce Předplatné
Elektronické předplatné 770 Tipů

Kino pod širou oblohou čeká první návštěvníky
4.7.2014 11:03

Dobruška – Od příštího týdne odstartuje na zdejším koupališti letní
kino. To bylo uvedeno do provozu už v předešlých dnech, kdy si
mohli příchozí vyzkoušet zhlédnutí jednotlivých utkání
z Mistrovství světa ve fotbale.

Na plné obrátky se však kino rozjede již v pondělí sedmého července, kdy bude promítnut první film Slunce, seno, jahody.

Letní kino si tu budou moci návštěvníci užívat po celé léto.

„Chtěli bychom, aby lidé opět zavítali do kina. Někteří v kinosále neseděli už několik let, sledovat film pod noční oblohou je ale něco jiného,
věřím, že to návštěvníky zláká,“ prozrazuje vedoucí kulturních a sportovních zařízení v Dobrušce Petr Poláček.

Na místním koupališti se promítá na plátně širokém pět metrů. O místě, kde bude kino fungovat, se ale prý dlouho nerozhodovalo.
„Nejdříve jsme přemýšleli také o parku v Archlebových sadech, prostor koupaliště byl ale nakonec jasnou volbou. Lidé tu mohou spojit více
aktivit najednou, když se půjdou vykoupat, mohou tu například zůstat ještě večer na film,“ vysvětluje Petr Poláček.

Sledovat jakýkoliv filmový žánr mohou návštěvníci v zahrádce restaurace v areálu koupaliště. Každý příchozí tak bude mít k dispozici bohaté
občerstvení i s obsluhou.

Diváci se mohou těšit na filmy různých žánrů, a to jak zahraniční, tak české. „Vybírali jsme

filmy různorodé, aby si každý mohl vybrat pro sebe to pravé. Na celé léto tu máme připravena starší, ale i novější díla,“ prozrazuje Poláček.

Déšť nemusí být velkou hrozbou

Dobrušské kino bude fungovat po celé prázdniny, pouze v případě velmi nepříznivého počasí bude představení zrušeno. Zahrádka
restaurace, v níž je hlediště, je částečně zastřešená. Na místě jsou také slunečníky, pod kterými je možné se schovat.

Aktuality týkající se jednotlivých představení najdete na facebookových stránkách města po celé léto.

Jedno z prvních zkušebních promítání vyzkoušel na vlastní kůži také šéfredaktor Rychnovského deníku Miroslav Sixta.

Ten si nenechal ujít fotbalový zápas Belgie – USA a byl velmi spokojen.

Mistrovství světa ve fotbale nemělo na plátně chybu. „Obraz televizního přenosu osmifinálového zápasu Belgie – USA na fotbalovém
mistrovství světa byl na pětimetrovém plátně skvěle ostrý. Ozvučení prostoru taky nemělo chybu. Dobrušské pivo na zahrádce místní
hospůdky chutnalo, takže jediným mínusem byla zima, která se večer udělala," prozradil Miroslav Sixta, šéfredaktor Rychnovského deníku,
který zkusil promítání na vlastní „oči."

Náklady na vybavení letního kina byly minimální. „Tuto letní zábavu jsme připravovali sami, co se týče stavby plátna a dalších prací. Platilo
se pouze za materiál," dodává vedoucí kulturního a sportovního zařízení v Dobrušce Petr Poláček.

Ten také dodává, že samozřejmě museli zakoupit plátno s konstrukcí a projektor na promítání Tato technika vyšla na částku okolo
sedmdesáti tisíc korun.

K promítání filmu bylo ale také potřeba zajistit aparaturu na ozvučení, která se však bude využívat i na další kulturní akce v Dobrušce.

Kdo má zájem navštívit dobrušské kino již tento víkend, má jedinečnou možnost. Dnes večer se totiž bude na koupališti promítat
čtvrtfinálový fotbalový zápas Brazílie versus Kolumbie. V sobotu pak na fotbalové fanoušky čeká netrpělivě očekávaná duel Nizozemska
s Kostarikou.

Kostelec promítá na Rabštejně

Dobruška však není jediné město, které otevřelo letní kino. Možnost sledovat film pod širým nebem budou mít také návštěvníci v Kostelci
nad Orlicí. Ve zdejším kině na Rabštejně plánují promítat filmy každou sobotu, přičemž poprvé 26. července.

Návštěvníci se zde budou moci posilnit zlatavým mokem. Prvním filmem, který kino promítne, bude proslulý Okresní přebor.

Autor: Stanislava Rohrová
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Dobrošově
Orlické hory – V našem prázdninovém seriálu
přibližujícím zajímavé cyklotrasy v našem regionu se
tentokrát vydáme z turistického střediska Deštné
v Orlických horách až k…

Titul a bronz do
Dobrušky

Dobruška – Skvělého úspěchu
dosáhly talentované dobrušské
atletky na krajském přeboru ve
vícebojích žactva, který se konal
v Hradci Králové.

Policistům donesl
granát v ubruse

Rychnov n. Kn. – Místní policisté
zažili v středu horké chvilky.
V rámci zbraňové amnestie jim
totiž na služebnu donesl jeden
z občanů nevybuchlý
dělostřelecký granát.…

Častolovice přivítají
po dlouhé době
„letňák“

Častolovice – Místní letní kino
zažilo své zlaté časy především
v 70. a 80. letech minulého
století. Po roce 1986 areál letního
kina postupně zanikl a
Častolovice tak…

Diskuse 1

Copyright © VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 2005 - 2014, všechna práva vyhrazena. Používáme informační servis ČTK. Publikování nebo šíření obsahu denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., zakázáno. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. je členem Unie vydavatelů.

Kino pod širou oblohou čeká první návštěvníky - Rychnovský deník http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/kino-pod-sirou-oblohou-cek...

2 of 2 27. 7. 2014 19:19


