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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánské Hory a Hulváky budou mít letní kino
Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se rozhodlo zřídit na hřišti Základní školy
Gen. Janka letní kino. V něm se budou každý druhý čtvrtek od 15. května až do 18. září promítat
oblíbené české a zahraniční filmy.
„Začátky všech představení jsme z důvodu vyhovujících světelných podmínek stanovili na 21.
hodinu, aby přítomní diváci na filmové plátno dobře viděli,“ řekla starostka městského obvodu
Liana Janáčková a dodala, že letní kino žádným způsobem nenaruší chod základní školy. „V
bezpečné vzdálenosti od hřiště necháme do země zabudovat dva sedmimetrové sloupy, mezi něž
se promítací plátno před každou projekcí vyvěsí a po jejím ukončení zase demontuje. Jediné, na
čem bude škola v rámci letního kina participovat, je zpřístupnění přívodu elektřiny potřebné pro
promítání a zapůjčení několika laviček a židlí,“ uvedla starostka. Vedení městského obvodu podle
ní počítá s tím, že si návštěvníci letního kina budou nosit vlastní deky, karimatky anebo přenosné
židle, aby se jim filmy z betonové plochy školního hřiště sledovaly pohodlně. Pro jistotu chce ale
městský obvod plochu dočasného hlediště ve spolupráci se základní školou vybavit alespoň
minimálním počtem míst k sezení.
Původní myšlenka byla vybudovat pro letní kino malý amfiteátr v oblasti tzv. Doliny na sídlišti
Fifejdy I, který by sloužil nejen k promítání filmů, ale k pořádání i dalších kulturních akcí. „Náklady
na vybudování takového amfiteátru by se vyšplhaly k milionu korun, zvolili jsme proto variantu
levnější a zároveň jednoduše proveditelnou. Díky promítání na hřišti Základní školy Gen. Janka
tak nejprve zjistíme, jaký je o filmovou kulturu a promítání filmů pod širým nebem v našem
městském obvodu zájem, a na základě toho se budeme o případném vybudování amfiteátru
rozhodovat až v rámci plánování rozpočtu na příští rok,“ dodal radní městského obvodu Patrik
Hujdus.
Návštěvníci letního kina si budou moci na místě zakoupit základní občerstvení kromě
alkoholických nápojů. Vstupné na všechna představení bude činit symbolických dvacet korun za
osobu.
Program letního kina na měsíce květen až září:
15.5.2014 – Pelíšky
29.5.2014 – Obhájce
12.6.2014 – Medvídek
26.6.2014 – Tady hlídám já
10.7.2014 – Rivalové

24.7.2014 – Musíme si pomáhat
7.8.2014 – Občanský průkaz
21.8.2014 – Pějme píseň dohola
4.9.2014 – Kráska v nesnázích
18.9.2014 – Probudím se včera
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