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Letní kino v létě žije filmy
Léto je neodmyslitelně spjato
s romantickou atmosférou letních kin.
Jihlava se pyšní největším letním kinem v České republice, a byla by tedy
škoda toho nevyužít.
Z pestrého programu si může vybrat
opravdu každý. Odehrány už během
července byly například filmy Hádkovi, Všechno, všude, najednou nebo česky
velmi úspěšný film Zátopek.
„Chtěli jsme v jihlavském letním kině, které je největší v České republice,
promítnout velkolepé filmy, které si to
zaslouží,“ říká dramaturg a produkční
Vojtěch Kolář z organizace Brána Jihlavy.
Dle jeho slov nebyli dinosauři z Jurského světa nikdy větší, než jak budou
k vidění na projekci 11. srpna. Obrovský vizuální zážitek také prý přinese nová Duna, která si vloni z Oscarů
odnesla šest sošek, mimo jiné za nejlepší vizuální efekty a kameru.
Ten nejlepší zážitek by měly zajistit
dva projektory, které střídá produkce
dle požadavku distributorů.

„Duna a premiéry filmů Hádkovi a
Všechno, všude, najednou jsou promítány ještě lepším profesionálním projektorem, než na jaký jsou diváci z jihlavského letního kina zvyklí,“ vysvětluje Kolář
a dodává, že zároveň nasmlouvali profesionální ozvučení, které budou posilovat podle diváckého zájmu.
„Rádi bychom nastavili co nejvyšší
kvalitu projekcí, aby se z jihlavského letního kina stal opět pojem.“
Kolář se osobně nejvíce těší na promítání Duny, kterou sice viděl už
několikrát, ale v největším letním kině a s pořádným zvukem to prý bude
opravdu velkolepý zážitek.
Letní kino dlouho k promítání filmů využíváno nebylo a plnohodnotné promítání na celé plátno obnovilo
město minulý rok.
„My v něm s radostí pokračujeme a
chceme ho dál rozvíjet. Ať už promítáním premiérových a jinak atraktivních
filmů, nebo tím, že na místě bude k dispozici občerstvení,“ dodává závěrem
Vojtěch Kolář.
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JIHLAVSKÉ letní kino je největší v České republice
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Potraviny v Globusu asi ne,
ale několik menších obchodů

PROSTORY po obchodě s potravinami Pramen jsou stále prázdné. S předběžně
domluveným nájemcem se prý nakonec obchodní centrum nedomluvilo a velkou
plochu čeká předělání na několik menších obchodů.
Foto: Petr Klukan
Když v lednu letošního roku končila prodejna potravin Pramen v prostorách
Globusu, zástupce obchodního centra Ivo Mezlík zákazníky ubezpečoval, že
zde za pár měsíců bude opět prodejna potravin. Je konec července a prostory
jsou stále osiřelé. A k tomu všemu je již téměř jisté, že velká prodejna potravin
zde nebude.
„Zájemci o provozování prodejny potravin nejsou, a to kvůli velikosti pronajímaného prostoru,“ prozradil Mezlík Jihlavským listům. „Chtěli jsme tam potraviny
dál udržet. Byla to priorita. Nějaká jednání sice probíhala, ale nedopadla,“ vysvětlil.
Důvodem mají být právě téměř 600 metrů čtverečních velké prostory. Proto je nyní chce obchodní centrum přestavět na menší. Pokud vše půjde podle
plánu, mohly by být hotové asi v létě příštího roku.
Jaký sortiment by se zde prodával, Mezlík nesdělil.
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