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Na  projekci 8 domácích filmů se mohou od pátku 12. srpna těšit návštěvníci  letošního Letního
kina a autokina pod chladicími věžemi Jaderné  elektrárny Dukovany. V průběhu tří srpnových
pátečních a sobotních  večerů bude možné shlédnout výhradně české filmy z let 2021 a 2022. 
Vedle převahy českých komedií nabízí letošní program také  životopisný film a tradiční
pohádku.

  

Autokino pod věžemi Jaderné elektrárny Dukovany je, díky největší pevné projekční ploše 13x7
metrů, zcela nezávislé na počasí. Připravený program autokina tedy neomezí vítr ani déšť.
Kapacita parkoviště umožňuje vytvořit obrovské hlediště pro stovky aut a diváků. Diváci, kteří se
rozhodnou sledovat filmy z pohodlí svých aut, mohou zvuk naladit na svém autorádiu na
frekvenci 88,8 FM. Ostatní mohou při příznivém počasí sledovat program pod širým nebem z
připravených židlí.

  

Letní autokino zahájí v pátek 12. 8. filmovou projekcí životopisného dramatu Zátopek, který v
sobotní večer (13.8.) vystřídá komedie Mimořádná událost.

      

Následující víkend bude pokračovat v silném komediálním žánru. V rámci páteční dvojprojekce
(19.8.) diváci uvidí film Známí neznámí a Vyšehrad a na sobotní večer (20.8.) energetici
připravili komedii s názvem Zbožňovaný. Třetí, závěrečný víkend zahájí tradičně páteční (26.8.)
dvojprojekce s pohádkou Tajemství staré bambitky 2, po které bude následovat komedie s
názvem Srdce na dlani. Letošní program pak uzavře sobotní (27.8.) promítání filmu Tři tygři.

  

  

Letní autokino bude probíhat jako každoročně na  parkovišti Jaderné elektrárny Dukovany.
Začátek projekcí je  po oba první víkendy naplánován od 20:30 hod, poslední víkend pak už od
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20:00 hod. Přímo na místě si návštěvníci mohou pořídit stylové občerstvení nebo si před
promítáním prohlédnout jadernou vinici a moderní parkoviště s fotovoltaickým zastřešením.
Další informace k programu a provozu jsou dostupné na www.cez.cz/dukovany , www.aktivniz
ona.cz  a FB
profilu Infocentrum EDU.

  

Projekci zajišťuje Kinematograf bratří Čadíků. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
na rekonstrukci infocentra a technického vybavení pro návštěvníky v Kramolíně, které se
nachází u zastávky lodní dopravy na Dalešické přehradě. Ta v letošním roce slaví 15 výročí
zahájení.

  

Jiří Bezděk
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