
REKONSTRUKCE HLEDIŠTĚ

Město Klimkovice získalo další dotaci na rekonstrukci našeho kina! Po úspěšném 
zvládnu�všech změn, které v loňském roce proběhly v promítací kabině a na jevišš�, 
se tentokrát  bude jednat o hlediště.
Každý krok byl pečlivě zvážen a výsledkem cca roční přípravy by měla být výměna 
podlahové kry� y, očalounění sedadel (pouze sedáku a opěráku), seřízení a renovace 
stávajících sedadel. 

Město Klimkovice jako majitel a provozovatel budovy má stále podmínku zachovat 
při jakýchkoli úpravách interiér v co možná neměnné podobě. Budova či její vybavení 
sice nejsou památkově chráněny, přesto při jakýchkoli rozhodnu�chkonzultujeme své 
kroky s odborníky. Pracovnice památkového úřadu v Ostravě si nejvíce považují 
zachovalého rázu celé budovy, který dodnes vypovídá o době jejího vzniku (1932) i 
drobných detailů zachovaných v interiéru, které možná neškolené oko ani 
nepostřehne. V roce 1958 byl původně Dělnický dům přestavěn na kino a tento dnes 
60letý interiér našemu kinu dodává jeho osobitý ráz, vůni a kouzlo. Úpravy, ke kterým 
se dnes schyluje, jsou konzultovány dále s designéry a podle jejich návrhu vznikne nové 
(předpokládáme spíše jen lehce pozměněné) hlediště.

Přijďte si proto naposledy užít rozvrzaných studených sedadel a prošlapaného koberce 
či linolea. V listopadu hrajeme už čtyři dny po premiéře zbrusu nový český film Ten, kdo 
tě miloval a kouzelnickou novinku z pera J. K. Rowlingové. Další návštěvu si naplánujte 
až na 26. 2. 2019, kdy Vás v novém interiéru přivítáme divadelní komedií Jaroslava 
Sypala Kšanda. 

Držte nám palce 

19. listopadu 2018 – 25. února 2019  

Komediálně laděná rodinná detek�vka s předvánoční atmosférou ze známého 
lázeňského města z Karlových Varů dle předlohy Marie Poledňákové.                 
Hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Jitka Smutná, Hynek Čermák, Lukáš Vaculík, 
Eva Holubová, Václav Postranecký, Viktor Antonio, aj.                                          
Titulní píseň Michal Hrůza a Anna K.                                                                              
ČR, 95 minut, vstupné: 130,-

Film je druhý z pě� zbrusu nových dobrodružství  z kouzelnického světa                  
J.K. Rowlingové. Rodinný, fantasy, dobrodružný, širokoúhlý.                                     
Velká Británie, USA, české znění, 135 minut, nevhodné pro dě� do 12 l tt     
vstupné: 130,-

TEN, KDO TĚ MILOVAL

PŘED KAŽDÝM VEČERNÍM PROGRAMEM PROMÍTÁME 15MINUTOVÝ PROPAGAČNÍ FILM O KLIMKOVICÍCH

Neděle 11. listopadu v 18.00

Neděle 18. listopadu v 17.00

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
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