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V posledních letech do‰lo k ob-
novení zájmu divákÛ z Boskovic
a ‰ir‰ího okolí o letní kino, které
bylo ve sv˘ch zaãátcích pfied více
neÏ pÛl stoletím nejmodernûj‰í
v republice.

Jako jedno z prvních umoÏÀovalo
projekci 70 mm filmÛ, jeho plátno bylo
tehdy nejvût‰í ve stfiední Evropû.
Filmové festivaly pracujících byly kul-
turním svátkem; rozhodnû ne‰lo jen
o pfiehlídku „budovatelsk˘ch”  filmÛ, na
plátnû se objevovaly skuteãné skvosty
svûtové kinematografie. Na Kleopatru
s Elizabeth Taylorovou a Richardem
Burtonem na 70 mm formátu se do
Boskovic pofiádaly zájezdy...

Dostupnost domácí videoprojekce
zpÛsobila na pfielomu století odliv fil-
mov˘ch divákÛ z kin, tento trend se
v‰ak jiÏ obrátil; kinosály se zaãínají 
opût plnit. Pfiekrásné prostfiedí pfiírodní-
ho amfiteátru je vhodn˘m místem nejen
pro filmové promítání, ale také pro 
pofiádání rÛzn˘ch kulturních akcí a kon-
certÛ, coÏ urychlilo zámûr vedení mûsta
zajistit rekonstrukci letního kina.

Na otázku, jak probíhají práce v are-
álu kina, odpovídá fieditel Kulturních
zafiízení mûsta Boskovice PaedDr.
Oldfiich Kováfi:

V etapû, která právû probíhá, se provádí
rekonstrukce hledi‰tû. Stavební firma uklá-
dá prefabrikáty, které budou tvofiit jednotli-
vé stupnû, fiady. Prostor pfied plátnem jiÏ 
opraven˘ je. Tato etapa by mûla b˘t ukon-
ãena do konce kvûtna; doufám, Ïe termín
bude dodrÏen, protoÏe uÏ v pÛli ãervna 
máme naplánovanou první kulturní akci.

Dal‰í práce zaãnou je‰tû letos?
Ano, hned po Husích slavnostech,

které se budou konat o víkendu na pfie-
lomu záfií a fiíjna, chceme pfiedat areál
opût stavební firmû. V dal‰í etapû se bu-
de budovat pfiedev‰ím zázemí, to jest
pokladny, sklady, ‰atny a toalety.
Pfiedpoklad je, Ïe bychom mûli mít do
letní sezóny 2018 v‰e hotové.

PfiedbûÏnû uvádûné údaje o kapaci-
tû nového hledi‰tû se li‰ily, jaká bude
skuteãnost?

Hledi‰tû bude mít 1 800 míst, v tom-
to poãtu v‰ak nejsou zapoãítány místa
pod stfií‰kami u promítací kabiny.
Prostfiední sekce bude zkrácena ve
spodní ãásti, pfied plátnem, kde bude
vytvofieno místo pro tanãící diváky pfii
hudebních produkcích. Je také pamato-
váno na místo pro zvukafie vystupují-
cích kapel.

Oplocení ve vrchní ãásti areálu bude
posunuto, takÏe tam vznikne zatravnûn˘
prostor, nûco na zpÛsob malé piknikové
louky. Chceme umoÏnit divákÛm sledovat
filmy nebo kulturní program také z tohoto
místa, ãímÏ se kapacita mírnû zv˘‰í.

Doufejme, Ïe se v‰e povede vãas
a boskovické letní kino bude opût
chloubou mûsta.

KZMB letos pfievzaly a provozují
Sokolovnu, která je nyní jiÏ v majetku
mûsta. V jakém je stavu?

Podle uzavfiené smlouvy b˘val˘ pro-
vozovatel Sokolovnu v souãasné dobû
je‰tû vyuÏívá pro akce, které mûl dopfie-
du nasmlouvané. Tento stav skonãí po-
sledního ãervna, kdy bude objekt zcela
uzavfien a zaãnou práce na plánovan˘ch
opravách interiéru, které jsou opravdu
nutné. V této etapû bude o‰etfiena podla-
ha v hlavním sále, v pfiísálí bude insta-
lovaná nová podlaha, dlaÏba, bude 
odstranûno ostûní, opraveny toalety.
Opraveno bude také pódium, které 
získá novou oponu. Nejvût‰ím finanã-
ním nákladem, cca 2 mil. Kã, bude 
zakoupení nového mobiliáfie; sezení na
stávajících Ïidlích bylo opravdu hodnû
nevyhovující. Kapacita hledi‰tû vãetnû
galerie bude cca 400 míst.

Po dokonãení tûchto oprav budeme

moci v pfií‰tím roce jiÏ zahájit vlastní pro-
voz a Sokolovnu vyuÏívat k pofiádání kul-
turních akcí. V ãasovém horizontu cca 3
– 5 let pfiedpokládáme realizaci celkové
rekonstrukce budovy, která by mûla
Sokolovnu skuteãnû modernizovat. Rád
bych zde vidûl instalaci posuvné elevace
v hledi‰ti, tedy moÏnost zvedat zadní fia-
dy pfii pfiedstaveních. Samozfiejmû v‰e se
bude odvíjet od finanãní situace.

Jak bude Sokolovna obsazena per-
sonálnû?

Po ukonãení oprav zde bude manager,
kter˘ bude ve spolupráci s na‰ím drama-
turgem zaji‰Èovat vyuÏití Sokolovny,
správce budovy, ekonom a uklízeãka. 

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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S fieditelem KZMB PaedDr. Oldfiichem Kováfiem
o rekonstrukcích letního kina a Sokolovny

¤editel KZMB PaedDr. Oldfiich Kováfi.

V letním kinû pokraãují stavební práce.
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ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Asistentku obchodu - obch. – tech. komunikace se zákazníky, aktivní fiidiãka.
Provozního technika (údrÏbáfie) - údrÏba strojÛ a zafiízení. 
Dále hledáme: dûlníky kovov˘roby • kontrolorky kvality • obchodního zástupce.

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326,67921 âerná Hora
Kontakt: p. Monika NároÏná, tel.: 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz
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