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aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 30   . 8. 2020.

Dlažba Tirol
60 x 60 cm
Otěruvzdornost PEI IV
Mrazuvzdorná

259,-m
2

990,-
Mop Clean Twist
extra soft M 
+ zdarma
náhrada micro duo
Úklidový set pro všechny 
typy podlah (parkety, 
lamino a dřevo)
Teleskopická násada:
90–130 cm
Záběr mopu 33 cm
Univerzální vědro 20 l

Chatka
zahradní Lány
Venkovní rozměry:
200 x 200 cm
Zastavěná plocha:
3,46 m2

Výška hřebene střechy:
219 cm
Tloušťka stěny: 18 mm

Štípač dřeva
horizontální  HL 450
Příkon: 1 500 W | Motor: 230 V
Délka polena: 25–37 cm
Průměr polena: max. 25 cm
Hmotnost: 40 kg
Rozměry: 81 x 27 x 46 cm

4790,-

2690,-
Pila řetězová elektrická
UC 3541A
Příkon: 1 800 W | Délka lišty: 350 mm
Rychlost řetězu: 14,5 m/s | Rozteč řetězu: 3/8" 
Hmotnost: 4,7 kg | Napínání řetězu bez nářadí 
Automatické mazání řetězu s možností 
regulace

Bedýnka
na brambory

Rozměry:
60 x 40 x 50 cm
Materiál: dřevo

Přepravka 
na ovoce
a zeleninu
Různé rozměry

cena od

79,-
60 cm

60
 c

m

799,-

10490,-

Ve vybraných prodejnách pouze 
na zákaznickou objednávku 

Cena bez podlahy
Možno dokoupit i podlahu: 
Cena: 1 590,-

Štípací tlak 4 t
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Největší letní kino se dočkalo rekonstrukce
	 Po	několika	letech	byla	k	poslednímu	
červenci	2020	dokončena	 rekonstrukce	
Letního	kina	Boskovice.	Amfiteátr	 let-
ního	kina	v	Boskovicích	se	může	honosit	
několika	prvenstvími.	Jedná	se	o	největší	
venkovní	projekční	plochu	v	ČR	a	v	roce	
2019	 se	 stalo	 nejnavštěvovanějším	 let-
ním	kinem	v	ČR.	
	 Letní	kino	Boskovice	bylo	uvedeno	
do	provozu	již	v	roce	1961.	V	příštím	
roce	tak	oslaví	60	let	od	svého	první-
ho	 oficiálního	 promítání.	 Jako	 před-
časný	dárek	ke	svému	jubileu	dostalo	
už	letos	novou	podobu,	která	návštěv-
níkům	poskytuje	mnohem	lepší	kom-
fort	a	dokonalý	filmový	zážitek.
	 V	 roce	 2013	 byla	 započata	 první	
etapa	 rekonstrukce.	 Následující	 roky	
se	kompletně	 renovovalo	hlediště	pro	
2000	 diváků,	 veškeré	 elektrorozvody	
v	 areálu	 a	 stávající	 budovy	 –	 promí-	
tací	kabina	a	toalety.		Opravy	byly	do-
končeny	 letos,	kdy	byla	ošetřena	plo-
cha	 promítacího	 plátna,	 pod	 plátnem	
vzniklo	i	zcela	nové	zázemí	pro	diváky	
i	 účinkující.	 V	 nové	 budově	 najdeme	
šatny	 pro	 umělce	 s	 vlastním	 sociál-	
ním	 zázemím,	 toalety	 pro	 veřejnost,	
pokladnu	a	skladovací	prostory.	Opra-

vy	 letního	 kina	 probíhaly	 v	 celkem	
čtyřech	etapách	a	to	z	důvodu	zacho-
vání	 sezónního	 provozu	 kina.	 Cena	
rekonstrukce	 se	 vyšplhala	 na	 částku	
46,5	milionu	korun.	Investorem	oprav	

bylo	Město	Boskovice,	které	 je	 i	ma-	
jitelem	areálu	letního	kina.	
	 Areál,	který	funguje	od	svého	vzni-
ku	 bez	 přerušení	 provozu,	 vykazoval	

po	 roce	 2000	 již	 značné	 opotřebení.	
Zájem	o	filmové	projekce	a	akce	pod	
širým	nebem	však	poslední	roky	opět	
narůstal,	 a	 tak	 se	boskovičtí	 rozhodli	
pro	 celkové	 opravy	 areálu.	 Investice	

do	 letního	 kina	 se	 Městu	 Boskovice	
vyplatila,	v	loňském	roce	se	stalo	nej-
navštěvovanějším	letním	kinem	v	ČR.	
Na	 promítání	 si	 od	 června	 do	 září		

našlo	 cestu	 celkem	 16	 500	 diváků.	
Kromě	klasických	filmových	projekcí	
se	však	v	areálu	přes	léto	konají	i	hoj-	
ně	navštěvované	koncerty	a	festivaly.
	 „Největší	radost	máme	samozřejmě	
z	návštěvy	diváků.	A	z	toho,	že	se	jim	
opravené	kino	líbí.	Snažili	jsme	se	za-
chovat	původní	ráz	celého	areálu	a	to	
se	myslím	dokonale	povedlo.“	říká	ve-
doucí	kina	Tomáš	Marvan.	„Za	to	pat-
ří	 velký	 dík	 městu	 Boskovice,	 které		
se	do	takto	rozsáhlé	a	nákladné	inves-
tice	pustilo.“	dodává	PaedDr.	Oldřich	
Kovář,	 ředitel	 Kulturních	 zařízení	
města	 Boskovice,	 která	 letní	 kino		
provozují.
	 Kino,	které	se	v	době	svého	vzniku	
pyšnilo	největší	projekční	plochou	ve	
střední	 Evropě,	 tak	 opět	 láká	 diváky	
ze	širokého	okolí.	Největším	lákadlem	
je	zmíněná	projekční	plocha	s	rozměry	
32x14	 metrů	 a	 také	 premiérové	 pro-	
jekce	 filmových	 titulů,	 které	 jsou	 za-	
jištěny	 díky	 nově	 pořízené	 digitální	
technologii.	 Tu	 si	 musela	 organizace	
do	kina	v	minulosti	zapůjčovat,	v	sou-
časné	době	již	promítá	z	vlastní.
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