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TISKOVÁ ZPRÁVA – 23. 5. 2022 

Mobilní letní kino pro DSO už promítlo první film! Máte také zájem? 

Mobilní letní kino pro obce a spolky z DSO Region Moravská cesta už je v provozu. Poprvé 

ho vyzkoušeli v sobotu 21. května v Horce nad Moravou, kde se uskutečnilo promítání 

nové české komedie. Pokud máte také zájem o zapůjčení, rezervujte si termín u manažerky 

mikroregionu. 

DSO pořídil promítací zařízení díky úspěšnému projektu, jenž umožňuje nejen letní filmovou 

projekci pod širým nebem, ale i celoroční využití. Mikroregion žádost o dotaci podal 

prostřednictvím MAS Moravská cesta v 6. výzvě Programu rozvoje venkova.  

Projekt s názvem Pořízení vybavení pro spolkové a společenské aktivity DSO zahrnoval 

zakoupení projektoru, plátna, ozvučení a vozíku na převážení. „Obce a spolky mohou nyní 

mobilní kino využívat nejen v létě k promítání filmů, ale celoročně. Například na přednáškách, 

besedách, plesech, kulturních akcích a společenských veselicích,“ připomněla manažerka DSO 

Libuše Literová s tím, že veškeré vybavení je dostupné pro členské obce a jejich spolky za 

manipulační poplatek 1 500 Kč, pro nečlenské obce za 2 500 Kč.  

Velikost promítacího plátna je 5,5 m na délku a 3,1 m na výšku, dobrý ozvučovací systém a 

výkonný projektor zaručí krásný zážitek i pro diváky ze zadních řad. 

Prvním filmem, který mohli diváci díky mobilnímu kinu tuto sobotu v Horce nad Moravou 

shlédnout, byla česká sportovní komedie Vyšehrad režisérů Martina Koppa a Jakuba Štáfka. 

Další promítání plánují v Července, Mladči, Měrotíně a Skrbeni. V Haňovicích se chystají 

promítat i v zimě v kulturním domě. 

Bližší informace podá manažerka DSO Libuše Literová, u které je možné zajistit rezervaci.  

Marie Machačová 

PR manažerka 

Tel.: +420 703 666 755  

Kontakt pro více informací: 

Libuše Literová  
Manažerka DSO Region Moravská cesta 
Tel: +420 608 915 969 
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