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Bratři Čadíkové křižují Moravu. S filmy a vínem
Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ - Letní počasí láká k návštěvě letního kina. To dobře ví duo bratří Čadíků, které již po 
devatenácté jezdí se svými kinematografy napříč Českou republikou a promítá české filmy. Jedna z jejich tras míří také na 
Moravu, kde filmaři divákům nabídnou klasické snímky i speciální 4D projekce s ochutnávkou vín.
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„Ve formátu 4D uvedeme film Bobule a jeho pokračování 2 Bobule. Spolu s obrazem, zvukem a historickým prostředím si mohou návštěvníci 
ochutnat také moravské víno, které pochází z vinic, kde se Bobule natáčely,“ uvedl moravský vinař a filmový producent Tomáš Vican. 
 
Poprvé bratři Čadíkové s kinematografem zavítají do Slavkova u Brna, kde na pět dní zůstanou v zámecké zahradě. „Nikdy jsme ve Slavkově 
nebyli v rámci naší letní filmové šňůry, takže se na prostředí zámku moc těšíme. A protože zde zůstaneme o den déle, nabídneme navíc český 
film Gympl,“ uvedl Josef Čadík. 
 
Režisér Tomáš Vorel, který vedle Gymplu natočil například filmy Ulovit miliardáře, Cesta z města, Skřítek nebo Kouř, je Čadíkovým 
dlouholetým kamarádem. „Vorlovy snímky považuji za kultovní. Patří k nim také film Ulovit miliardáře, který vyvolává rozporuplné reakce. 
Věřím však, že si na letním promítání najde své diváky,“ říká Čadík a upozorňuje na herce Tomáše Matonohu, Jiřího Mádla, Josefa Cardu nebo 
Milana Šteindlera, kteří se ve Vorlově nejnovější komedii objeví. 
 
Ještě před Slavkovem navštíví kinematograf Náměšť nad Oslavou a Velkou Bíteš, koncem července zamíří do Blanska a Boskovic na jižní 
Moravě. Ve všech těchto městech zůstanou filmařské maringotky na náměstí – vždy na čtyři dny. 
 
„Celkem máme tři letní programy: trasu v jižních Čechách, v severních Čechách a na Moravě. Moravská trasa končí 28. srpna v Karviné. 
Někdy je pro nás cestování mezi městy opravdu náročné, protože jezdíme až 600 kilometrů denně,“ uvedl Čadík a dodává: Kinematograf je 
moje radost, ten mě neživí. Je to spíš odpovědnost vůči lidem, kteří nás mají rádi. Myslím, že se nám podařilo něco hezkého, a bylo by zbabělé 
s tím přestat,“ říká i za svého bratra Josef Čadík.
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Klikněte pro zvětšení!

Od filmařského nadšení sourozence neodrazují ani rozmary počasí. „Tepla jsou krásná a déšť nám nevadí. Už hodně krát se stalo, že se s námi 
publikum dodívalo na film i v dešti. Jediné, před čím máme respekt, je vítr, který je nebezpečný pro diváky a může poničit techniku. To se 
představení ruší,“ říká s povzdechem Čadík. 
 
Začátky červencových projekcí Kinematografu bratří Čadíků jsou v půl desáté večer, v srpnu filmy začnou o půl hodiny dříve. 
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bratři Čadíkové každoročně posílají na konto Bariéry. „Za devatenáct sezon jsme Bariérám přispěli přes pět 
milionů korun a i nyní, v době krize, jsou diváci štědří. Doufáme, že v následujícím ročníku se částka vyšplhá k šesti milionům,“ přeje si 
Čadík. Prozrazuje také, že v létě 2011 kinematograf zavítá do centra Brna. „Rádi bychom tuto jubilejní letní šňůru zahájili na náměstí Svobody. 
Spolupráci chceme oslovit Bolka Polívku, který stál u zrodu našeho promítání,“ dodává Čadík.

 

Filmy DVD - Aukce
Online aukce DVD filmů. Mimořádně nízké ceny. 
Aukro.cz 

Hostesky
Nádherné hostesky na ostravsku Na co ještě čekáte? 
www.hosteskyostrava.cz 

Vína z Moravy a Čech
Navštivte oficiální prezentaci moravských a českých vín a vinařů. 
www.wineofczechrepublic.cz 

Sofie ze SRN
Zájezdy jen německých CK, odlet SRN Rezervace a platba v ČR – ušetřete! 
NaCesty.cz/last-minute 

Doporučujeme

 

Obec - zastupitelstvo

 

• VOLBY 2010

• Deník politika

• Datové schránky

• Adresy v ČR

• Svaz měst a obcí

• Ministerstvo pro místní rozvoj
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• Spolek pro obnovu venkova

 

Zdravotnictví

• Naše porodnice

• Léky - info o úhradách

• Pandemický webový portál

• Kvalita vody ke koupání

Spojení

• Hluková mapa

• Vlaková spojení

• Dopravní kamery 
metro čidla

Práce

• Volná místa v EU

• Burza práce 
Konto bariéry

• Jobdays 2010

Kultura

• Francouzský institut

• Goethe institut

• British Council
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