
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                               

 

 

 

Zlín, Olomouc, Ostrava, 4. května 2011 

Kinematovlak Českých drah op ět startuje 

Příští st ředu 11. kv ětna vyjede již poosmé Kinematovlak Českých drah 
na Mezinárodní festival film ů pro d ěti a mládež ve Zlín ě. Cestu zahájí 
v hanácké metropoli na hlavním nádraží v 11 hodin d opoledne. 
Po Olomouci a Prost ějovu vyrazí Kinematovlak do moravskoslezských 
měst a svou trasu tradi čně zakon čí v domácím Zlínském kraji – 1. června 
ve Zlín ě a následující den ve Vizovicích. Celkem navštíví p ojízdné kino na 
kolejích čtrnáct m ěst a nabídne zajímavé projekce d ětských film ů 
a pohádek pro školky i širokou ve řejnost. 
 

Slavnostní zahájení Kinematovlaku ve st ředu 11. kv ětna bude tradi čně moderovat oblíbený 

herec Jan Čenský. P řed samotným zahájením potkají děti na nástupišti olomouckého nádraží 

pohádkové postavičky a maskota ČD slona Elfíka. Po slavnostním úvodu si mohou všichni zájemci 

prohlédnout celý Kinematovlak, kde bude prostor i pro dotazy médií. Nedílnou součástí pojízdného kina 

je i hrací vůz Vláček Hráček, kde se zabaví i ti nejmenší. „Pro České dráhy je pojízdné kino 

tradi čním projektem, který má své stálé a významné místo v Junior programu ČD. Je pro nás 

o to d ůležit ější, že zde úzce komunikujeme s našimi nejmenšími, a prost řednictvím nich i s jejich 

rodi či. Kinematovlak má obrovský ohlas u široké ve řejnosti a v d ětech vidíme velký potenciál. 

Chceme ukázat p říjemnou a zábavnou formou sou časnou železni ční dopravu, získávat si 

a vychovávat naše budoucí zákazníky,“ uvádí Jiří Ješeta, výkonný ředitel pro obchod a marketing 

Českých drah. 

 

Pojízdné kino na kolejích bude i letos promítat obl íbené pohádky, ale i nové, které nem ěly d ěti 

možnost doposud vid ět. Na den dětí, ve středu 1. června, dorazí vlak do Zlína, zde ho přivítají herci, 

filmaři a festivaloví hosté. „Kinematovlak je nejd ůležit ější událost zlínského festivalu mimo 

oficiální festivalová m ěsta,“  uvádí k jedné z nejvýznamnějších doprovodných akcí ZFF Lenka 

Maňásková, marketingová koordinátorka speciálních projektů. „Prost řednictvím n ěj můžeme radost 

z film ů a pohádek p řivézt prakticky kamkoliv, kam vedou koleje. I do to ho nejzapadlejšího místa, 

kde nemají vlastní kinosál. A d ěje se tak jedin ě díky skv ělé spolupráci s Českými drahami.“   

Dopolední projekce se přednostně nabízejí školkám a školám, odpolední jsou přístupné široké 

veřejnosti. Všechny projekce jsou tradičně zcela zdarma. Rezervaci na dopolední promítání si školky  

a školy mohou zajistit na telefonním čísle 577 592 275. Kompletní program Kinematovlaku najdete 

na www.cd.cz nebo na www.zlinfest.cz. 

 

Kinematovlak je sestaven z d ětského hracího vozu Vlá ček Hráček a především z kinovozu.  

Kinovůz je původně zavazadlový vůz, který byl upraven na pojízdný kinosál a vybaven digitální 

promítací technikou a kvalitním ozvučením. Sedadla jsou stupňovitě uspořádána jako v klasickém kině. 

Promítací sál je zatemněný, klimatizovaný a má kapacitu 40 míst k sezení.  

 
 



Trasa letošního Kinematovlaku 

 

11. – 12. května Olomouc 
13. května Prost ějov 
16. května Krnov 
17. května Opava-východ 
18. – 19. května Ostrava-Svinov 
20. května Frýdek-Místek 
23. května Hranice na Morav ě 
24. května Valašské Mezi říčí 
25. května Vsetín 
27. května Horní Lide č 
30. května Hulín 
31. května Otrokovice 
1. června  Zlín-st řed 
2. června Vizovice 

Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  
 
 



 
Informace o Českých drahách, a. s.   
 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 

masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 

stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 

dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 

Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. 

Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, 

Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


