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Kinematovlak Českých drah op ět nabízí projekce 
na kolejích, zavítá do čtrnácti m ěst 

Už po jedenácté vyjel Kinematovlak Českých drah na Mezinárodní festival film ů 
pro d ěti a mládež ve Zlín ě. Cestu zahájil dnes dopoledne v železni ční stanici 
Mladá Boleslav hlavní nádraží. P řes Ji čín, Vrchlabí a Trutnov Kinematovlak 
zamíří za hranice České republiky do polského Walbrzychu. Poté zastaví  
v městech Pardubického a Olomouckého kraje a svou trasu  tradi čně zakončí 
v domácím Zlínském kraji – 2. června v Otrokovicích a 3. června ve Zlín ě. 
A tradi čně nabídne zdarma zajímavé projekce d ětských film ů a pohádek 
pro školky i širokou ve řejnost. 
 
Slavnostní zahájení jízdy Kinematovlaku moderoval Jan Čenský. Letošní jízda odstartovala za účasti desítek 
dětí z mateřských škol v Mladé Boleslavi, pohádkových postaviček ČT, maskota ČD slona Elfíka a řady hostů. 
Dopolední projekce se přednostně nabízejí školkám a školám, teprve odpolední jsou přístupné široké veřejnosti. 
Všechny projekce jsou tradičně zcela zdarma.  

Projekt Kinematovlak – pojízdné kino na kolejích vznikl v roce 2004 ve spolupráci Českých drah 
a Mezinárodního festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Od prvopočátku si tento projekt kladl za cíl přivážet filmy 
a pohádky dětem, které se do Zlína na festival nedostanou a také tam, kde klasické kino nemají. 

Kinematovlak se skládá z kinovozu, bývalého zavazadlového vozu upraveného na pojízdný kinosál, který je 
vybaven promítací technikou včetně zvuku 5+1. Sedadla jsou stupňovitě uspořádána jako v klasickém kině, sál 
je samozřejmě zatemněný, klimatizovaný a jeho kapacita je 36 míst. Vlak ještě doplňuje výstavní vůz, ve kterém 
si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu se železniční tématikou. 

Plán cesty Kinematovlaku 2014 
 
16.5. Jičín              
19.5. Vrchlabí 
20.5. Trutnov 
21.5. Walbrzych 
22.5. Broumov 
23.5. Náchod 
26.5. Hradec Králové 
27.5. Rychnov nad Kněžnou 
28.5. Letohrad 
29.5. Olomouc 
30.5. Přerov 

2.6. Otrokovice 
3.6. Zlín 



 

 
Trasa letošního Kinematovlaku 
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