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KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ OPĚT V PRAZE!

PRO NEDOČKAVÉ MILOVNÍKY FILMŮ I  PRO TY,  KDO SI  CHTĚJÍ
ZPŘÍJEMNIT  LETNÍ  VEČERY  KULTUROU,  JE  TU  LEGENDÁRNÍ
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ V HARFĚ.

V pátek 27. 6. se na střeše Galerie Harfa uskuteční zahajovací večer Letního
kina pod taktovkou úspěšného Kinematografu bratří Čadíků, který již více než
20 let každoročně nabízí filmovou kvalitu po celé ČR. Každý pátek, sobotu a
neděli  po  celé  léto  můžete  vidět  osvědčené  kultovní  filmy,  ale  i  úspěšné
novinky. 

Ani v Galerii Harfa neporušíme tradici Kinematografu a první promítání bude zdarma.
Těšit se můžete na skvělou českou komedii  Líbáš jako ďábel, v níž září herecké
hvězdy  Oldřich  Kaiser,  Eva  Holubová  nebo  Jiří  Bartoška  a  celým  zahajovacím
večerem vás provede osobně pan Josef Čadík.

V sobotu  následuje  herecký  koncert  Leonarda  DiCapria  v pompézním  příběhu
Velkého Gatsbyho podle románu F. Scotta Fitzgeralda.

Filmový blok tohoto týdne zakončí v neděli filmový velikán Woody Allen se snímkem
Jasmíniny slzy. Diváci v něm zhlédnou výkony Cate Blanchett, Aleca Baldwina nebo
Sally Hawking. A bude to stát za to! 

Kinematograf Bratří Čadíků je společností, která působí na české scéně již řadu let.
V současné době provozuje 15 mobilních kin. Dva pojízdné autobusy působí od roku
2002 také na Slovensku. A nyní mohou diváci zhlédnout spoustu skvělých snímků na
střeše  Galerie  Harfa  v rámci  Kulturního  léta  a  zpříjemnit  si  tak  celé  prázdniny.
Kinematograf promítá vždy v pátek, sobotu a neděli v červenci od 21:30 a v srpnu od
21:00 hod.

Více informací na www.letniscenaharfa.cz.

Poznámka pro editory:

Galerie  Harfa v pražských  Vysočanech  o  49  000 m2 obchodních  a  zábavních  ploch  na  třech
podlažích byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní
centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O2 arenou, patřící mezi
nejmodernější  komplexy  tohoto  typu  v Evropě.  Ve 160  obchodech Galerie  Harfa  zákazníci  nejen
nakoupí, ale také žijí  zábavou, sportem a módou. Součástí obchodního centra je také  1 600 míst
k bezplatnému parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 2011 pyšní DinoParkem, který je
jediný v Praze a do hlavního města přináší  ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně,
Ostravy  a  Vyškova.  Developerem  a  investorem  projektu je  C&R Developments,  člen  skupiny
Lighthouse  Group.  Ten  v rámci  Galerie  Harfa  dokončil  dvě  desetipodlažní  věže  s 20 500  m2

kancelářských ploch. V následujících letech se multifunkční komplex rozšíří o další kanceláře a hotel
s kongresovým centrem. Developer a investor projektu se tak významnou měrou podílí na revitalizaci
území bývalého ČKD a budování Nových Vysočan. 

Pro více informací kontaktujte:

http://www.letniscenaharfa.cz/


Galerie Harfa ONYX GROUP
Martina Tlustá Kamil Chalupa
E-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz E-mail: kamil.chalupa@onyxgroup.cz
Mobil: 731 624 821 Mobil: 602 865 834
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