Pardubické letní kino

Počet zpráv: 93, 13.04.2021

Letní kino vyroste v Tyršových sadech
TISK, Datum: 22.06.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Metropolitan

...večer se svými blízkými pod širým nebem v nejkrásnější části parku jen pár kroků od centra města," řekl Metropolitanu
provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka. "Tato přehlídka může výrazně přispět k oživení tohoto lukrativního
místa a proměnit jej v živé a pulzující centrum...

Attack Media, s.r.o.
WEB, Datum: 28.06.2006, Zdroj: protext.cz, Autor: mcp, RU / den: 30 000, Vydavatel: ČTK

... Pardubické letní kino Perštejn Pardubice 28. června (PROTEXT) - Dovolujeme si Vás pozvat na neformální tiskovou
konferenci pořádanou při příležitosti slavnostního zahájení provozu pardubického letního kina Perštejn dne 30. června 2006
od 11:00 v zahradní kinokavárně letního kina v Tyršových...

Zítra již letní kino promítne první film
TISK, Datum: 29.06.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: PETR DOUBRAVA, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Metropolitan

...startuje premiérové letní kino. Podle pořadatelů se však milovníci filmového plátna nemusí bát, že by o promítání zdarma
přišli. Projekt Pardubického letního kina není ohrožen! Alespoň tak oznamují veřejnosti jeho provozovatelé, kteří s finanční
pomocí radnice mají v plánu po dobu letních...

Björk v roli české milovnice muzikálů
TISK, Datum: 04.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (paš), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Hradecký

...- Pardubické letní kino dnes uvede slavný muzikálový snímek Tanec v temnotách dánského režiséra Larse von Triera.
Ten si pro obsazení hlavní role české emigrantky Selmy vybral známou islandskou zpěvačku Björk, která se mu odměnila
výborným výkonem a Tanci v temnotách dopomohla k získání Zlaté palmy...

Do letního kina na film Tanec v temnotách
TISK, Datum: 04.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (paš), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...- Pardubické letní kino dnes uvede slavný muzikálový snímek Tanec v temnotách dánského režiséra Larse von Triera.
Ten si pro obsazení hlavní role české emigrantky Selmy vybral známou islandskou zpěvačku Björk, která se mu odměnila
výborným výkonem a dopomohla Tanci v temnotách k získání Zlaté palmy...

Pardubické letní kino Pernštejn má velkou návštěvnost URL
WEB, Datum: 07.07.2006, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Pavla Kociánová, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...které promítáme, které jsou možná malinko náročnější, si svého diváka našly. Na závěr bych si dovolil pozvat pardubickou
veřejnost k návštěvě pardubického letního kina každý den od 21:30 v případě příznivého počasí, pokud bude pršet, tak letní
kino je zavřené." ...

Do letního kina raději s repelentem
TISK, Datum: 07.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: (pd), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...ale přišel nalehko a přitom bez repelentu, jistě zalitoval. Komáří apetit na lidskou krev byl během horké noci s muzikálem
obzvláště nabuzen. Pardubické letní kino bude hrát po celé prázdniny zdarma. Začátek promítání je ve 21.30 hodin. ...

Do kina na oskarový snímek Nikde v Africe
TISK, Datum: 07.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (paš), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...- Pardubické letní kino bude dnes večer od 21. 30 promítat snímek, který dostal v roce 2003 Oskara v kategorii nejlepší
cizojazyčný film. Snímek Nikde v Africe vznikl podle oblíbeného autobiografického románu Stefanie Zweigové. Židovská rodina
Redlichových emigruje v roce 1938 do Keni. Válka v...

Kino promítá české filmy
TISK, Datum: 08.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (paš), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...- Film Příběhy obyčejného šílenství režiséra Petra Zelenky dnes uvidí ti, kteří navštíví pardubické Letní kino . Film plný
komických situací a absurdity každodenního "obyčejného šílenství" začíná jako každý den ve 21. 30. Hned zítra se promítá
další český film, pod kterým je podepsaný...

Arizona Dream zve do Tyršových sadů!
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Arizona Dream zve do Tyršových sadů!
TISK, Datum: 10.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (fiž), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

... Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v prostorách Tyršových sadů táhne jako magnet. V pondělí je na
programu Arizona Dream. Film s Johnny Deppem získal Stříbrného medvěda a zvláštní cenu poroty na MFF v Berlíně v roce
1993. V úterý můžete zhlédnout Italštinu pro začátečníky....

Letní kino zažije věčný svit
TISK, Datum: 12.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...požádá ho o totéž -aby mu z jeho vzpomínek vymazal Clementine. Tak začíná americký snímek Věčný svit neposkvrněné
mysli, který dnes promítá pardubické letní kino . Režie se ujal mistr videoklipů Michel Gondry, který spolupracoval například s
Massive Attack, Björk, Rolling Stones nebo Chemical...

Mladý Donutil kraluje baladě
TISK, Datum: 13.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...- Pardubické letní kino dnes uvádí starší český film Balada pro banditu. Snímku, který v roce 1978 natočil režisér Vladimír
Sís, kraluje tehdy ještě málo známý brněnský herec Miroslav Donutil. Snímek, oscilující mezi pohádkou, baladou a muzikálem je
zároveň inspirován románem Ivana Olbrachta...

Zeď dnes večer v ,,Tyršákách``
TISK, Datum: 14.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 11, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Inzerce/zprávy Pardubicka

Pardubické letní kino Pernštejn nabídne kultovní snímek o skupině Pink Floyd Režisérem britského snímku z roku 1982 je
Alan Parker. Pardubice  Pardubické letní kino Pernštejn, které je po celou dobu prázdnin umístěné v Tyršových sadech,
nabídne dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí...

Letní kino nabízí hudební snímek
TISK, Datum: 14.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Dnešní večer bude v pardubickém letním kinu patřit filmu s názvem Pink Floyd: The Wall. Na začátku osmdesátých
let válcovali Pink Floyd hitparády se svým dvojalbem a potažmo koncertním programem The Wall. Autor námětu a většiny
hudby Roger Waters spojil později své síly s režisérem Alanem...

Román pro ženy, pak Kafe a cigára
TISK, Datum: 15.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

... Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, nabídne dnes od 21.30 hodin v
případě příznivého počasí úspěšný český film režiséra Filipa Renče Román pro ženy. "Jde o jemně groteskní příběh dvou žen:
dvacetileté Laury (Zuzana Kánocz) a její ovdovělé...

Román pro ženy lámal rekordy
TISK, Datum: 17.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, má za sebou úspěšný
víkend. "Na páteční promítání snímku Pink Floyd: The Wall přišli především fanoušci této světoznámé hudební formace, kteří si
nenechali ujít tento mimořádně zajímavý, dnes již...

Diváci letního kina dostanou Lekci Faust
TISK, Datum: 17.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...- Pardubické letní kino uvádí dnes večer snímek jednoho z nejúspěšnějších českých filmařů Jana Švankmajera s názvem
Lekce Faust. Muž s aktovkou dostane cestou z práce na ulici jakýsi leták. Jako všichni ostatní ho zahodí, aniž se na něj podívá.
Doma pak v poště objeví další leták, na kterém je...

Půlnoční kovboj dnes v ,,Tyršákách``
TISK, Datum: 18.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino , které je po celé prázdniny umístěno v Tyršových sadech, nabídne dnes večer od 21.30 hodin v
případě příznivého počasí milovníkům stříbrného plátna zcela zdarma americký snímek z roku 1969 Půlnoční kovboj (viz foto).
"Jde o příběh playboye Joea (Jon Voight), který...

Zuřící býk zabaví letní kino
TISK, Datum: 19.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...- Pardubické letní kino bude dnes večer patřit životnímu příběhu boxera Jakea La Motty, mistra světa ve střední váze.
Jeden z nejlepších filmů režiséra Martina Scorseseho se odehrává mezi lety 1941, kdy La Motta v ringu začínal, a 1964, kdy
skončil jako bavič v nočním podniku. Mezitím prošel...

Zuřící býk večer v Tyršových sadech!
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Zuřící býk večer v Tyršových sadech!
TISK, Datum: 19.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...a závěrečná sekvence z roku 1964, v níž se obtloustlý muž připravuje na vystoupení v newyorském zábavním podniku," uvedl
provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. "Děj se vrací do roku 1941 a zaznamenává Jakeovy souboje
v ringu, boxerův ,tichý` boj s podsvětím a jeho...

Letní kino nabízí ukázku totality
TISK, Datum: 20.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Návštěvníci pardubického letního kina se mohou přijít dnes večer podívat na jeden z prvních filmů tvůrce Hvězdných
válek George Lucase. Snímek THX 1138, což je jméno hlavní postavy, se odehrává v budoucí společnosti, ovládané
počítačem, jejíž obyvatelé jsou sledováni na každém kroku a každá...

Diváci se v letním kině ztratí v překladu
TISK, Datum: 21.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...si jednoho večera vstoupí do cesty v baru luxusního hotelu. Tak začíná děj amerického snímku Ztraceno v překladu, který
dnes večer uvádí pardubické letní kino . ...

Tyršovy sady: Ztraceno v překladu
TISK, Datum: 21.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis Pardubicka

... Pardubické letní kino Pernštejn, které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes večer od
21.30 hodin zcela zdarma v případě příznivého počasí americký film Ztraceno v překladu. "Tento snímek Sofie Coppolové
vypráví o posmutnělém, ale elegantním Bobu Harrisovi,...

Letní kino moc hlučí, stěžují si obyvatelé Labské ulice
TISK, Datum: 21.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

...hlavně hlasitá zvuková produkce před a po projekci Provozovatel kina už upustil od reklam po skončení filmu. Pardubice  Na
provozovatele Pardubického letního kina v Tyršových sadech podalo písemnou stížnost Občanské sdružení vlastníků a
uživatelů nemovitostí v Labské ulici. Proč nemohou...

Plechový bubínek i Annie Hall
TISK, Datum: 22.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

...- Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, nabídne v případě příznivého
počasí dnes od 21.30 hodin všem zájemcům zcela zdarma legendární snímek Plechový bubínek. "Slavný román prominentního
německého spisovatele Günthera Grasse, který v češtině...

Letní kino promítne dnes Trio z Belleville
TISK, Datum: 24.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: * TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

...- Pardubické letní kino v Tyršových sadech promítne dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí zcela zdarma
melancholickou animovanou komedii nazvanou Trio z Belleville. "Snímek, který se obejde bez dialogů i prvoplánové
,disneyovské` roztomilosti, je celovečerním debutem jedné z...

Zvětšenina dnes v Tyršových sadech
TISK, Datum: 25.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...- Pardubické letní kino , které sídlí po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, nabídne dnes od 21.30 hodin v případě
příznivého počasí zdarma divácky nejúspěšnější snímek Michelangela Antonioniho Zvětšenina. "Vznikl v Londýně na motivy
novely argentinského spisovatele Julia Cortázara, jež...

Letní kino uvádí filmovou klasiku
TISK, Datum: 25.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

FILM KRÁTCE Thomas je slavný, hezký a bohatý fotograf, který se specializuje na módní přehlídky. Je znechucen svým
povrchním životním stylem. Chce se věnovat reportážní fotografii, jež by zachycovala skutečný život. Jednoho dne se mu zcela
náhodou podaří vyfotografovat zločin. Tak začíná slavný sn...

Moderní doba dnes v letním kině
TISK, Datum: 26.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Zprávy Pardubicka

...- Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, promítne dnes od 21.30 hodin
zcela zdarma americký snímek Moderní doba. "Režisérem filmu z roku 1936 není nikdo menší než sám Charlie Chaplin," uvedl
provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka. ...

V Tyršových sadech dnes Vadí nevadí
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V Tyršových sadech dnes Vadí nevadí
TISK, Datum: 27.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

... Pardubice  Pardubické letní kino v Tyršových sadech nabídne dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí divákům
zcela zdarma francouzský snímek Vadí nevadí. "Malý Julien vnímá svět jako jednu velkou nekončící hru na vadí  nevadí, ale
okolí takovému přístupu příliš nakloněno není....

Letní kino uvádí francouzský snímek
TISK, Datum: 27.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Návštěvníci, kteří se dnes vydají do pardubického letního kina , se mohou těšit na tři roky starou francouzskou
romantickou komedii Vadí nevadí. Osmiletý Julien vnímá všechno kolem sebe jako prostor pro hru, ve které má skutečnost
stejnou hodnotu jako představy. Se spolužačkou Sophií společně...

Letní kino promítá Jarmuschovu novinku
TISK, Datum: 28.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...je nekorunovaným králem amerického nezávislého filmu. Úspěch měl už před patnácti lety jeho první film Noc na zemi. Dnes
večer promítá pardubické letní kino Jarmuschovu novinku s názvem Zlomené květiny. Bill Murray hraje muže, kterému je cizí
dlouhodobý vztah. Z anonymního dopisu se ale dozví, že...

Zlomené květiny v ,,Tyršákách``
TISK, Datum: 28.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zprávy Pardubicka

... Pardubické letní kino , které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes od 21.30 hodin v
případě příznivého počasí americký film Zlomené květiny (viz foto). "Pod taktovkou jednoho z nejlepších amerických nezávislých
režisérů Jima Jarmusche tu Bill Muray podává...

Letní kina: Místo Tyršových sadů nastupuje Pernštýnské náměstí
TISK, Datum: 29.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...Kinematograf bratří Čadíků, kvůli němuž musí letní kino v Tyršových sadech na čtyři dny přerušit provoz. Pardubice  Zájem
veřejnosti o Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech předčil očekávání provozovatelů.
"Přestože jsme měli hodně optimistické vyhlídky,...

Netradiční výměna stráží: jedno letní kino za druhé!
TISK, Datum: 31.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Zprávy Pardubicka

...Zelenkovými Příběhy obyčejného šílenství. Obě projekce se uskuteční ve stejný čas - od 21.30 hodin. Od středy pak už
začne promítat opět Pardubické letní kino v Tyršových sadech, které je stále v těchto místech nainstalované včetně plátna i
sedaček....

Letní kina jsou téměř minulostí, těch pár zbývajících pomalu mizí
TISK, Datum: 31.07.2006, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 2, Autor: MILOŠ JEŘÁBEK, Vytištěno: 6 000, Čtenost: 6 443, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kolínsko

...v čase mezi devátou a půl desátou večerní. Další možnosti na vás čekají v Hradci Králové každou středu až neděli s cenami
od 70 do 80 korun. Pardubické letní kino promítá každý den za pěkného počasí od 21.30 hodin a na pražském Střeleckém
ostrově můžete také každý den zhlédnout filmy se vstupným...

Hotová domácí smršť!
TISK, Datum: 03.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Metropolitan

...Štěstí, Nuda v Brně, Kytice, Duše jako kaviár či trhák letošního Febiofestu  Spalovače mrtvol! Po nucené čtyřdenní
přestávce, kterou Pardubickému letnímu kinu v Tyršových sadech nařídila radnice kvůli hostování Kinematografu bratří
Čadíků na Pernštýnském náměstí, se včera večer znovu rozjelo na...

Do Tyršových sadů dnes večer zamíří Krysař!
TISK, Datum: 04.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino , které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes večer od 21.30
hodin v případě příznivého počasí český film z roku 2003 Krysař. "Scénárista a režisér F. A. Brabec, který je původní profesí
kameraman, se již několikrát s chutí pustil do režie...

Letní kino uvádí snímek Restart
TISK, Datum: 05.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Snímek Restart, který dnes promítá pardubické letní kino , je filmem z prostředí pražské klubové kultury. Vypráví o
mladých lidech, kteří se noc co noc obklopují barevnými kostýmy, hlasitou hudbou, alkoholem a stále novými partnery. O lidech
zdánlivě bezstarostných, uvnitř však křehkých,...

Tyršovy sady: dva české filmy
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Tyršovy sady: dva české filmy
TISK, Datum: 05.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

... Pardubické letní kino , které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes večer od 21.30
hodin v případě příznivého počasí snímek režiséra Vladimíra Morávka Nuda v Brně. "Film vznikl podle povídky Standa debutuje
od Pavla Be ďury. Dva mladí lidé  Standa a Olinka ...

Dočká se kino noční projekce?
TISK, Datum: 07.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zpravodaj / servis Pardubicka

...kvůli nepřízni počasí Déšť neustále hatí zajímavé plány provozovatelů kina. * Pardubice  Je to k vzteku, musí si říkat
provozovatelé Pardubického letního kina , které je umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech. Jejich zajímavé
plány totiž kazí nepřízeň počasí. Nejprve ,,Čadíci``, teď...

Letní kino promítá Svěrákovu Jízdu
TISK, Datum: 08.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...V hlavních rolích se objevili Radek Pastrňák z kapely Buty, Jakub Špalek a Aňa Geislerová. Dnes večer si film mohou
připomenout návštěvníci pardubického letního kina . ...

Jízda dnes v Tyršových sadech
TISK, Datum: 08.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Hradecko

...- Pardubické letní kino Pernštejn, které je umístěno po celou dobu prázdnin v prostorách Tyršových sadů, promítne dnes
večer od 21.30 hodin v případě příznivého počasí český film z roku 1994 Jízda. "Svěrákův příběh je takřka průzračný a vychází
z velmi obehraných premis. Jedná se o českou...

Shrek dnes míří do Tyršových sadů
TISK, Datum: 09.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

... Pokud bude příznivé počasí, promítne dnes večer od 21.30 hodin Pardubické letní kino Pernštejn umístěné po celou
dobu prázdnin v Tyršových sadech druhé pokračování animovaného filmu Shrek. "Navazuje na Oskarem ověnčený první díl.
Nyní se Shrek, Oslík a princezna Fiona vydávají vstříc novým...

V letním kině se budou pálit mrtvoly
TISK, Datum: 10.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...kariéra začíná. Kopfrkingl je životní rolí Rudolfa Hrušínského a Spalovač mrtvol jedním z významných filmů Juraje Herze. Dnes
ho promítá pardubické letní kino . ...

Legendární Spalovač mrtvol se vrací zpět!
TISK, Datum: 10.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Metropolitan

...historky z natáčení," informoval náš deník Jan Motyčka. Ten se po úspěchu na Febiofestu rozhodl tento snímek zařadit
rovněž do programu Pardubického letního kina v Tyršových sadech, jehož je provozovatelem. "Jeden z nejpůsobivějších
snímků evropské kinematografie chceme promítnout v...

Letní kina? Ano, ale zadarmo
TISK, Datum: 11.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: PETRA PÁŠOVÁ, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Čech už totiž návštěvníky moc nezajímají, a tak většina z nich prodělává, nebo už dokonce skončila. V Pardubickém kraji tak
funguje jen pardubické letní kino . Plátna pod širým nebem skončila nebo přerušila provoz v Chrudimi i v Pomezí u Poličky. V
Královéhradeckém kraji jich funguje pět, většina...

Letní kino zve diváky do kabaretu
TISK, Datum: 11.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...spojuje v původním muzikálu Moulin Rouge osobitým způsobem dekadenci devatenáctého a dvacátého století. Pět let starý
snímek uvádí dnes večer pardubické letní kino . Děj, nepokrytě připomínající dobové melodramatické příběhy a hlavně
Pucciniho operu Bohéma, se odehrává v letech 1899-1900 v...

Moulin Rouge v Tyršových sadech
TISK, Datum: 11.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino Pernštejn, které sídlí po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes od 21.30 hodin
zcela zdarma v případě příznivého počasí australskoamerický snímek Moulin Rouge. "Excentrický australský filmař Baz
Luhrmann spojuje v původním muzikálu osobitým způsobem...

Letní kino uvádí adaptaci knihy
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Letní kino uvádí adaptaci knihy
TISK, Datum: 12.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Rozsáhlý román Vladimíra Párala Milenci a vrazi je jedním z vrcholů české prózy. Návštěvníci pardubického letního
kina se mohou dnes večer přijít podívat na jeho filmovou adaptaci. Ústředním místem děje je dům kdesi v Ústí nad Labem,
patřící chemičce. V přízemí je „montércimra“, kde se...

Letní kino patří Lazebníku sibiřskému
TISK, Datum: 12.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...na historických místech Moskvy, v barrandovských ateliérech, ale třeba i v Portugalsku, a dnes si jej mohou přijít prohlédnout
návštěvníci pardubického letního kina . Romantický a komorní příběh je zasazen do dobových kulis let 1885 - 1905, v nichž
se odehrává. Jeho prostřednictvím režisér vypovídá...

Rekordní návštěva v letním kině na Spalovači mrtvol!
TISK, Datum: 12.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

...počasí zcela zdarma promítnut film s "pardubickou stopou"  Milenci a vrazi. Pardubice  "Poprvé od začátku prázdnin, co
Pardubické letní kino promítá, se nám ve čtvrtek večer stalo, že ještě dvě a půl hodiny před zahájením projekce byla v
Tyršových sadech pouze hrstka nadšenců. Ti...

Letní kino nabízí hudební dokument
TISK, Datum: 14.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Snímek Metallica: Some Kind of Monster, který dnes promítá pardubické letní kino , přináší fascinující a opravdový
pohled na životy členů nejslavnější heavy metalové kapely v hudební historii. Kapely, která po dvaceti letech své existence čelí
obrovským osobním a profesionálním výzvám v...

Metallica v Tyršových sadech!
TISK, Datum: 14.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Inzerce / servis Pardubicka

... Pardubické letní kino Pernštejn, které sídlí po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes od 21.30 hodin v
případě příznivého počasí zcela zdarma americký snímek zvaný Metallica: Some Kind of Monster. "Snímek z roku 2004, jehož
režisérem je Joe Berlinger a Bruce Sinofsky,...

Bolero v Tyršových sadech
TISK, Datum: 15.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: * TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...- Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech promítne dnes od 21.30 hodin v případě
příznivého počasí zcela zdarma český film režiséra F. A. Brabce z roku 2004 Bolero. "Příběh, jenž je inspirován skutečným
zločinem, který se udál v osmdesátých letech, převedli...

V letním kině se bude tančit bolero
TISK, Datum: 15.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Prahy. Vytvořili napínavý kriminální film o pátrání po vrazích mladé studentky, na který se mohou dnes večer přijít podívat
návštěvníci pardubického letního kina . Skupina mladíků unese z vysokoškolského klubu studentku 1. ročníku a znásilní ji.
Oběť si své ponížení nechce nechat pro sebe a proto...

Letní kino uvádí český snímek
TISK, Datum: 16.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Film režiséra Bohdana Slámy Štěstí, který dnes uvádí pardubické letní kino , je příběhem o křehkém vztahu dvou
mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na Slámův úspěšný
debut Divoké včely, který přinesl autorovi řadu cen na...

Slámovo Štěstí uvidí letní kino v Tyršových sadech
TISK, Datum: 16.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

... Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech promítne dnes večer od 21.30 hodin v
případě příznivého počasí zcela zdarma český film režiséra Bohdana Slámy z roku 2005 Štěstí. "Je to dojemný příběh o
křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v...

Duše jako kaviár v letním kině
TISK, Datum: 17.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...nesčetných milenek, se Jana a Anna dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra. Tak začíná snímek Duše jako kaviár,
který dnes uvádí pardubické letní kino . Nejmladší ze sourozenců Anna netrpělivě čeká na svou první lásku. Její sestra Jana
je zatím na pokraji nervového zhroucení ve snaze...

Duše jako kaviár v letním kině
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Duše jako kaviár v letním kině
TISK, Datum: 17.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zprávy Pardubicka

... Pardubické letní kino Pernštejn, které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, nabídne dnes od 21.30
hodin zcela zdarma snímek režiséra Milana Cieslara z roku 2004 nazvaný Duše jako kaviár. "Na pohřbu otce, za účasti jeho
nesčetných milenek, se Jana a Anna dozvídají o...

Maďarský Distrikt: divoký a drsný
TISK, Datum: 18.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino Pernštejn, které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, nabídne dnes od 21.30
hodin zcela zdarma maďarský snímek z roku 2004 Distrikt. "Jde o divoký celovečerní animovaný film, který rozhodně není pro
děti. Přináší politicky nekorektní, drsnou vizi...

V hlavní roli se představí dvě ryby
TISK, Datum: 19.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...TIPY FILM Animovaný film z podvodní říše, který dnes večer promítá pardubické letní kino potěší hlavně děti. Oscar, malá
rybka, která samou upovídaností pusu nezavře, má ctižádost pohybovat se v nejvyšších společenských vrstvách. Lennymu,
velkému bílému žralokovi, způsobila citlivá povaha životní...

Publikum? Je prostě skvělé!
TISK, Datum: 19.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis / zprávy Pardubicka

...zcela zdarma mimořádně atraktivní snímky domácí i světové kinematografie v prostorách Tyršových sadů," řekl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. Obrovský zájem diváků "I když nám ani v uplynulých dnech počasí
příliš nepřálo a několikrát během týdne jsme dokonce...

Letní kino nabízí české sociální drama
TISK, Datum: 21.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Pardubické letní kino dnes promítá snímek Sluneční stát. Hlavní hrdinové - kamarádi, dělníci z ostravské fabriky Milan, Tomáš, Karel a Vinco přišli o práci. Rozhodnou se nerozšiřovat řady nezaměstnaných a začnou podnikat. Otevře se tak
před nimi a jejich blízkými zcela nový svět. Naše...

Sluneční stát v Tyršových sadech
TISK, Datum: 21.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: * TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...se tak před nimi a jejich blízkými zcela nový svět, naše úžasná současnost," nastínil děj příběhu Jan Motyčka, jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn, které tento snímek uvede dnes od 21.30 hodin v Tyršových sadech v
případě příznivého počasí, a to dokonce zcela zdarma! ...

V letním kině zazpívají Slavíci v kleci
TISK, Datum: 22.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...se vrací do Francie na matčin pohřeb. Jeho vzpomínky tvoří hlavní dějovou linii francouzského filmu Slavíci v kleci, který dnes
promítá pardubické letní kino . Setkává se s dávným spolužákem Pépinotem, který mu sdělí, že také jejich profesor hudby již
zemřel. Učitelův deník vrací Pierra do starých...

Slavíci v kleci dnes v Tyršových sadech
TISK, Datum: 22.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino Pernštejn promítne dnes od 21.30 hodin v Tyršových sadech zdarma v případě příznivého počasí
francouzskošvýcarský snímek z roku 2003 Slavíci v kleci. "Vypráví o slavném Pierru Morhangovi, který se vrací do Francie na
matčin pohřeb. Setkává se tu s dávným spolužákem...

Sametoví vrazi dnes řádí v sadech!
TISK, Datum: 23.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech promítne dnes večer od 21.30 hodin
pozoruhodný český snímek Sametoví vrazi. "Je to film o orlických vraždách. Jde o jakousi českou porevoluční mafiánskou
ságu," uvedl jeden z provozovatelů letního kina Jan...

V letním kině se bude řešit panictví
TISK, Datum: 24.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM „Panic je nanic“ je mottem hlavních hrdinů stejnojmenného filmu, který dnes promítá pardubické letní kino . Tři
šestnáctiletí kamarádi z Prahy se ničím neliší od svých vrstevníků, problémy jim dělají jak předpotopní rodiče a většina
dospělých, tak hlavně věk. Nejsou totiž ještě opravdovými...

Budou z kluků chlapi?
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Budou z kluků chlapi?
TISK, Datum: 24.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Metropolitan

...plného důchodců a vydá se za kamarády. Setká se s nimi v hospůdce zapadlé vesnici, kde se zrodí úžasný plán," konstatoval
provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka. Pomohou tamní dívky? "Seznámí se s místní kráskou, která by moc
ráda strávila alespoň část prázdnin v Praze....

V kině řádí čtyři rozmazlená zvířátka
TISK, Datum: 25.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... KRÁTCE Z dílny tvůrců přelomových animovaných komedií Shrek a Příběh žraloka přichází dnes večer do pardubického
letního kina další počítačově animovaný snímek - Madagaskar. Hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka z
newyorské ZOO, která by mohla do konce svých životů dostávat...

Madagaskar v Tyršových sadech
TISK, Datum: 25.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino , které je umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, nabídne dnes večer od 21.30 hodin
v případě příznivého počasí zcela zdarma americký animovaný snímek s českým dabingem zvaný Madagaskar. "Jde o další
příběh z dílny tvůrců přelomovaných animovaných komedií...

Letní kino ozáří Dívka s perlou
TISK, Datum: 26.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...majetnická a věčně těhotná manželka Catharina - nemůže nevycítit. Taková je hlavní zápletka snímku Dívka s perlou, který
dnes večer promítá pardubické letní kino . ...

Letní kino ovládnou Erbenovy balady
TISK, Datum: 26.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...zvuková a hudební stránka, umocněná pozoruhodnými hereckými výkony, to vše dodává filmu Kytice na výjimečnosti. Snímek
uvádí v neděli pardubické letní kino . ...

Kino: Dívka s perlou a Kytice
TISK, Datum: 26.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Inzerce/servis Pardubicka

...večer k vidění dva pozoruhodné filmy Oba tituly spatří návštěvníci letního kina v případě příznivého počasí zcela zdarma!
Pardubice  Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěné v Tyršových sadech, nabídne dnes večer od
21.30 hodin zcela zdarma v případě příznivého počasí...

Kukuška se vrací do válečné doby
TISK, Datum: 28.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... KRÁTCE Snímek ruského režiséra Alexandra Rogožkina Kukuška, který dnes promítá pardubické letní kino , se vrací do
dob druhé světové války. Finský ostřelovač Veiko je připoután ke skále, zatímco Ivan, kapitán sovětské armády, je zatčen
tajnou policí. Oba, odsouzeni k smrti svou vlastní armádou,...

Kukuška dnes večer v Tyršových sadech
TISK, Datum: 28.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

... Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, promítne dnes večer od 21.30
hodin v případě příznivého počasí zcela zdarma ruskofinský snímek z roku 2002 Kukuška. "Nový film režiséra,svérázných lovů`
Alexandra Rogožkina vypráví o tom, jak se potkají...

Garfield pobaví diváky v letním kině
TISK, Datum: 29.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...pohodlném křesle před televizí pojídá své oblíbené lasagne a komanduje svého nebohého pána Jona. Tak začíná snímek,
který dnes večer promítá pardubické letní kino . Zamilovaný Jon vezme Garfielda ke krásné veterinářce Lize Wilsonové. Ta
jako vždy konstatuje, že Garfieldovi vůbec nic nechybí, „je to...

Tyršovy sady uvidí kocoura Garfielda
TISK, Datum: 29.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...- Pardubické letní kino Pernštejn, které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes od 21.30
hodin v případě příznivého počasí zcela zdarma americký snímek Garfield ve filmu. "Vypráví o všemi milovaném kocourovi
Garfieldovi, jehož život nemůže být sladší. ...

Tak už jdeme do finále, ozývá se z Pardubického letního kina
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Tak už jdeme do finále, ozývá se z Pardubického letního kina
TISK, Datum: 30.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Inzerce/servis Pardubicka

...Mareš jsou kamarádi do deště Premiérovou sezonu v Tyršových sadech uzavře páteční rozloučení s prázdninami. Pardubice
"Jsme rádi, že Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin každý večer vždy od 21.30 hodin uvádí zcela
zdarma v případě příznivého počasí atraktivní...

Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště
TISK, Datum: 30.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... KRÁTCE Stejnojmenný příběh dvou kamarádů do nepohody, který dnes promítá pardubické letní kino , v sobě
koncentruje takřka vše, co nabízí naše přítomnost i minulost. Přehlídku falešných proroků, hlavní roli v televizní reality show,
výhru v soutěži za nákup špatně chutnajících potravin, moudrost...

Projekt s letním kinem městu vyšel
TISK, Datum: 30.08.2006, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: Zdeněk Seiner, Vytištěno: 222 759, Prodáno: 164 418, Čtenost: 274 441, Vydavatel:
Borgis, a.s., Rubrika: Východní Čechy - Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

...že letní kino má v Pardubicích své nezastupitelné místo. „Připravili jsme na závěr exkluzívní Pernštejn party, která uzavře
letošní provoz pardubického letního kina Pernštejn. Půjde o rozloučení s prázdninami ve velkém stylu. Na programu je v
pátek 1. září,“ slíbil a pozval Motyčkův...

V letním kině se pořádně ochladí
TISK, Datum: 31.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Ve filmu Doba ledová 2: Obleva, který dnes promítá pardubické letní kino , se na plátno vracejí hrdinové z prostředí
pod bodem mrazu: chlupatý mamut Manny, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a prehistorická krysoveverka, věčná smolařka
Kryserka. Manny kolem sebe vidí rodiny držící pohromadě...

Závěrečný mejdan v letním kině bude plný překvapení!
TISK, Datum: 31.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj/Královéhradecký kraj

...- Ve velkém stylu pojali provozovatelé Pardubického letního kina Pernštejn rozlučku s premiérovou sezonou. "Do
Tyršových sadů jsme na zítřek od šestnácti hodin připravili v případě příznivého počasí jedinečný mejdan letošního léta," sdělil
provozovatel kina Jan Motyčka, podle něhož by...

Letní kino má končit rozlučkovým mejdanem
TISK, Datum: 31.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Metropolitan

Pardubické letní kino dnes promítne druhý díl Doby ledové Premiérovou sezonu uzavře v Tyršových sadech zítřejší mejdan
věnovaný světoznámé hudební skupině Metallica. Provoz Pardubického letního kina , které promítá po celou dobu prázdnin
denně od 21.30 hodin zcela zdarma v případě příznivého...

VAŠE HLASY VAŠE HLASY PERNÝ DEN
TISK, Datum: 01.09.2006, Zdroj: Bulvár, Strana: 2, Vytištěno: 5 000, Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o., Rubrika: Publicistika

...Drechslera, provozního Pardubického letního kina Pernštejn 9.30 - budíček, zpravidla způsobený telefonátem některého
zvídavého novináře, kterého zajímá, jak vypadal předchozí den v Pardubickém letním kině Pernštejn, jelikož se tam z nějakého
důvodu nemohl dostavit a potřebuje nějaké doplňující...

fotostory
TISK, Datum: 01.09.2006, Zdroj: Bulvár, Strana: 2, Vytištěno: 5 000, Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o., Rubrika: Publicistika

19.00 - přivítání promítače, důkladná kontrola, zda film i promítačka je v naprostém pořádku, což naštěstí zatím vždycky klaplo
(pokud by se to nestalo, myšlenky na nejhorší, náběh na infarkt a další uváděný harmonogram v ohrožení), udílení pokynů
bezpečnostní agentuře 19.30 - trousí se první filmo...

Letní kino skončí Metallicou a palačinkami
TISK, Datum: 01.09.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

...- Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin zdarma promítalo domácí i zahraniční snímky, uzavře
letošní sezonu dnes od 16 hodin Pernštejn párty. "Půjde o rozloučení s prázdninami ve velkém stylu. Bude to zábava pro celou
rodinu," řekl jeden z provozovatelů kina Jan...

Letní kino v sadech natrvalo?
TISK, Datum: 05.09.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Inzerce/servis Pardubicka

...tomto projektu chceme pokračovat i příští rok,`` ujišťuje jeden z provozovatelů Jan Motyčka Během sezony Pardubickému
letnímu kinu dramaticky stouply náklady na provoz. Pardubice  "V provozu Pardubického letního kina Pernštejn, které bylo
po celou dobu prázdnin umístěné v Tyršových sadech a...

Neznámý pachatel zapálil projekční plátno pardubického letního kina URL

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

9 / 45

Neznámý pachatel zapálil projekční plátno pardubického letního kina URL
WEB, Datum: 02.10.2006, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Kateřina Prouzová, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

To přestalo promítat na konci srpna. K demontáži stanů a konstrukcí došlo ale teprve minulý týden. Při této příležitosti byly
odhaleny škody po požáru. Jak uvedl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka, událost vážně zkomplikovala situaci. Nicméně
provoz v příštím roce by narušit neměla. "Přišl...

Promítací plátno letního kina někdo zapálil
TISK, Datum: 03.10.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (mb), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...- První sezona pardubického letního kina skončila trochu zvláštně. Kino, obnovené po mnoha letech, mělo sice veliký
divácký úspěch, než jej však jeho provozovatelé stačili demontovat a odvést, někdo jim zapálil plátno. „Z plátna zbyly jen
zčernalé okraje uvnitř rámu, jinak celé shořelo. Musel ho...

Šok: zapálené plátno!
TISK, Datum: 04.10.2006, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...- Provozovatelé Pardubického letního kina , které přes prázdniny promítalo zdarma, jsou v šoku! Neznámý pachatel zřejmě
úmyslně zapálil projekční plátno. "Firma, která má na starosti demontáž lešení a projekčního plátna, nám oznámila, že u plátna
už není co uschovat. Tato nešťastná událost se...

Audiovizuální technika a státní správa a samospráva
TISK, Datum: 16.10.2006, Zdroj: Parlamentní listy, Strana: 12, Autor: Pavel Verner, Vydavatel: OUR MEDIA a.s., Rubrika: Komunikace

...jak zpestřit spoluobčanům léto a postarat se o jejich dobrou pohodu měli v Pardubicích. V Tyršových sadech bylo po celé
prázdniny v provozu Pardubické letní kino Pernštejn. Zcela zdarma. V této souvislosti je dobré poznamenat, že se radnice
asi neobejdou bez sponzorů. Stejně jako v Pardubicích....

Letní kino vyroste v Tyršových sadech
TISK, Datum: 22.06.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Metropolitan

odhalení
V Pardubicích vyroste o prázdninách letní kino. "Bude se nacházet ve výjimečných prostorách Tyršových sadů, které nabízejí
jedinečnou možnost strávit příjemný, romantický večer se svými blízkými pod širým nebem v nejkrásnější části parku jen pár
kroků od centra města," řekl Metropolitanu provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka.
"Tato přehlídka může výrazně přispět k oživení tohoto lukrativního místa a proměnit jej v živé a pulzující centrum zábavy, kterým
byly Tyršovy sady před mnoha lety. Zde, nedaleko zdymadla, chceme vybudovat výhradně pro potřeby tohoto projektu
plnohodnotný areál s veškerým nezbytným zázemím včetně zahradní kinokavárny s celodenním provozem a mobilním sociálním
zařízením," uvedl Jan Motyčka. "Každý nedeštivý prázdninový den budeme vždy od 21.30 hodin promítat pro obyvatele a
návštěvníky Pardubic zcela zdarma divácky atraktivní film," sdělil provozovatel Pardubického letního kina .
Celý projekt, který je mimořádný i díky svému rozsahu, odstartuje poslední školní den, tedy v pátek 30. června, akcí nazvanou
Rozloučení se školou. Nejen pro pardubické děti školou povinné mají organizátoři připraveno slavnostní uvedení filmu Experti
za účasti početné delegace tvůrců včetně Petry Pudové, Tomáše Löbla a hvězdy soutěže Česko hledá SuperStar Michaela
Foreta. "Atmosféru prvního mejdanu letošního léta zpříjemní i zmrzlinová nadílka určená pro nejmenší studenty," prozradil Jan
Motyčka a doplnil, že významnou podporu tomuto projektu poskytl prostřednictvím grantu pardubický magistrát.

Attack Media, s.r.o.
WEB, Datum: 28.06.2006, Zdroj: protext.cz, Autor: mcp, RU / den: 30 000

PROTEXT: Pardubické letní kino Perštejn
Pardubice 28. června (PROTEXT) - Dovolujeme si Vás pozvat na neformální tiskovou konferenci pořádanou při příležitosti
slavnostního zahájení provozu pardubického letního kina Perštejn dne 30. června 2006 od 11:00 v zahradní kinokavárně
letního kina v Tyršových sadech.
kontakt:
Attack Media, s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4
info@attackmedia.cz
777 750 926
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je
publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou
odpovědnost.
PROTEXT
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Zítra již letní kino promítne první film
TISK, Datum: 29.06.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: PETR DOUBRAVA, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Metropolitan

Rozloučení se školou v Tyršových sadech odstartuje film Experti
Nedávný příval deště zaplavil nejen pardubické sklepy, ale na velké jezero proměnil i Tyršovy sady. Přitom zítra zde startuje
premiérové letní kino. Podle pořadatelů se však milovníci filmového plátna nemusí bát, že by o promítání zdarma přišli.
Projekt Pardubického letního kina není ohrožen! Alespoň tak oznamují veřejnosti jeho provozovatelé, kteří s finanční pomocí
radnice mají v plánu po dobu letních prázdnin každý den večer promítat vybrané tituly. Samozřejmě za předpokladu, že bude
přijatelné počasí. "Po městě se šířily fámy, že tento výjimečný a mimořádně rozsáhlý projekt nebudeme moci v těchto místech
realizovat. Tuto domněnku můžeme snadno vyvrátit, počátkem týdne jsme začali letní kino připravovat. Chceme jej proměnit v
živé centrum zábavy, kterým byly Tyršovy sady před mnoha lety. Zde, nedaleko zdymadla, vyroste stylová kinokavárna s
veškerým nezbytným zázemím včetně obřího velkoplošného plátna, mobilního sociálního zařízení a bohaté nabídky
občerstvení," říká provozovatel letního kina Tomáš Drechsler. V dvouměsíčním programu chtějí divákům nabídnout to nejlepší,
co bylo za poslední roky na stříbrném plátně k vidění. Z domácí luhů a hájů půjde například o snímky Román pro ženy,
Rebelové, Rok ďábla, Příběhy obyčejného šílenství, Balada pro banditu či Indiánské léto. "Ze světové kinematografie budeme
mít na programu třeba filmy Arizona Dream, Madagaskar, The Million Dollar Hotel, Tanec v temnotách, Nikde v Africe, Pink
Floyd: The Wall, Italština pro začátečníky, Věčný svit neposkvrněné mysli či kafe a cigára," dodává Tomáš Dreschler.
Letní kino v Tyršových sadech startuje slavnostním zahájením, které nese název "Rozloučení se školou", poslední školní den,
tedy zítra. Od 21.30 hodin bude promítnuta obnovená pardubická premiéra filmu Experti za účasti početné delegace tvůrců
včetně hrdinů této komedie a účastníků soutěže Česko hledá Superstar. Jmenovitě se dostaví Michael Foret, Tomáš Löbl a
Petra Pudová. "Pro děti jsou připraveny sladké dárky," zvou k návštěvě pořadatelé letního kina.

Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: Tyršovy sady se od zítra večer promění na letní kino. Po dobu prázdninových měsíců se na travnatém plácku
blíže zdymadla budou promítat jak české, tak zahraniční filmy. Město podpořilo tento premiérový projekt oživení parku částkou
sto tisíc korun. Pro diváky je vstupné zdarma.

Björk v roli české milovnice muzikálů
TISK, Datum: 04.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (paš), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Hradecký

Pardubice - Pardubické letní kino dnes uvede slavný muzikálový snímek Tanec v temnotách dánského režiséra Larse von
Triera. Ten si pro obsazení hlavní role české emigrantky Selmy vybral známou islandskou zpěvačku Björk, která se mu
odměnila výborným výkonem a Tanci v temnotách dopomohla k získání Zlaté palmy na MFF v Cannes.
Film je veden ve dvou rovinách: dokumentární části snímku vyprávějí pochmurný příběh české emigrantky, která se v USA
snaží vydělat dost peněz na operaci svého syna, jenž postupně ztrácí zrak. Druhá rovina je muzikálová - Selma muzikály miluje
a když je jí nejhůř, představuje si, že je postavou klasického muzikálu, naslouchá zvukům kolem sebe a ve své fantazii z nich
buduje svět barevný.

Do letního kina na film Tanec v temnotách
TISK, Datum: 04.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (paš), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - Pardubické letní kino dnes uvede slavný muzikálový snímek Tanec v temnotách dánského režiséra Larse von
Triera. Ten si pro obsazení hlavní role české emigrantky Selmy vybral známou islandskou zpěvačku Björk, která se mu
odměnila výborným výkonem a dopomohla Tanci v temnotách k získání Zlaté palmy na MFF v Cannes 2000.
Česká emigrantka a svobodná matka Selma žije se svým desetiletým synkem ve Spojených státech. Pracuje jako dělnice v
továrně a s neoblomnou houževnatostí šetří na náročnou operaci, která má jejího synka zachránit před dědičnou slepotou.
Selma je mezi kolegy oblíbená pro svou přímočarou bezelstnost. Stejné vlastnosti ji ale zároveň dovedou k nejtěžší životní
zkoušce, při které Selmě nepomohou ani její milované hollywoodské muzikály. Film je veden ve dvou rovinách: dokumentární
části snímku vyprávějí pochmurný příběh české emigrantky, která se v USA snaží vydělat dost peněz na operaci svého syna,
jenž postupně ztrácí zrak. Druhá rovina je muzikálová - Selma muzikály miluje, a když je jí nejhůř, představuje si, že je postavou
klasického muzikálu, naslouchá zvukům kolem sebe a ve své fantazii z nich buduje svět barevný.

Pardubické letní kino Pernštejn má velkou návštěvnost URL
WEB, Datum: 07.07.2006, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Pavla Kociánová, RU / den: 39 562
Od začátku prázdnin je umístěné ve výjimečných prostorách Tyršových sadů a promítat se bude až do konce srpna.
Podrobnosti má provozovatel kina Jan Motyčka.
"Největší úspěch zaznamenaly pravděpodobně české filmy, ať už to byli Experti, nebo to byli Rebelové. Myslím si, že o české
filmy je největší zájem. Nicméně i další filmy, které promítáme, které jsou možná malinko náročnější, si svého diváka našly. Na
závěr bych si dovolil pozvat pardubickou veřejnost k návštěvě pardubického letního kina každý den od 21:30 v případě
příznivého počasí, pokud bude pršet, tak letní kino je zavřené."
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Zpět
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Do letního kina raději s repelentem
TISK, Datum: 07.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: (pd), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Takřka týden provozu má za sebou letní kino v Tyršových sadech v Pardubicích. Až na jeden den, kdy se promítání
nekonalo pro deštivé počasí, si do parku pod zámkem našly cestu po každý večer desítky, možná i stovky lidí. Velký divácký
zájem byl například ve sváteční středu na film Rebelové, přestože se ve stejný čas hrálo semifinálové utkání mezi Portugalskem
a Francií. Na lavicích a louce před plátnem se poskládalo hlavně mladé publikum, příležitost obohatit se o kulturní zážitek
využila i zdejší kolonie bezdomovců. Kdo ale přišel nalehko a přitom bez repelentu, jistě zalitoval. Komáří apetit na lidskou krev
byl během horké noci s muzikálem obzvláště nabuzen. Pardubické letní kino bude hrát po celé prázdniny zdarma. Začátek
promítání je ve 21.30 hodin.

Do kina na oskarový snímek Nikde v Africe
TISK, Datum: 07.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (paš), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - Pardubické letní kino bude dnes večer od 21. 30 promítat snímek, který dostal v roce 2003 Oskara v kategorii
nejlepší cizojazyčný film.
Snímek Nikde v Africe vznikl podle oblíbeného autobiografického románu Stefanie Zweigové. Židovská rodina Redlichových
emigruje v roce 1938 do Keni. Válka v Evropě je na spadnutí a prozíravý Walter hodlá zachránit své nejbližší před jejími
důsledky. Zatímco jeho žena Jette si jen těžko zvyká na zcela nový život na osamělé farmě, který není ani trochu romantický,
malá Regina se do Afriky zamiluje. Spřátelí se s domorodým kuchařem Owuorem, naučí se jazyk zdejších obyvatel a postupně
objevuje kouzlo černého kontinentu. Manželství rodičů však dostává stále větší trhliny a konec války, v níž zahynula většina
jejich židovských příbuzných, je staví do absurdní situace. Podle logiky vítězů totiž patří k národu, který prohrál válku, neboť
mají německé občanství. A Walter navíc touží po návratu domů, zatímco Regina i Jette chtějí zůstat.
Zatímco kniha se soustřeďuje spíše na Regininy vzpomínky, Caroline Linkovou zaujala postava Jettel, pro niž je nucený pobyt v
napřed nenáviděné a posléze milované zemi zkouškou jak jí samotné, tak i jejího manželství.
Odlišný život, finanční starosti, strach o blízké v Německu, neschopnost mluvit o stresech a společných trápeních, to vše vede
k odcizení mezi manželi.

Kino promítá české filmy
TISK, Datum: 08.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (paš), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - Film Příběhy obyčejného šílenství režiséra Petra Zelenky dnes uvidí ti, kteří navštíví pardubické Letní kino . Film
plný komických situací a absurdity každodenního "obyčejného šílenství" začíná jako každý den ve 21. 30. Hned zítra se promítá
další český film, pod kterým je podepsaný režisér Saša Gedeon. Film Indiánské léto, který byl Gedeonovou prvotinou, je v
české filmové produkci ojedinělým snímkem, který staví na odlišných východiscích než většina ostatní české tvorby.

Arizona Dream zve do Tyršových sadů!
TISK, Datum: 10.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (fiž), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

Pardubice  Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v prostorách Tyršových sadů táhne jako magnet. V
pondělí je na programu Arizona Dream. Film s Johnny Deppem získal Stříbrného medvěda a zvláštní cenu poroty na MFF v
Berlíně v roce 1993. V úterý můžete zhlédnout Italštinu pro začátečníky. Promítání začíná ve 21.30 hodin.

Letní kino zažije věčný svit
TISK, Datum: 12.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - Joel v podání Jima Carreyho je šokován, když jednoho dne náhodou zjistí, že si jeho přítelkyně Clementine, kterou
ztvárnila Kate Winsletová, nechala vymazat z mysli své zběsilé vzpomínky na jejich společný vztah.
Joel v depresi kontaktuje vynálezce tohoto procesu Howarda Mierzwiaka a požádá ho o totéž -aby mu z jeho vzpomínek
vymazal Clementine.
Tak začíná americký snímek Věčný svit neposkvrněné mysli, který dnes promítá pardubické letní kino .
Režie se ujal mistr videoklipů Michel Gondry, který spolupracoval například s Massive Attack, Björk, Rolling Stones nebo
Chemical Brothers. Scénář vytvořil Charlie Kaufman, z jehož pera pocházejí například snímky Adaptace, V kůži Johna
Malkoviche a další.

Mladý Donutil kraluje baladě
TISK, Datum: 13.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - Pardubické letní kino dnes uvádí starší český film Balada pro banditu. Snímku, který v roce 1978 natočil režisér
Vladimír Sís, kraluje tehdy ještě málo známý brněnský herec Miroslav Donutil.
Snímek, oscilující mezi pohádkou, baladou a muzikálem je zároveň inspirován románem Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník
i představením brněnského Divadla na provázku, které podle archivních dokumentů a novinových článků napsal Milan Uhde a
nastudoval režisér Zdeněk Pospíšil.
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Zeď dnes večer v ,,Tyršákách``
TISK, Datum: 14.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 11, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Inzerce/zprávy
Pardubicka

Pardubické letní kino Pernštejn nabídne kultovní snímek o skupině Pink Floyd
Režisérem britského snímku z roku 1982 je Alan Parker.
Pardubice  Pardubické letní kino Pernštejn, které je po celou dobu prázdnin umístěné v Tyršových sadech, nabídne dnes od
21.30 hodin v případě příznivého počasí kultovní britský snímek o legendární hudební skupině Pink Floyd nazvaný The Wall.
O válcovačích hitparád
"Na začátku osmdesátých let kapela válcovala hitparády se svým dvojalbem a potažmo koncertním programem The Wall (Zeď).
Na to konto spojil autor námětu a většiny hudby Roger Waters své síly s režisérem Alanem Parkerem a vytvořili parádní film,"
uvedl pro náš deník provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
Život rockové hvězdy
"Snímek nemá nějak jednoznačný a lineární děj. V podstatě divák sleduje životní etudy hlavního hrdiny jménem Pink (hraje ho
zpěvák Bob Geldof) od dětství přes školní léta a dospělost, kdy se jako rocková hvězda duševně zhroutí na předávkování
sexem, drogami a rock`n`rollem. Poslední čtvrtina filmu už je vlastně jen jeho blouznění, trefně ztvárněné výtvarníkem
Geraldem Scarfem," sdělil Tomáš Drechsler.
"Pětadevadesátiminutový snímek o jednom z mála přeživších hudebních dinosaurů, který má díky veleúspěšnému albu The
Dark Side of Moon (Odvrácená strana Měsíce) dokonce i záznam v Guinnessově knize rekordů, vznikl v roce 1982," dodal
provozovatel Pardubického letního kina .

Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: Pink Floyd: The Wall dnes v Tyršových sadech.

Letní kino nabízí hudební snímek
TISK, Datum: 14.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Dnešní večer bude v pardubickém letním kinu patřit filmu s názvem Pink Floyd: The Wall. Na začátku osmdesátých let
válcovali Pink Floyd hitparády se svým dvojalbem a potažmo koncertním programem The Wall. Autor námětu a většiny hudby
Roger Waters spojil později své síly s režisérem Alanem Parkerem a vytvořili snímek, který nemá jednoznačný a lineární děj.
Diváci sledují životní etudy hlavního hrdiny jménem Pink (hraje ho zpěvák Bob Geldof) od dětství přes školní léta a dospělost,
kdy se jako rocková hvězda duševně zhroutí na předávkování sexem, drogami a rock'n'rollem.

Román pro ženy, pak Kafe a cigára
TISK, Datum: 15.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

Pardubice  Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, nabídne dnes od 21.30
hodin v případě příznivého počasí úspěšný český film režiséra Filipa Renče Román pro ženy.
"Jde o jemně groteskní příběh dvou žen: dvacetileté Laury (Zuzana Kánocz) a její ovdovělé matky, tlumočnice a překladatelky
Jany (Simona Stašová). Obě hledají toho pravého a stále se jim to nedaří. Jana, která kdysi chodila s jedním Čechem, a proto
,typické` Čechy upřímně nesnáší, marně hledá svého vysněného cizince a útrpně odolává tragikomické dvornosti dobráckého
souseda Žemly (Miroslav Donutil). Laura se po dvou vztazích zamiluje do čtyřicetiletého Olivera (Marek Vašut), jenž je
zaměstnán coby kreativec v reklamní agentuře. Výchozí zápletkou celého filmu je fakt, že Oliver byl před dvaceti lety velkou
láskou Lauřiny matky, jinými slovy oním ,typickým` Čechem," uvedl provozovatel Pardubického letního kina v Tyršových
sadech Tomáš Drechsler.
Zítra je na stejném místě a ve stejný čas na programu zajímavý americký snímek Kafe a cigára. "V typicky jarmuschovské
estetice se zde v krátkých příbězích setkávají výrazné umělecké osobnosti (například Tom Waits, Iggy Pop, Steve Buscemi,
Alfred Molina, Bill Murray, Cate Blanchet a další). V jedenácti černobílých minipříbězích diskutují jejich protagonisté nad šálkem
kávy a za vydatného pokuřování cigaret o těch nejroztodivnějších tématech, jakými jsou například Paříž dvacátých let,
používání nikotinu jako prostředku na hubení hmyzu či kofeinové nanuky," dodal provozovatel kina Tomáš Drechsler.
A pozor! V letním kině v Tyršových sadech se neplatí vstupné!
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Román pro ženy lámal rekordy
TISK, Datum: 17.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Pardubické letní kino Pernštejn, jež je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, má za sebou
úspěšný víkend. "Na páteční promítání snímku Pink Floyd: The Wall přišli především fanoušci této světoznámé hudební
formace, kteří si nenechali ujít tento mimořádně zajímavý, dnes již kultovní snímek," uvedl provozovatel kina Jan Motyčka.
"Zajímavé bylo, že na tento film dorazila úplně jiná sestava lidí než obvykle. Domníváme se, že i v tom je jeho kouzlo. Chtěli
jsme, aby si v naší bohaté programové nabídce mohl vybrat úplně každý a zatím vše nasvědčuje tomu, že se nám to povedlo,"
pochvaloval si Jan Motyčka.
Sobotním trhákem promítání mimořádně úspěšného českého filmu Román pro ženy. Snímek režiséra Filipa Renče přilákal do
Tyršových sadů podle provozovatele Pardubického letního kina Pernštejn rekordní návštěvu.
"O tom, že se Román pro ženy stane diváckým hitem, svědčil už obrovský předběžný zájem o tento film. Nakonec na tuto
projekci zavítalo kolem pěti set lidí. Kdyby si s námi v sobotu nezahrávalo počasí, troufám si tvrdit, že by byl počet diváků ještě
mnohem vyšší," řekl Jan Motyčka. bylo
"Návštěvníci obsadili celou polovinu Tyršových sadů. Nejen, že seděli před plátnem a vedle něj. Někteří dokonce tvrdili, že byli i
za ním," přidal úsměvnou perličku provozovatel Pardubického letního kina v Tyršových sadech, které dnes od 21.30 hodin v
případě příznivého počasí nabídne milovníkům stříbrného plátna lahůdku v podobě Švankmajerova snímku Lekce Faust.

Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: Pardubické letní kino v Tyršových sadech nabídne dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí Lekci
Faust.

Diváci letního kina dostanou Lekci Faust
TISK, Datum: 17.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - Pardubické letní kino uvádí dnes večer snímek jednoho z nejúspěšnějších českých filmařů Jana Švankmajera s
názvem Lekce Faust.
Muž s aktovkou dostane cestou z práce na ulici jakýsi leták. Jako všichni ostatní ho zahodí, aniž se na něj podívá. Doma pak v
poště objeví další leták, na kterém je slepá mapka s označeným domem. Muž se rozhodne tento dům najít, a tak také učiní. V
tajemném domě se začne odvíjet faustovský příběh, ve kterém se muž upíše Mefistovi.
Snímek byl uveden v sekci Un Certain regard na 47. ročníku filmového festivalu v Cannes. Na přehlídce v Karlových Varech byl
v roce 1994 oceněn Zvláštní cenou poroty.

Půlnoční kovboj dnes v ,,Tyršákách``
TISK, Datum: 18.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Pardubické letní kino , které je po celé prázdniny umístěno v Tyršových sadech, nabídne dnes večer od 21.30
hodin v případě příznivého počasí milovníkům stříbrného plátna zcela zdarma americký snímek z roku 1969 Půlnoční kovboj
(viz foto).
"Jde o příběh playboye Joea (Jon Voight), který živen přesvědčením o své atraktivnosti pro newyorské solventní paničky,
opustí zaplivaný texaský bar, aby se mu velkoměsto nakonec odvděčilo zvláštním přátelstvím s dalším životním ztroskotancem
(Dustin Hoffman). Film obvykle bývá vnímán jako deziluzivní procitnutí z amerického snu," uvedl pro náš deník provozovatel
Pardubického letního kina v Tyršových sadech Jan Motyčka.
"Premiérové prolomení oscarové bariéry i pro snímky mládeži nepřístupné (v roce 1970 získal Půlnoční kovboj ze sedmi
nominací nakonec tři sošky za film, režii a adaptovaný scénář) zůstane pro Schlesingerův snímek patrně navždy tou nejhlubší
brázdou v oficiálních kronikách filmu," uvedl Jan Motyčka.
"Pro okruh tehdy začínajících filmařů mělo zase dílo natolik inspirativní náboj, že se pro Půlnočního kovboje vžilo neskromné
označení ,bible nezávislého filmu`," dodal provozovatel letního kina.
"Do filmu se navíc obtiskla nálada konce šedesátých let, kdy pozvolné skomírání představy o realizovatelné alternativě vůči
stávajícímu establishmentu kopírovala rok od roku stále větší frustrace z blamáže ve Vietnamu," uzavřel Jan Motyčka.

Zuřící býk zabaví letní kino
TISK, Datum: 19.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - Pardubické letní kino bude dnes večer patřit životnímu příběhu boxera Jakea La Motty, mistra světa ve střední
váze. Jeden z nejlepších filmů režiséra Martina Scorseseho se odehrává mezi lety 1941, kdy La Motta v ringu začínal, a 1964,
kdy skončil jako bavič v nočním podniku. Mezitím prošel obdobím slávy i dramatických propadů. Svých sportovních úspěchů
dosáhl díky zuřivé a výbušné povaze, částečně však i díky napojení na mafii, která ovládala svět profesionálního boxu. Hlavní
roli ztvárnil Robert De Niro.
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Zuřící býk večer v Tyršových sadech!
TISK, Datum: 19.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

PRÁVĚ DNES
Pardubice  Chcete dnes vidět Zuřícího býka? Tak se v případě příznivého počasí vypravte do Tyršových sadů, kde můžete od
21.30 hodin zcela zdarma spatřit stejnojmenný americký snímek, jehož režisérem je Martin Scorsese. "Film popisuje sportovní i
soukromou dráhu legendárního boxera Jakea La Motty. Vyprávění rámují počáteční a závěrečná sekvence z roku 1964, v níž
se obtloustlý muž připravuje na vystoupení v newyorském zábavním podniku," uvedl provozovatel Pardubického letního kina
Pernštejn Jan Motyčka. "Děj se vrací do roku 1941 a zaznamenává Jakeovy souboje v ringu, boxerův ,tichý` boj s podsvětím a
jeho bouřlivý rodinný život," sdělil Jan Motyčka, podle něhož se Martin Scrosese nikdy nezajímal o box. "Zaujal ho však
autentický příběh člověka, který v běžném životě nezvládá svou agresivitu a zuřivost. Fascinoval ho sebedestruktivní rys
Jakeova charakteru. Zatímco v ringu byl La Motta schopen sebeovládání, mimo něj to často nedokázal," podotkl provozovatel
kina a dodal, že tento snímek získal řadu prestižních ocenění včetně dvou Oscarů za herecký výkon Roberta De Nira a za střih
(Thelma Schoonmakerová).

Letní kino nabízí ukázku totality
TISK, Datum: 20.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Návštěvníci pardubického letního kina se mohou přijít dnes večer podívat na jeden z prvních filmů tvůrce Hvězdných válek
George Lucase. Snímek THX 1138, což je jméno hlavní postavy, se odehrává v budoucí společnosti, ovládané počítačem, jejíž
obyvatelé jsou sledováni na každém kroku a každá jejich odchylka je tvrdě potlačena. Uniformitu společnosti zdůrazňují nejen
stejné strohé bílé šaty, ale i oholené hlavy.

Diváci se v letním kině ztratí v překladu
TISK, Datum: 21.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Bob Harris a Charlotte jsou dva Američani v Tokiu. Bob je filmová hvězda, která má ve městě natáčet reklamu na whisky,
zatímco Charlotte je mladá žena, která cestuje se svým workoholickým manželem, jenž pracuje jako fotograf. Protože oba
nemůžou spát, Bob a Charlotte si jednoho večera vstoupí do cesty v baru luxusního hotelu. Tak začíná děj amerického snímku
Ztraceno v překladu, který dnes večer uvádí pardubické letní kino .

Tyršovy sady: Ztraceno v překladu
TISK, Datum: 21.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Servis
Pardubicka

Pardubice  Pardubické letní kino Pernštejn, které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes
večer od 21.30 hodin zcela zdarma v případě příznivého počasí americký film Ztraceno v překladu.
"Tento snímek Sofie Coppolové vypráví o posmutnělém, ale elegantním Bobu Harrisovi, který býval slavným americkým
hercem. Nyní přijíždí na dva dny do Tokia, aby tu natočil spot na místní whisky. Daleko od dětí a ženy, s níž už žije čtvrt století.
Lehce nad bod mrazu zvedne Harrisovi náladu jen úsměv půvabné dívky v hotelovém výtahu," informoval náš deník
provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn v Tyršových sadech Jan Motyčka.
"Nezapomenutelný Murray hraje Harrise jako chlápka smířeného s během života. Pracuje pro lidi, kteří vědí polovinu toho, co
on.
Trefně glosuje okolní mumraj a hamletovskou emoci dokáže vyjádřit mrknutím oka," sdělil Jan Motyčka. "Touhu si Harris
vychutnává na jazyku s vědomím, že ani nemusí polknout," podotkl provozovatel letního kina. "Sofia Coppolová získala za
scénář Oscara i Zlatý glóbus. Řadu ocenění obdržel nejen samotný snímek, ale i herci na prestižních mezinárodních
přehlídkách v Benátkách či Sao Paulu," dodal Jan Motyčka.

Foto autor: Reprofoto: redakce PN
Foto popis: Pardubické letní kino v Tyršových sadech dnes večer promítne americký film Ztraceno v překladu.
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Letní kino moc hlučí, stěžují si obyvatelé Labské ulice
TISK, Datum: 21.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství
Pardubicka

Občanskému sdružení vadí hlavně hlasitá zvuková produkce před a po projekci
Provozovatel kina už upustil od reklam po skončení filmu.
Pardubice  Na provozovatele Pardubického letního kina v Tyršových sadech podalo písemnou stížnost Občanské sdružení
vlastníků a uživatelů nemovitostí v Labské ulici.
Proč nemohou spát?
"Od začátku července začíná mezi devatenáctou a dvacátou hodinou basová, stereotypní, každý den stejná a velmi hlasitá
zvuková produkce, která je bohužel dobře slyšitelná i za zavřenými okny domů a bytů. Od 21.30 hodin se tu konají filmová
představení, podle našeho názoru zbytečně hlasitá. Po ukončení filmu se nepochopitelně opět začnou ozývat dunivé, rytmické
basové zvuky a celý ,zážitek` končí až po čtyřiadvacáté hodině! Poté konečně můžeme otevřít okna a přemýšlet o spánku,"
praví se ve stížnosti, kterou nám zaslal Jiří Plocek.
"Protestujeme proti tomuto každodennímu nočnímu hluku a nedokážeme pochopit, jak k tomu někdo, přes platnou vyhlášku o
nočním klidu, mohl vydat souhlas. Vždyť v Labské ulici bydlí i děti, které nemohou každý den usínat až k ránu," pokračuje Jiří
Plocek.
"Důrazně žádáme okamžité zrušení zvukové produkce před zahájením představení, hlasitost filmového zvukového doprovodu
snížit na únosnou mez, po ukončení promítání nepokračovat v reprodukované hudbě. O kvalitách a vysokém výkonu
reprosoustav jsme se přesvědčili dostatečně," tvrdí stížnost.
"Na základě této stížnosti se uskutečnilo setkání na Městském obvodě 1, kde jsme provozovatele upozornili, že je nutné omezit
zvukovou produkci před promítáním, snížit hlasitost při projekci a po jejím ukončení nepokračovat v reprodukované hudbě.
Oslovili jsme městskou policii, která má denně monitorovat stav, zejména co se týče pořádku a hluku. Městský obvod pohrozil,
že pokud se opatření nezlepší, mohlo by v krajním případě dojít k pozastavení projektu," uvedla vedoucí odboru kultury
pardubického magistrátu Martina Kulhavá.
Co na to strážníci?
"Nikdy se nestalo, že by po skončení projekce hrála reprodukovaná hudba. Vysílali jsme pouze krátký reklamní blok, od čehož
jsme po první stížnosti upustili. Situaci navíc denně monitoruje městská policie ve spolupráci s naší ochrankou," konstatoval
provozovatel kina Jan Motyčka.
"V centru bývá hluk daleko větší, než jaký způsobuje naše kino. Přestože se snažíme projekci maximálně ztišit, nelze ji pro 500
spokojených diváků pouštet šeptem jako při promítání domácího videa. A to jsou reprobedny namířeny opačným směrem od
Labské ulice," doplnil Jan Motyčka.
"První dvě oficiální stížnosti na hluk z letního kina se objevily teprve ve středu večer  jedna před projekcí a druhá během ní. V
obou případech přivolaní strážníci neshledali, že by hluk převyšoval hladinu, která by narušovala občanské soužití, i když
stížnosti občanů z Labské ulice chápu," uzavřel mluvčí městské policie Pavel Čejka.

Plechový bubínek i Annie Hall
TISK, Datum: 22.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství
Pardubicka

Pardubice - Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, nabídne v případě
příznivého počasí dnes od 21.30 hodin všem zájemcům zcela zdarma legendární snímek Plechový bubínek.
"Slavný román prominentního německého spisovatele Günthera Grasse, který v češtině vyšel v roce 1969, byl dlouho
považován za nezfilmovatelný. Teprve v roce 1975 prodal Grass autorská práva, když ve dvanáctiletém Davidu Bennentovi
(synovi německého herce Heinze Bennenta, jenž ve filmu hraje zelináře Greffa) byl nalezen ideální představitel hlavní role
Oskara Matzeratha, bubeníka na plechový bubínek, který na protest proti světu dospělých přestal růst (po dohodě s autorem
bylo rozhodnuto, že Oskar musí být chlapec a nikoliv lilipután)," konstatoval provozovatel Pardubického letního kina Jan
Motyčka.
"Dominujícím prvkem snímku vedle groteskního hrdiny je genius loci města Gdaňska (Grassova rodiště), kde se po staletí
setkal živel Kašubů, Poláků, Němců a Židů. Děj příběhu se odehrává v letech 1899 až 1945. Sleduje osudy postav na pozadí
proměn tohoto hansovního města," řekl Jan Motyčka.
"Plechový bubínek je první a až do devadesátých let jediný německý film vyznamenaný Oscarem v kategorii nejlepší zahraniční
snímek. Kromě toho obdržel Zlatou palmu na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes," sdělil.
Na nedělní večer je přichystána neobyčejně úspěšná milostná komedie Woodyho Allena nazvaná Annie Hall z roku 1977. "V
těkavém sledu epizod a na přeskáčku sledujeme soužití dvou lidí, kteří si často nevědí rady sami se sebou a kteří se občas
utápějí v každodenních maličkostech. I přesto však prožívají i okamžiky štěstí a naplnění," dodal Jan Motyčka.

Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: V Pardubickém letním kině v Tyršových sadech bude dnes od 21.30 hodin k vidění film Plechový bubínek.
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Letní kino promítne dnes Trio z Belleville
TISK, Datum: 24.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: * TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství
Pardubicka

Pardubice - Pardubické letní kino v Tyršových sadech promítne dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí zcela
zdarma melancholickou animovanou komedii nazvanou Trio z Belleville.
"Snímek, který se obejde bez dialogů i prvoplánové ,disneyovské` roztomilosti, je celovečerním debutem jedné z
nejtalentovanějších osobností současné animované scény, čtyřicetiletého Francouze žijícího v Kanadě - Sylvaina Chometa,"
uvedl provozovatel kina Jan Motyčka. "Film vypráví příběh o Šampiónovi, osamělém chlapci, jehož adoptovala jeho babička,
madam Souza. Ta se postará o to, aby si vnuk získal věrného kamaráda v psovi Brunovi a aby našel životní zálibu v jízdě na
kole. Pod babiččiným vedením se ze Šampióna stane favorit slavného cyklistického závodu Tour de France. Během závodu,
vysoko v horách, je však Šampión spolu se dvěma dalšími kolegy unesen francouzskou mafií. Madam Souza s Brunem se
rozhodnou ho zachránit," nastínil stručný děj příběhu Jan Motyčka.

Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: Pardubické letní kino v Tyršových sadech nabídne dnes večer zcela zdarma animovaný film Trio z Belleville.

Zvětšenina dnes v Tyršových sadech
TISK, Datum: 25.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice - Pardubické letní kino , které sídlí po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, nabídne dnes od 21.30 hodin v
případě příznivého počasí zdarma divácky nejúspěšnější snímek Michelangela Antonioniho Zvětšenina.
"Vznikl v Londýně na motivy novely argentinského spisovatele Julia Cortázara, jež vyšla knižně poprvé v roce 1958," uvedl
provozovatel letního kina Jan Motyčka.
"Navzdory atraktivitě námětu, zahrnujícího autenticky působivou hudbu Herbieho Hancocka a kapely YardBirds, atmosféru popartu, drogové kultury i volného sexu, jde o svébytnou psychologickou studii moderního člověka s jeho vnitřní nejistotou a
drásajícími zmatky," řekl našemu deníku Jan Motyčka.
"Antonioni spolu se svým dvorním scénáristou Toninem Guerrou vypráví poněkud záhadný a rozhodně vzrušující příběh
jediného dne v životě moderního londýnského fotografa," sdělil provozovatel Pardubického letního kina .
"Snímek byl vyznamenán mimo jiné Velkou cenou a Cenou filmových klubů na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v
roce 1967. Byl rovněž nominován na Oscara," dodal Jan Motyčka.

Letní kino uvádí filmovou klasiku
TISK, Datum: 25.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KRÁTCE
Thomas je slavný, hezký a bohatý fotograf, který se specializuje na módní přehlídky. Je znechucen svým povrchním životním
stylem. Chce se věnovat reportážní fotografii, jež by zachycovala skutečný život. Jednoho dne se mu zcela náhodou podaří
vyfotografovat zločin. Tak začíná slavný snímek Zvětšenina. Film režiséra Michelangela Antonioniho získal Oscara i Zlatou
palmu a Cenu filmových klubů na filmovém festivalu v Cannes 1967. Dnes večer mohou diváci slavný film zhlédnout v
pardubickém letním kině.

Moderní doba dnes v letním kině
TISK, Datum: 26.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zprávy Pardubicka

Pardubice - Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, promítne dnes od 21.30
hodin zcela zdarma americký snímek Moderní doba. "Režisérem filmu z roku 1936 není nikdo menší než sám Charlie Chaplin,"
uvedl provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka.
"Celé plátno zaplaví natěsnané stádo ovcí, pohyblivá masa hlav a hřbetů užitkových zvířat. Natěsnané stádo lidí pohyb ovcí
opakuje, proudí z podzemní dráhy rovněž směrem k nám a míří k obrovskému komplexu továrních budov," popsal první záběry
Chaplinova legendárního snímku Jan Motyčka.
"Chaplin natočil souboj se stroji v éře, která není příliš nakloněna lidem. Jeho společenská satira vznikla ještě v konvencích
pantomimy němého období. Je protestem proti nehumánním aspektům technické civilizace a automatizace lidského života," řekl
provozovatel letního kina.
"Film je mozaikou epizod. Každá má vlastní výstavbu gagů. Geniálně se v ní uplatňuje smysl pro humor a ironii, ale i pro
sarkasmus a nadsázku," dodal Jan Motyčka.
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V Tyršových sadech dnes Vadí nevadí
TISK, Datum: 27.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

KRÁTCE
Pardubice  Pardubické letní kino v Tyršových sadech nabídne dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí divákům
zcela zdarma francouzský snímek Vadí nevadí. "Malý Julien vnímá svět jako jednu velkou nekončící hru na vadí  nevadí, ale
okolí takovému přístupu příliš nakloněno není. Jediný, kdo je ochoten přistoupit na tato pravidla hry, je opovrhovaná dívka
Sophie. Tuto hru mladí lidé neopustí ani poté, co studují na střední škole, kdy už začíná nabírat destruktivní obrátky," přiblížil
děj dnes večer promítaného filmu provozovatel pardubického letního kina v Tyršových sadech Jan Motyčka.

Letní kino uvádí francouzský snímek
TISK, Datum: 27.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Návštěvníci, kteří se dnes vydají do pardubického letního kina , se mohou těšit na tři roky starou francouzskou romantickou
komedii Vadí nevadí. Osmiletý Julien vnímá všechno kolem sebe jako prostor pro hru, ve které má skutečnost stejnou hodnotu
jako představy. Se spolužačkou Sophií společně nejraději hrají hru Vadí nevadí. Ve svých hrách pokračují i v dospělosti, kdy
se jejich kdysi bezproblémový vztah naplňuje hádkami a nedorozuměními.

Letní kino promítá Jarmuschovu novinku
TISK, Datum: 28.07.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Jim Jarmusch je nekorunovaným králem amerického nezávislého filmu. Úspěch měl už před patnácti lety jeho první film Noc na
zemi. Dnes večer promítá pardubické letní kino Jarmuschovu novinku s názvem Zlomené květiny. Bill Murray hraje muže,
kterému je cizí dlouhodobý vztah. Z anonymního dopisu se ale dozví, že je otcem syna. Na popud souseda, považujícího se za
detektiva amatéra, začne hledat ve své minulosti ženu, která by přicházela v úvahu jako matka jeho dítěte. Setkává se
postupně se všemi svými bývalými láskami, které už dávno vedou své vlastní šťastné, či zklamané životy.

Zlomené květiny v ,,Tyršákách``
TISK, Datum: 28.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zprávy
Pardubicka

Pardubice  Pardubické letní kino , které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes od 21.30
hodin v případě příznivého počasí americký film Zlomené květiny (viz foto).
"Pod taktovkou jednoho z nejlepších amerických nezávislých režisérů Jima Jarmusche tu Bill Muray podává další ze svých
neopakovatelných hereckých kreací, které se natrvalo zapíšou do paměti filmového fanouška," řekl Jan Motyčka, provozovatel
Pardubického letního kina v Tyršových sadech, jež musí od zítřka až do úterý 1. srpna z rozhodnutí radnice na čtyři dny
přerušit provoz kvůli konkurenčnímu Kinematografu bratří Čadíků. "Nechtěli jsme tříštit zájem diváků," uvedla Dita Heřmanská z
Magistrátu města Pardubic.
"Čadíci" se utáboří na Pernštýnském náměstí. Svou letošní pardubickou štaci zahájí zítra od 21.30 hodin "vegetariánskou
němou groteskou" Tomáše Vorla Skřítek.
V neděli "Čadíci" uvedou Román pro ženy režiséra Filipa Renče. V pondělí se do Pardubic, kde před nedávnem točil dvojdílný
televizní snímek Operace Silver A, vrátí režisér Jiří Strach. Nikoliv však osobně, pouze zprostředkovaně se svou pohádkou
Anděl Páně.
Pojízdný kinematograf se s pardubickým publikem rozloučí Zelenkovými Příběhy obyčejného šílenství.
Poté už se dostane opět ke slovu letní kino v Tyršových sadech, které bude od středy 2. srpna promítat zdarma nonstop až do
konce prázdnin.
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Letní kina: Místo Tyršových sadů nastupuje Pernštýnské náměstí
TISK, Datum: 29.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura

Zájem pardubického publika zatím výrazně předčil očekávání provozovatele, který se ale teď odmlčí
Dnes večer začne ve městě promítat Kinematograf bratří Čadíků, kvůli němuž musí letní kino v Tyršových sadech na čtyři dny
přerušit provoz.
Pardubice  Zájem veřejnosti o Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech předčil očekávání
provozovatelů. "Přestože jsme měli hodně optimistické vyhlídky, byli jsme velmi mile překvapeni, když i na umělecky zaměřené,
nekomerční snímky chodilo do našeho kina pravidelně každý večer kolem 400 návštěvníků," řekl provozovatel kina v Tyršových
sadech Jan Motyčka.
Ze scifi se stala realita
"Kdybychom o tomto počtu diváků hovořili ještě před zahájením provozu letního kina, asi by to i těm nejodvážnějším snílkům
připadalo jako velké sci-fi," uvedl Jan Motyčka.
"Možná by nám toto číslo někdo věřil v případě úspěšných českých filmových hitů, kde ale ve skutečnosti bývá návštěvnost
ještě mnohem vyšší. Že budou takhle skvěle přijaty i vysoce kvalitní nekomerční filmy, které si jinak bohužel mnohdy hledají
svého diváka jen velmi těžko, je skoro zázrak," nechal se slyšet.
"Příjemným zjištěním je nejen to, že máme neustále plno, ale že publikum po většině projekcí dokonce nadšeně tleská, mnohdy
i více než v případě účasti početných delegací tvůrců na prestižních filmových festivalech. Takové reakce ještě umocňují
naprosto unikátní atmosféru našeho kina," podotkl Jan Motyčka. "Velmi nás těší, když vidíme, jak si diváci z filmových projekcí
odnášejí silné zážitky," sdělil.
"Potěšilo nás, že se o našem letním kině živě diskutuje a že jak laická, tak odborná veřejnost vysoce oceňují dramaturgii tohoto
pardubického prázdninového filmového svátku. To je pro nás velké zadostiučinění," svěřil se Jan Motyčka.
"Jediné, co nás mrzelo, že se stížnostmi na hluk od obyvatel ulice Labská musela zabývat celá řada lidí. Myslíme si, že kdyby se
ti, co si na provoz našeho kina stěžovali, nejprve obrátili na nás jako provozovatele kina a nikoliv na zástupce magistrátu a
médií, mohla se celá kauza vyřešit hned ke spokojenosti všech," poznamenal.
"Když někdo tvrdí, že nemůže celé tři týdny spát, považoval bych za logické nejprve se pokusit domluvit s těmi, koho se tento
problém týká. Stačilo za námi přijít těch pár kroků a říct jedinou větu: ,Ztište zvuk!`, jenže to bohužel nikdo neudělal. Připadalo
mi to, jako kdyby se někdo snažil upozornit na sebe a trochu se svézt na úspěchu projektu, jakým naše kino bezesporu je,"
domnívá se jeho provozovatel, který nyní musí z rozhodnutí pardubické radnice na čas přerušit provoz.
"Včerejší večerní projekce byla poslední před nucenou čtyřdenní přestávkou," doplnil Jan Motyčka, jehož kino se ke slovu
znovu přihlásí ve středu 2. srpna.
"Pro tento krok jsme se rozhodli proto, že Kinematograf bratří Čadíků byl první, kdo s myšlenkou filmových projekcí pod širým
nebem do Pardubic přišel. Navíc výtěžek ze vstupného putuje na charitu," prohlásila Dita Heřmanská z Magistrátu města
Pardubic. "Nechtěli jsme tříštit zájem diváků do dvou letních kin," dodala.
,,Čadíci`` začnou Skřítkem
Hostující Kinematograf bratří Čadíků se na Pernštýnském náměstí utáboří do úterý 1. srpna. Svou letošní pardubickou štaci
zahájí dnes večer od 21.30 hodin "vegetariánskou němou groteskou" Tomáše Vorla nazvanou Skřítek.
Zítra "Čadíci" uvedou Román pro ženy režiséra Filipa Renče. V pondělí se do Pardubic, kde před nedávnem točil dvojdílný
televizní snímek Operace Silver A, vrátí režisér Jiří Strach. Nikoliv však osobně, pouze zprostředkovaně se svou pohádkou
Anděl Páně. Pojízdný kinematograf se s pardubickým publikem rozloučí Zelenkovými Příběhy obyčejného šílenství.

Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: Pojízdný Kinematograf bratří Čadíků uvede zítra večer od 21.30 hodin na pardubickém Pernštýnském trochu
náměstí úspěšný film režiséra Filipa Renče Román pro ženy.

Netradiční výměna stráží: jedno letní kino za druhé!
TISK, Datum: 31.07.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zprávy Pardubicka

Pardubice - Netradiční výměnu stráží zažilo o víkendu krajské město. V pátek večer přestalo dočasně promítat letní kino v
Tyršových sadech, které z rozhodnutí pardubické radnice muselo vyklidit pozici pojízdnému Kinematografu bratří Čadíků.
Návštěvníci této letní zábavy však nemusí zoufat, během několika dnů se budou moci do Tyršových sadů opět vrátit.
Kinamatograf bratří Čadíků se v historické části Pardubic, na Pernštýnském náměstí, utábořil od sobotního večera. Svou
letošní pardubickou štaci zahájil českým filmem Skřítek režiséra Tomáše Vorla.
Včera večer "Čadíci" uvedli další trhák - Román pro ženy od režiséra Filipa Renče. Dnes se do Pardubic na místo činu, kde
před nedávnem točil dvojdílný televizní snímek Operace Silver A, vrátí také režisér Jiří Strach. Nikoliv však osobně, pouze
zprostředkovaně se svou pohádkou Anděl Páně.
Pojízdný kinematograf pak s pardubickým publikem rozloučí zítra večer Zelenkovými Příběhy obyčejného šílenství. Obě
projekce se uskuteční ve stejný čas - od 21.30 hodin.
Od středy pak už začne promítat opět Pardubické letní kino v Tyršových sadech, které je stále v těchto místech
nainstalované včetně plátna i sedaček.
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Letní kina jsou téměř minulostí, těch pár zbývajících pomalu mizí
TISK, Datum: 31.07.2006, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 2, Autor: MILOŠ JEŘÁBEK, Vytištěno: 6 000, Čtenost: 6 443, Rubrika: Kolínsko

Teplo, zapadající slunce, tráva a pěkný film, to už skoro nenajdete
Letní kina takřka vymizela. Může za to nezájem lidí, vysoké náklady nebo zloději? Můžete vůbec v okolí někam ven za filmy
vyrazit?
Kolínsko - Už první kina, provozována v různých zemích, byla stavěna ve venkovních prostorech. Letní kina, jak se jim obvykle
říká, nevymřela, i když o skomírání by se klidně mluvit dalo.
Letní kina od nepaměti patří k mladým lidem. Ti byli nejčastějšími uživateli těchto akcí. "V roce 1960 mělo naše letní kino 20
399 návštěvníků," dozvíte se na internetu údaje o počtu návštěv. Roku 1998 bylo toto číslo o více než 18 000 menší.
Současnost je tedy markantně jiná.
Doba je jiná, zábava jakbysmet
V okrese se nachází jediné letní kino, a to v Týnci nad Labem. Bývalo zvykem, že kina byla skoro v každém městě. V této době
tomu tak není, důvod je nasnadě, mladí vidí zábavu v jiných aktivitách.
"Kino není výdělečné, dotuje ho město. Na představení přijde asi 50 diváků," vysvětluje situaci Dušan Žmolil, organizátor letní
podívané v Týnci. Minulý rok byl celkový počet návštěvníků 873 za 22 představení. Celkově mělo kino ztrátu 20 386,50 korun.
"Zvýšení daní pro nás bylo skoro likvidující," poukazuje organizátor.
Mladí lidé stále víc využívají jiných druhů zábavy, aď diskoték, popíjení v barech nebo jiných aktivit. Tím podobné akce ztrácejí
na svém významu.
Důvod není výdělek, je jím láska k práci
Promítači letního kina v Týnci proto neberou svou činnost jako práci, pro ně nabízí mnohem víc. "Je to nadšení pro promítání.
Kdybychom to dělali pro peníze, tak to už dávno není," pokračoval Žmolil. Raritou není pouze jejich jedinečnost v letošním roce
v okrese, nýbrž i promítač. "Máme tu promítače, který to dělá už 56 let," dodával. Ve Stříbrné Skalici mohlo být druhé kino.
Bohužel není. "Nepřihlásil se nikdo, kdo by letní kino provozoval. Navíc tu byla i krádež, která ničemu nepomohla. Zájem
obyvatel ale byl velký," vysvětluje Bohuslava Knížková z obecního úřadu. Problémy krádeží se nevyhnuly ani Týnci. "Loni nám
zloděj ukradl optiku. Letos se nám to zatím vyhýbá, jen někdo dvakrát prostřelil diabolkou plátno," potvrdil Žmolil problémy s
lumpy.
Letní projekce jsou, ale ne v regionu
V Týnci se promítá za cenu od 60 do 70 korun. zajít můžete už tuto středu, dále v pátek a stejně tak další srpnové týdny.
Začíná se vždy v čase mezi devátou a půl desátou večerní.
Další možnosti na vás čekají v Hradci Králové každou středu až neděli s cenami od 70 do 80 korun. Pardubické letní kino
promítá každý den za pěkného počasí od 21.30 hodin a na pražském Střeleckém ostrově můžete také každý den zhlédnout
filmy se vstupným 100 korun s doprovodnými akcemi.
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Hotová domácí smršť!
TISK, Datum: 03.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Metropolitan

Letní kino v Tyršových sadech bude patřit českým filmům
Každý večer až do konce prázdin promítne zcela zdarma divácky atraktivní snímky, jako jsou například Jízda, Štěstí, Nuda v
Brně, Kytice, Duše jako kaviár či trhák letošního Febiofestu  Spalovače mrtvol!
Po nucené čtyřdenní přestávce, kterou Pardubickému letnímu kinu v Tyršových sadech nařídila radnice kvůli hostování
Kinematografu bratří Čadíků na Pernštýnském náměstí, se včera večer znovu rozjelo na plné obrátky.
Jeden hit za druhým
Stejně jako v červenci bude v případě příznivého počasí zcela zdarma promítat každý večer vždy od 21.30 hodin až do konce
prázdnin divácky atraktivní snímky. "Na srpen se mohou těšit zejména příznivci domácí kinematografie. Pardubickému publiku
nabídneme jeden domácí filmový hit za druhým. Nepůjde jen o veleúspěšné tituly posledních let, jako byla například Jízda,
Štěstí, Nuda v Brně, Duše jako kaviár či Kytice a mnohé další," uvedl provozovatel Pardubického letního kina v Tyršových
sadech Jan Motyčka.
Podle jeho slov dojde i na snímky, které se do dějin tuzemské kinematografie zapsaly zlatým písmem. Tím bude například
neobyčejně působivý Spalovač mrtvol režiséra Juraje Herze, který se stal trhákem letošního Febiofestu. "Zájem o obnovenou
premiéru tohoto snímku v pardubickém krematoriu, kde se Spalovač mrtvol před osmatřiceti lety natáčel, byl obrovský. Ten,
kdo si tuto neopakovatelnou atmosféru chce znovu připomenout nebo kdo se na některou z těchto unikátních projekcí
nedostal, má nyní výjimečnou šanci," řekl.
Zkrátka však nepřijdou ani ti, co mají rádi mimořádně zajímavé umělecké snímky (Lazebník sibiřský, Kukuška, Distrikt),
zahraniční trháky (Moulin Rouge, Chicago) či rodinné animované filmy (Příběh žraloka, Shrek 2, Madagaskar, Doba ledová 2:
Obleva nebo Garfield ve filmu).
Na závěr velký mejdan
Přehlídka vyvrcholí v "Tyršákách" v pátek 1. září posledním prázdninovým mejdanem v letním kině. "Jaký film uvidí diváci na
závěr festivalu, mohou rozhodnout sami v naší anketě," sdělil pořadatel a dodal, že bližší informace o projektu je možné získat
na www.letnikino.cz.

Foto autor: Reprofoto: PN
Foto popis: Dnes kino promítne Formanův snímek Taking Off.

Do Tyršových sadů dnes večer zamíří Krysař!
TISK, Datum: 04.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Pardubické letní kino , které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes večer od
21.30 hodin v případě příznivého počasí český film z roku 2003 Krysař.
"Scénárista a režisér F. A. Brabec, který je původní profesí kameraman, se již několikrát s chutí pustil do režie neobvyklých
filmů, jako byla například Kytice či Král Ubu. Tentokrát se rozhodl pro vytvoření celovečerního filmu v extrémně krátké době.
Podle volně zpracované dějové linky Dykovy novely a s hudbou Daniela Landy vznikl za rekordních čtyřiadvacet hodin značně
experimentální snímek," uvedl provozovatel Pardubického letního kina v Tyršových sadech Jan Motyčka.

Letní kino uvádí snímek Restart
TISK, Datum: 05.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Snímek Restart, který dnes promítá pardubické letní kino , je filmem z prostředí pražské klubové kultury. Vypráví o mladých
lidech, kteří se noc co noc obklopují barevnými kostýmy, hlasitou hudbou, alkoholem a stále novými partnery. O lidech zdánlivě
bezstarostných, uvnitř však křehkých, zranitelných a osamělých. Soundtrack k filmu představuje to nejlepší z domácí
elektronické scény - písně Mojmira Papalesca a the Nihilists, Ecsona Waldese, skupiny Khoiba a scénickou hudbu Filipa Míška.
Českofinský štáb natáčel film v průběhu roku 2004 na lokalitách po celé Praze: v klubech Radost FX a Roxy, v reálných bytech
a fast-foodech.
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Tyršovy sady: dva české filmy
TISK, Datum: 05.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství
Pardubicka

Pardubice  Pardubické letní kino , které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes večer od
21.30 hodin v případě příznivého počasí snímek režiséra Vladimíra Morávka Nuda v Brně.
"Film vznikl podle povídky Standa debutuje od Pavla Be ďury. Dva mladí lidé  Standa a Olinka  se seznámí na sportovní
olympiádě. Protože každý bydlí jinde (Olinka v Brně a Standa v Hlubúčkách), píší si každý den. Po roce této dopisové známosti
napíše Olinka Standovi: ,Stando, přijeď v sobotu na večeři a pokud budeš chtít, můžeš tady i spát`. Do tohoto okamžiku
vkládají oba velké naděje. Jenomže ještě nikdy s nikým nespali," nastínil děj Nudy v Brně provozovatel kina Jan Motyčka.
"Jarda, Standův bratr, učí, jak nasadit ochranu, a ukazují si spolu v lékařském atlasu. Konečně nastane kýžené setkání. Všichni
rádcové i další postavy v praxi sami ukazují, zda věta z brněnské televizní inscenace z úvodu filmu ,V Brně proběhne každý
večer sto padesát tisíc souloží` nadsazuje nebo ubírá. Každý z deseti hrdinů dopadne jinak. Většinou hůře, než by chtěl,"
podotkl Jan Motyčka.
Po této "vkusné komedii o sexu" bude v "Tyršákách" k vidění zítra opět od 21.30 hodin další český snímek režiséra Julia
Ševčíka Restart.
"Vypráví o tom, jak jediná věta navždy změní život mladé ho Sylvie. Nyní má jeden
na to vybojovat si svou lásku zpět," sdělil provozovatel letního kina. "Restart je moderní vizuálně vytříbený film z prostředí
pražské klubové kultury. Pojednává o mladých lidech, kteří se noc co noc obklopují barevnými kostýmy, hlasitou hudbou,
alkoholem a stále novými partnery. O lidech zdánlivě bezstarostných, uvnitř však křehkých, zranitelných a osamělých," dodal
Jan Motyčka.

Foto autor: Ilustrační foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: Do Pardubického letního kina se zájemci mohou vydat v případě příznivého počasí i dnes a zítra.

Dočká se kino noční projekce?
TISK, Datum: 07.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodaj /
servis Pardubicka

V pardubických Tyršových sadech se stále nehraje kvůli nepřízni počasí
Déšť neustále hatí zajímavé plány provozovatelů kina.
* Pardubice  Je to k vzteku, musí si říkat provozovatelé Pardubického letního kina , které je umístěné po celou dobu prázdnin
v Tyršových sadech. Jejich zajímavé plány totiž kazí nepřízeň počasí.
Nejprve ,,Čadíci``, teď déšť
"Poté, co jsme museli z rozhodnutí radnice na čtyři dny přerušit provoz kvůli Kinematografu bratří Čadíků, jsme nyní nemohli
promítat kvůli dešti. Protože nám přišlo líto, že by skvělé pardubické publikum mělo přijít o avizované mimořádně atraktivní
snímky, chtěli jsme o víkendu uspořádat dvě zcela ojedinělé noční projekce. I tento náš záměr nám však překazilo počasí,"
posteskl si provozovatel letního kina Jan Motyčka.
S kolegou Drechslerem se však ani nyní nechce vzdát myšlenky uspořádat v Pardubicích noční projekci pod otevřeným
nebem.
"Je to něco, co tu ještě nebylo. Věříme, že by to zdejší výborné obecenstvo přivítalo a ostatní obyvatelé Pardubic by pro tento
naprosto unikátní záměr našli pochopení," poznamenal Jan Motyčka.
"Exkluzivní noční projekci bychom chtěli v případě příznivého počasí zrealizovat už dnes od 21.30 hodin. Po francouzském
snímku Restart, který má 105 minut, plánujeme projekci pozoruhodného českého třiašedesátiminutového snímku Krysař.
Věříme, že tentokrát to dobře dopadne," doufá Tomáš Drechsler.
"Moc nás mrzí, že přestávka trvá tak dlouho. Už se těšíme, až se umoudří počasí a my zase budeme moct přivítat naše věrné
fanoušky. Je nám líto, že se nyní nemůžeme radovat při pohledu na zcela zaplněné prostory vyčleněné pro naše letní kino v
Tyršových sadech," sdělil Jan Motyčka.
"Pro nás je to určité vybočení ze zažitého denního rytmu, na který jsme byli od začátku prázdnin zvyklí," dodal.
"Snad nám žádné vrtochy počasí nezabrání promítnout
Tomášem skutečnou bombu srpnové nabídky  nezapomenutelného Spalovače mrtvol, který sklízel až neuvěřitelný ohlas při
letošním ročníku Febiofestu, když se promítal v místě, kde před 38 lety vznikl  v pardubickém krematoriu," řekl provozovatel
letního kina, jenž je zároveň organizátorem východočeské části Febiofestu.
Přijede znovu i režisér?
"Spalovače mrtvol máme v plánu uvést ve čtvrtek 10. srpna. Naším velkým přáním je do Pardubic opět dostat režiséra Juraje
Herze, který si město během své poslední návštěvy oblíbil ještě mnohem více než předtím. Pokud to jeho pracovní vytížení
nedovolí, připravili jsme pro diváky výjimečný dokument natočený nezávislým pardubickým režisérem Janem Procházkou při
výjimečné projekci tohoto snímku v pardubickém krematoriu," prozradil Jan Motyčka. "Historky z natáčení, které tu Juraj Herz
vyprávěl, jsou fascinující, skoro až neuvěřitelné," uzavřel.

Foto autor: Ilustrační foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: Rozjede se letní kino už dnes?
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Letní kino promítá Svěrákovu Jízdu
TISK, Datum: 08.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Dva kamarádi si koupí ojetou mazdu, uříznou střechu a v útrobách nově zrozeného kabrioletu vyrazí na prázdninové
dobrodružství do jižních Čech. Do jejich poklidného cestování zasáhne půvabná dívka Aňa. Tak začíná nízkorozpočtový snímek
Jízda, který režisér Jan Svěrák s kameramanem Františkem A. Brabcem natočil už v roce 1994. V hlavních rolích se objevili
Radek Pastrňák z kapely Buty, Jakub Špalek a Aňa Geislerová. Dnes večer si film mohou připomenout návštěvníci
pardubického letního kina .

Jízda dnes v Tyršových sadech
TISK, Datum: 08.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Hradecko

Pardubice - Pardubické letní kino Pernštejn, které je umístěno po celou dobu prázdnin v prostorách Tyršových sadů,
promítne dnes večer od 21.30 hodin v případě příznivého počasí český film z roku 1994 Jízda.
"Svěrákův příběh je takřka průzračný a vychází z velmi obehraných premis. Jedná se o českou road movie, aneb jak praví
popisek: Svobodný film o dvou chlapcích, jedné dívce, zeleném kabrioletu a horkých letních hrách," uvedl provozovatel letního
kina v Tyršových sadech Jan Motyčka.
"Radek (Radek Pastrňák) a Franta (Jakub Špalek) si na začátku zakoupí automobil, trochu svérázným způsobem ho upraví a
rozjedou se vstříc volání dálek a dobrodružství. Cestou přiberou trochu vyplašenou a provokující dívku Annu (Aňa Geislerová),
kterou zpovzdálí sleduje její žárlivý přítel v černém opelu. A pak už jen jedou, užívají si bezstarostné pohody, aniž by tušili, že v
souladu s pravidly žánru bude mít jejich uvolněná jízda dost dramatický konec," řekl Jan Motyčka.

Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: Pardubické letní kino v Tyršových sadech dnes večer v případě příznivého počasí promítne Svěrákovu Jízdu.

Shrek dnes míří do Tyršových sadů
TISK, Datum: 09.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Pokud bude příznivé počasí, promítne dnes večer od 21.30 hodin Pardubické letní kino Pernštejn umístěné po
celou dobu prázdnin v Tyršových sadech druhé pokračování animovaného filmu Shrek. "Navazuje na Oskarem ověnčený první
díl. Nyní se Shrek, Oslík a princezna Fiona vydávají vstříc novým dobrodružstvím, při nichž se setkají s mnoha populárními
pohádkovými postavami," uvedl provozovatel kina Jan Motyčka.
"Po souboji s dračicí a zlým lordem
o ruku princezny Fiony čeká na Shreka ještě těžší úkol: návštěva tchýně a tchána. Rodiče Fiony, král Harold a královna Lillian,
vládnou Království za sedmero horami. Novomanželé se spolu s Oslíkem vydají na cestu. Obyvatelé království chtějí uvítat
znovunalezenou princeznu. Také král s královnou se nemohou dočkat příchodu své dcery a jejího prince. Nikdo z nich však
netuší, jak nový zeť vlastně vypadá, a hlavně, jak se jejich malá holčička ,malinko` změnila," pokračoval Jan Motyčka. "Shrek a
Fiona nemají ani tušení, jak moc jejich svatba překazila tatínkovy velkolepé plány na rodinné štěstí. Král teď musí na svou
stranu získat vlivnou Vílu Kmotřičku, pohledného Prince Krasoně a proslulého zabijáka zlobrů Kocoura v botách, aby jeho vizi
,šťastné budoucnosti` napravili," dodal provozovatel letního kina v Tyršových sadech.

Foto popis: Článek obsahuje jednu nebo více fotografií bez popisu

V letním kině se budou pálit mrtvoly
TISK, Datum: 10.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Na konci třicátých let je pan Karel Kopfrkingl, obětavý zaměstnanec krematoria a vzorný otec rodiny, který důsledně dbá o
řádný chod domácnosti a všestrannou výchovu svých dětí. Rád předčítá ze své oblíbené knihy o Tibetu. Tíživá atmosféra
napjaté doby násobí všeobecný strach. Kopfrkingl spolupracuje s nacistickými okupanty a s obludnou samozřejmostí se
zbavuje všeho nebezpečného ve svém okolí včetně členů vlastní rodiny. Jeho velká a nebezpečná kariéra začíná. Kopfrkingl je
životní rolí Rudolfa Hrušínského a Spalovač mrtvol jedním z významných filmů Juraje Herze. Dnes ho promítá pardubické letní
kino .
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Legendární Spalovač mrtvol se vrací zpět!
TISK, Datum: 10.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Metropolitan

Poté, co se promítal v krematoriu, míří do Tyršových sadů
Projekce v Pardubickém letním kině se možná zúčastní i režisér Juraj Herz.
Ještě ani nestačily pořádně odeznít zážitky z obnovené pardubické premiéry výjimečného českého filmu Spalovač mrtvol a už je
tu pro velký zájem jeho další repríza!
Pět vyprodaných projekcí
"Exkluzivní promítání krematoriu, kde se tento snímek před osmatřiceti lety natáčel, mělo zcela neopakovatelnou atmosféru a
bylo jednoznačně vrcholem letošního ročníku Febiofestu, na který se bude ještě dlouho vzpomínat," řekl realizátor tohoto
zajímavého nápadu Jan Motyčka.
"Všech pět speciálních projekcí v krematoriu bylo beznadějně vyprodaných. Třešničkou na dortu té závěrečné byla účast
režiséra snímku Juraje Herze, jenž se s diváky podělil o naprosto fascinující, skoro až neuvěřitelné historky z natáčení,"
informoval náš deník Jan Motyčka.
Ten se po úspěchu na Febiofestu rozhodl tento snímek zařadit rovněž do programu Pardubického letního kina v Tyršových
sadech, jehož je provozovatelem.
"Jeden z nejpůsobivějších snímků evropské kinematografie chceme promítnout v případě příznivého počasí dnes večer od
21.30 hodin," sdělil Jan Motyčka.
Přijede znovu i režisér?
"Doufáme, že nám žádné vrtochy počasí nezabrání odehrát tuto skutečnou bombu naší srpnové nabídky," věří provozovatel
Pardubického letního kina Pernštejn v Tyršových sadech.
"Naším velkým přáním do Pardubic opět dostat režiséra Juraje Herze, který si město během své poslední návštěvy oblíbil ještě
mnohem více než předtím. Pakliže to jeho pracovní vytížení nedovolí, připravili jsme pro diváky exkluzivní dokument natočený
nezávislým pardubickým režisérem Janem Procházkou při naprosto výjimečné projekci Spalovače mrtvol v krematoriu," dodal
Jan Motyčka.

Foto autor: Ilustrační foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: Objeví se režisér Spalovače mrtvol Juraj Herz po pardubickém krematoriu i v Tyršových sadech?

Letní kina? Ano, ale zadarmo
TISK, Datum: 11.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: PETRA PÁŠOVÁ, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Promítání pod širým nebem na východě Čech končí. Udrží se jen kina, která promítají zadarmo
Pardubice -Na letní promítání v pardubických Tyršových sadech chodí denně až pět set lidí, tedy pokud neprší. A to se přitom
na plátně hrají filmy spíše pro náročnější diváky. Jenže kdyby v pardubickém letním kině nebyl vstup zdarma, zřejmě by přišlo
jen pár desítek skalních fanoušků. Letní kina na východě Čech už totiž návštěvníky moc nezajímají, a tak většina z nich
prodělává, nebo už dokonce skončila. V Pardubickém kraji tak funguje jen pardubické letní kino . Plátna pod širým nebem
skončila nebo přerušila provoz v Chrudimi i v Pomezí u Poličky.
V Královéhradeckém kraji jich funguje pět, většina však prodělává. „Letní kina jsou pro lidi přežitkem,“ tvrdí provozovatel
trutnovského Letního kina Na Bojišti Michal Syrovátka. Trutnovský přírodní amfiteátr s 1,5 tisícem míst k sezení, kde se
každoročně koná i hudební Open Air Music Festival, se prý plní podle počasí. „I když je ale teplo, návštěvnost nijak zvlášť velká
není. Letos přišlo nejvíc asi padesát diváků,“ říká Syrovátka.
Bez dotací se dokáže obejít jen letní kino u autokempinku Rozkoš u České Skalice, kam podle pamětníků chodilo i 2,5 tisíce
lidí. Dnes sem ale přijde nejvíc na 400 návštěvníků. „Máme od majitele autokempinku malý nájem, protože pro něj je to
doplňková služba, a díky tomu můžeme přežít a fungovat,“ vysvětluje Kateřina Kultová, ředitelka Městského kulturního
střediska z Červeného Kostelce, které kino provozuje. Do Pardubic se letní kino vrátilo po čtyřiceti letech. Mladé lidi tak
promítání pod širým nebem přitahuje jednak proto, že je to pro ně něco nového, hlavně však proto, že je zadarmo. „Když u nás
budou zadarmo hrát Support Lesbiens, tak je tam 600 lidí, kdyby to bylo placené, tak bude třeba problém divadlo naplnit,“ řekl
vedoucí chrudimského letního kina Václav Průcha.
Doposud bylo jediné stálé letní kino v kraji v Chrudimi, to je ale dnes prozatím uzavřeno. Radnice se totiž rozhodla, že pro tento
rok se bude promítat v kamenném kině i v létě. Důvodem byly finanční ztráty letní scény ovlivněné i nevypočitatelným počasím.
„V kině byl na rok přerušený provoz, aby se posoudily výsledky za rok 2005 a 2006. Jestli úspěšnost kamenného kina bude
větší či nikoli,“ řekl vedoucí letního kina Václav Průcha. To, jestli se bude příští rok v chrudimském letním kině promítat, tak
není ještě úplně jasné.
***
Letní kina už diváky moc nezajímají. V kraji tak funguje jen pardubické letní kino . V Chrudimi a v Pomezí u Poličky se provoz
přerušil

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: PETRA PÁŠOVÁ, s přispěním Jany Krejčové
Foto autor: FOTO: MAFA
Foto popis: LETNÍ ROMANTIKA. V Pardubicích přes léto promítá letní kino. Každý den přiláká až pět set návštěvníků.
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Letní kino zve diváky do kabaretu
TISK, Datum: 11.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Australský filmař Baz Luhrmann spojuje v původním muzikálu Moulin Rouge osobitým způsobem dekadenci devatenáctého a
dvacátého století. Pět let starý snímek uvádí dnes večer pardubické letní kino . Děj, nepokrytě připomínající dobové
melodramatické příběhy a hlavně Pucciniho operu Bohéma, se odehrává v letech 1899-1900 v legendárním pařížském nočním
podniku Moulin Rouge. Básník Christian píše knihu o své lásce k hvězdě tohoto podniku, kurtizáně Satine, která zemřela na
souchotiny.

Moulin Rouge v Tyršových sadech
TISK, Datum: 11.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Pardubické letní kino Pernštejn, které sídlí po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes od 21.30
hodin zcela zdarma v případě příznivého počasí australskoamerický snímek Moulin Rouge.
"Excentrický australský filmař Baz Luhrmann spojuje v původním muzikálu osobitým způsobem dekadenci 19. a 20. století. Děj,
nepokrytě připomínající dobové melodramatické příběhy (jmenovitě Pucciniho operu Bohéma), se odehrává v letech 1899 až
1900 v legendárním pařížském nočním podniku Moulin Rouge a v jeho těsném okolí," řekl provozovatel Pardubického letního
kina v Tyršových sadech Jan Motyčka. "Básník Christian píše knihu o své lásce k hvězdě tohoto podniku, kurtizáně Satine,
která zemřela na souchotiny.
Dívka mladíka odmítala, pak ale i ona podlehla krásné vášni a dala mu přednost před bohatým vévodou. Christian s ní a se
skupinou bohémů připravil divadelní představení pro Moulin Rouge, v němž přeneseně zpracoval příběh jejich lásky," uvedl Jan
Motyčka.

Letní kino uvádí adaptaci knihy
TISK, Datum: 12.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Krátce
FILM
Rozsáhlý román Vladimíra Párala Milenci a vrazi je jedním z vrcholů české prózy. Návštěvníci pardubického letního kina se
mohou dnes večer přijít podívat na jeho filmovou adaptaci. Ústředním místem děje je dům kdesi v Ústí nad Labem, patřící
chemičce. V přízemí je „montércimra“, kde se střídají obyvatelé náhodní i trvalí, nad ní je byt ředitele továrny a pak část pokojů
ženských a mužských - svobodárna. Film je dynamicky natočenou groteskou, jakýmsi leporelem lidských osudů.

Letní kino patří Lazebníku sibiřskému
TISK, Datum: 12.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

VÍKENDOVÉ TIPY
FILM
Koprodukční film Nikity Michalkova Lazebník sibiřský byl natáčen na historických místech Moskvy, v barrandovských ateliérech,
ale třeba i v Portugalsku, a dnes si jej mohou přijít prohlédnout návštěvníci pardubického letního kina . Romantický a
komorní příběh je zasazen do dobových kulis let 1885 - 1905, v nichž se odehrává. Jeho prostřednictvím režisér vypovídá o
svérázném ruském charakteru a snaží se postihnout atmosféru dávno uplynulé epochy. Název je odvozen od postavy Figara z
Rossiniho opery Lazebník sevillský a také z Mozartovy opery Figarova svatba, kterou hrají ruští kadeti před velkoknížetem.
Koresponduje s názvem obřího stroje na kácení stromů a zároveň s povoláním hlavní postavy filmu - Andreje.
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Rekordní návštěva v letním kině na Spalovači mrtvol!
TISK, Datum: 12.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství
Pardubicka

V Tyršových sadech se ve čtvrtek podle pořadatelů sešlo více než 700 diváků!
Dnes večer bude od 21.30 hodin v případě příznivého počasí zcela zdarma promítnut film s "pardubickou stopou"  Milenci a
vrazi.
Pardubice  "Poprvé od začátku prázdnin, co Pardubické letní kino promítá, se nám ve čtvrtek večer stalo, že ještě dvě a půl
hodiny před zahájením projekce byla v Tyršových sadech pouze hrstka nadšenců. Ti by se klidně dali spočítat na prstech
jedné ruky.
To ve mně vyvolalo hodně tesknou náladu, že jsem se odtud musel vzdálit, abych dokázal vydýchat, že na tak výjimečný film,
jako je Spalovač mrtvol, přijde do Tyršových sadů jen malý počet diváků," prozradil provozovatel letního kina Jan Motyčka.
"Jenže to jsem se naštěstí hluboce mýlil. O hodinu později již bylo letní kino zcela zaplněno a těsně před zahájením projekce už
bylo jasné, že jde o jednoznačně nejvyšší návštěvu vůbec," informoval náš deník Jan Motyčka.
Výjimečný film jako dědictví
Promítání Spalovače mrtvol si podle jeho slov nenechalo ujít přes 700 návštěvníků, což trumflo dokonce i takový obrovský
tahák, jako byl současný filmový hit režiséra Filipa Renče Román pro ženy.
"Byl to krásný pohled na zcela zaplněné prostory vyhrazené našemu kinu. Jsem rád, že pardubické publikum podpořilo tento
úžasný film tak skvělou návštěvou. Je vidět, že město tento naprosto výjimečný snímek v dějinách celé evropské
kinematografie, který se před osmatřiceti lety natáčel v pardubickém krematoriu, přijalo za svůj a bere jej jako své unikátní
kulturní dědictví," konstatoval provozovatel Pardubického letního kina , kde si Spalovače mrtvol nenechali ujít především
zástupci mladé generace.
"Bylo vidět, že je legendární film slavného režiséra Juraje Herze dokázal zcela pohltit a nadchnout, o čemž svědčil i mohutný
aplaus po skončení projekce. Přitom někteří z nich by možná Spalovače mrtvol v běžné nabídce kin minuli bez povšimnutí,"
nechal se slyšet Jan Motyčka.
Po krematoriu další úspěch
"Jsem rád, že poté, co se nám na letošním ročníku Febiofestu podařilo uspořádat pět beznadějně vyprodaných projekcí v
pardubickém krematoriu, měl Spalovač mrtvol obrovský úspěch i v letním kině," podotkl.
Velmi zajímavé byly i
reakce diváků během představení. Například údiv některých mladších ročníků nad tím, když se na filmovém plátně objevil v
jedné z rolí také mladý Jan Kraus.
"Velkou pozornost si
rovněž dokument nezávislého pardubického režiséra Jana Procházky. Toto dílo, které vzniklo při slavnostní projekci Spalovače
mrtvol v pardubickém krematoriu během Febiofestu, jsme promítli na závěr tohoto mimořádně povedeného večera," řekl
provozovatel Pardubického letního kina v Tyršových sadech.
"Věříme, že v podobném duchu bude chod našeho kina pokračovat i nadále. Pokud nám počasí přeje, tak si zatím rozhodně
nemůžeme stěžovat," poznamenal Jan Motyčka a dodal, že bližší informace o projektu, který částkou 100 tisíc korun podpořil
Magistrát města Pardubic, je možné získat na internetové adrese www.letnikino.cz.
zasloužil
Milenci a vrazi dnes večer
Dnes večer se bude od 21.30 hodin v Tyršových sadech v případě příznivého počasí promítat zcela zdarma film Milenci a vrazi,
jehož režisérem je Viktor Polesný. Ten mimochodem před časem spolupracoval s Východočeským divadlem na inscenaci Mistr
a Markétka. Na stříbrném plátně se diváci budou moci setkat rovněž s bývalým členem pardubického kulturního stánku, hercem
Josefem Vránou.

Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: Režisér Spalovače mrtvol Juraj Herz sice nakonec osobně nedorazil, ale diváci si na jeho poslední návštěvu
Pardubic mohli zavzpomínat v dokumentu režiséra Jana Procházky o slavnostní obnovené premiéře tohoto legendárního
snímku ve zdejším krematoriu po osmatřiceti letech.

Letní kino nabízí hudební dokument
TISK, Datum: 14.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Snímek Metallica: Some Kind of Monster, který dnes promítá pardubické letní kino , přináší fascinující a opravdový pohled na
životy členů nejslavnější heavy metalové kapely v hudební historii. Kapely, která po dvaceti letech své existence čelí obrovským
osobním a profesionálním výzvám v průběhu natáčení jejich, po pěti letech, nejnovějšího alba St. Anger. Vztahy mezi členy
kapely byly poslední dobou dost chatrné. A protože Metallica po několik let nekoncertovala a ani nevydala žádné album, měli
hudební odborníci a hlavně fanoušci obavy o její budoucnost.
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Metallica v Tyršových sadech!
TISK, Datum: 14.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Inzerce / servis
Pardubicka

Pardubice  Pardubické letní kino Pernštejn, které sídlí po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes od 21.30
hodin v případě příznivého počasí zcela zdarma americký snímek zvaný Metallica: Some Kind of Monster.
"Snímek z roku 2004, jehož režisérem je Joe Berlinger a Bruce Sinofsky, přináší fascinující a opravdový ophled na životy členů
nejslavnější heavy metalové kapely v hudební historii  skupiny, která po dvaceti letech své existence čelí obrovským osobním a
profesionálním výzvám v průběhu natáčení jejich alba St. Anger. Vztahy mezi jednotlivými členy byly poslední dobou dost
chatrné. A protože Metallica několik let nekoncertovala a ani nevydala žádné album, měli hudební odborníci a hlavně fanoušci
obavy o její budoucnost," přiblížil základní linii tohoto příběhu provozovatel Pardubického letního kina v Tyršových sadech
Jan Motyčka.
"Tento snímek je 139 minut. Bude promítnut v anglické verzi s českými titulky," dodal Jan Motyčka.

Bolero v Tyršových sadech
TISK, Datum: 15.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: * TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice - Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech promítne dnes od 21.30 hodin v
případě příznivého počasí zcela zdarma český film režiséra F. A. Brabce z roku 2004 Bolero. "Příběh, jenž je inspirován
skutečným zločinem, který se udál v osmdesátých letech, převedli tvůrci do současné Prahy," uvedl provozovatel
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
"Vytvořili napínavý kriminální film o pátrání po vrazích mladé studentky. Skupina mladíků unese z vysokoškolského klubu
posluchačku prvního ročníku a znásilní ji. Oběť si své ponížení nechce nechat pro sebe, a proto musí být umlčena,"
konstatoval Jan Motyčka.
"O tom, kteří z únosců se stanou vrahy, rozhodne v její přítomnosti los. Nad ránem dívku odvezou k řece a utopí. Pachatelé si
většinou ve svém svědomí udělají z oběti viníka tragédie. Svědky činu zastraší, přestanou se scházet. Otec jednoho z nich na
základě indicií svého syna usvědčí, ale pomůže mu zamést stopy," pokračoval provozovatel Pardubického letního kina .
"Policie přes intenzivní pátrání objeví stopu, vedoucí k účastníkům osudné noci, až po několika letech. Mezitím si však někteří
založili rodiny a stali se spořádanými občany. Zcela změnili identitu a nabyli přesvědčení, že nebudou odhaleni. Jejich rodiče
bojují všemi prostředky, aby vina nebyla prokázána - bez soucitu s obětí, vedení jen snahou ochránit své děti, svou pověst a
postavení," dodal na závěr Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: internet
Foto popis: Bolero - příběh, jenž je inspirován skutečným zločinem, který se udál v osmdesátých letech.

V letním kině se bude tančit bolero
TISK, Datum: 15.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Příběh, jenž je inspirován skutečným zločinem, který se udál v 80. letech, převedli tvůrci filmu Bolero do současné Prahy.
Vytvořili napínavý kriminální film o pátrání po vrazích mladé studentky, na který se mohou dnes večer přijít podívat návštěvníci
pardubického letního kina . Skupina mladíků unese z vysokoškolského klubu studentku 1. ročníku a znásilní ji. Oběť si své
ponížení nechce nechat pro sebe a proto musí být umlčena. O tom, kteří z únosců se stanou vrahy, rozhodne v její přítomnosti
los. Nad ránem dívku odvezou k řece a utopí. Pachatelé si většinou ve svém svědomí udělají z oběti viníka tragédie. Svědky
činu zastraší, přestanou se scházet.

Letní kino uvádí český snímek
TISK, Datum: 16.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Film režiséra Bohdana Slámy Štěstí, který dnes uvádí pardubické letní kino , je příběhem o křehkém vztahu dvou mladých
lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na Slámův úspěšný debut Divoké
včely, který přinesl autorovi řadu cen na mezinárodních filmových festivalech. Hrdinka příběhu Monika se musí rozhodnout, zda
obětuje vysněnou cestu do Ameriky za svým přítelem, aby se mohla postarat o děti svojí nejlepší kamarádky.
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Slámovo Štěstí uvidí letní kino v Tyršových sadech
TISK, Datum: 16.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství Pardubicka

Pardubice  Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech promítne dnes večer od 21.30 hodin
v případě příznivého počasí zcela zdarma český film režiséra Bohdana Slámy z roku 2005 Štěstí.
"Je to dojemný příběh o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i
atmosféra navazuje na Slámův úspěšný debut Divoké včerly, který měl mimořádný ohlas u českých diváků a přinesl autorovi i
řadu cen na mezinárodních filmových festivalech," řekl provozovatel kina Jan Motyčka.
"Hrdinka příběhu Monika (Tatiana Vilhelmová) se musí rozhodnout, zda obětuje vysněnou cestu do Ameriky za svým přítelem,
aby se mohla postarat o děti svojí nejlepší kamarádky. Největší oporou se jí stane Toník (Pavel Liška), s nímž se snaží dětem
nahradit chybějící rodinu," uvedl Jan Motyčka.
Podle něj je tento snímek hereckým koncertem obou hlavních představitelů, které doplňují skvělými výkony Aňa Geislerová,
Bolek Polívka, Simona Stašová a další.

Duše jako kaviár v letním kině
TISK, Datum: 17.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Na pohřbu otce, za účasti jeho nesčetných milenek, se Jana a Anna dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra. Tak
začíná snímek Duše jako kaviár, který dnes uvádí pardubické letní kino . Nejmladší ze sourozenců Anna netrpělivě čeká na
svou první lásku. Její sestra Jana je zatím na pokraji nervového zhroucení ve snaze udržet své manželství se záletnickým
Janem. Nově objevený bratr Vladimír neuroticky hledá sám sebe a jednoduché to nemá ani dobrácký František, který je až
příliš často na služebních cestách, zatímco jeho žena Karin si užívá života s tajným milencem.

Duše jako kaviár v letním kině
TISK, Datum: 17.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zprávy
Pardubicka

Pardubice  Pardubické letní kino Pernštejn, které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, nabídne dnes od
21.30 hodin zcela zdarma snímek režiséra Milana Cieslara z roku 2004 nazvaný Duše jako kaviár.
"Na pohřbu otce, za účasti jeho nesčetných milenek, se Jana a Anna dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra.
Nejmladší ze sourozenců Anna, která touží být krásnější a dokonalejší, netrpělivě čeká na svou první lásku. Její sestra Jana je
zatím na pokraji nervového zhroucení ve snaze udržet manželství se záletnickým Janem," uvedl provozovatel Pardubického
letního kina Jan Motyčka. "Bratr Vladimír neuroticky hledá sám sebe a jednoduché to nemá ani dobrácký František, který je
až příliš často na služebních cestách, zatímco jeho žena Karin si užívá života s tajným milencem," dodal Motyčka. "Mozaika
osudů se skládá střípek po střípku a divákům je předkládána s přesným množstvím nadsázky a humoru," konstatoval na
adresu snímku, v němž hrají Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Karolína Kaiserová a Ondřej Vetchý.

Maďarský Distrikt: divoký a drsný
TISK, Datum: 18.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Pardubické letní kino Pernštejn, které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, nabídne dnes od
21.30 hodin zcela zdarma maďarský snímek z roku 2004 Distrikt.
"Jde o divoký celovečerní animovaný film, který rozhodně není pro děti. Přináší politicky nekorektní, drsnou vizi současné
východní Evropy předvedenou na mikrokosmu zchátralého budapešť ského osmého distriktu se špatnou pověstí. Je to
postkomunistická vize legendárního South Parku," uvedl provozovatel kina Jan Motyčka. "Obyvatelé osmého okrsku  Maďaři,
Romové, Číňané, Arabové, Američané a Němci -žijí v této budapešťské čtvrti společně s několika policisty, prostitutkami a
zvířaty. V okrsku je možné všechno. Diváci mají možnost nakouknout do dobrodružného života pouličního gangu a rodin jeho
členů, který je plný humoru, každodenního zločinu, cti, lásky a sexu, kamarádství a potyček," sdělil Jan Motyčka. "Jde o
maďarskocikánskou modernizovanou verzi Romea a Julie se zajímavou rapovou hudbou," dodal.

V hlavní roli se představí dvě ryby
TISK, Datum: 19.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

VÍKENDOVÉ TIPY
FILM
Animovaný film z podvodní říše, který dnes večer promítá pardubické letní kino potěší hlavně děti. Oscar, malá rybka, která
samou upovídaností pusu nezavře, má ctižádost pohybovat se v nejvyšších společenských vrstvách. Lennymu, velkému bílému
žralokovi, způsobila citlivá povaha životní problém, který drží ve velké tajnosti: je totiž vegetarián. Poté, co pravda vyjde najevo,
stane se Oscar následkem velké lži pochybným hrdinou. Přesto se právě tehdy Oscar a Lenny stanou dobrými přáteli.
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Publikum? Je prostě skvělé!
TISK, Datum: 19.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Servis / zprávy
Pardubicka

Přestože počasí uplynulých dní nebylo ideální, zrušilo letní kino jenom dvě projekce
Dnes večer je v Tyršových sadech na programu Příběh žraloka, zítra Chicago.
* Pardubice  "Pardubické publikum je prostě skvělé! Dokazuje nám to každý večer, kdy uvádíme po celou dobu prázdnin zcela
zdarma mimořádně atraktivní snímky domácí i světové kinematografie v prostorách Tyršových sadů," řekl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Obrovský zájem diváků
"I když nám ani v uplynulých dnech počasí příliš nepřálo a několikrát během týdne jsme dokonce zvažovali, jestli budeme
promítat, byli jsme nuceni zrušit kvůli nepříznivému počasí pouze dvě projekce, a to v sobotu 12. a v pondělí 14. srpna,"
poznamenal Jan Motyčka.
"O neobyčejně film Milenci a vrazi však diváci naštěstí nepřišli. Zařadili jsme jej do programu v neděli 13. srpna místo původně
avizovaného Lazebníka sibiřského," uvedl druhý z provozovatelů Tomáš Drechsler.
"V ostatní dny, kdy naše kino promítalo, jsme byli doslova fascinováni obrovským zájmem diváků. Bylo skoro až neuvěřitelné,
kolik jich i přes nepříliš příznivé počasí do Tyršových sadů zavítalo," prozradil Jan Motyčka, podle něhož byly velkým tahákem
především české filmy.
"Kromě dalších mimořádně zajímavých projekcí se už nyní hodně těšíme na exkluzivní Pernštejn party, která uzavře letošní
provoz našeho letního kina. Půjde o rozloučení s prázdninami ve velkém stylu.
Na programu je 1. září," dodal Tomáš Drechsler.
Příběh žraloka dnes večer
Dnes večer od 21.30 hodin je v Pardubickém letním kině v Tyršových sadech v případě zajímavý příznivého počasí na
programu Příběh žraloka.
"Jde o americký animovaný snímek z roku 2004 s českým dabingem. Vypráví o Oscarovi, malé rybce, která samou
upovídaností pusu nezavře, má ctižádost se pohybovat v nejvyšších společenských vrstvách. Lennymu, velkému bílému
žralokovi, způsobila citilivá povaha životní problém, který drží ve velké tajnosti: je totiž vegetarián. Poté, co pravda vyjde najevo,
stane se Oscar následkem velké lži pochybným hrdinou. Přesto se právě tehdy stanou Oscar a Lenny dobrými přáteli," podotkl
Tomáš Drechsler.
Zítra vzhůru na Chicago!
Zítra večer promítne letní kino barvitou, šesti Oscary oceněnou adaptaci broadwayského muzikálu Chicago.

Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: "Máme skvělé publikum," říkají provozovatelé Pardubického letního kina umístěného v Tyršových sadech.

Letní kino nabízí české sociální drama
TISK, Datum: 21.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Pardubické letní kino dnes promítá snímek Sluneční stát. Hlavní hrdinové - kamarádi, dělníci z ostravské fabriky - Milan,
Tomáš, Karel a Vinco přišli o práci. Rozhodnou se nerozšiřovat řady nezaměstnaných a začnou podnikat. Otevře se tak před
nimi a jejich blízkými zcela nový svět. Naše úžasná současnost. Příběh se odehrává v Ostravě, svérázném městě a „regionu
specifickým“, kde je dost prostoru pro dobrodružství, lásku i sex.

Sluneční stát v Tyršových sadech
TISK, Datum: 21.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 7, Autor: * TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  V Tyršových sadech dnes večer vyroste Sluneční stát. Nepůjde o žádné nové autonomní zřízení, ale o zajímavý
československý film režiséra Martina Šulíka z roku 2005, jehož podtitul zní Hrdinové dělnické třídy.
"Vypráví o kamarádech dělnících z ostravské fabriky, kteří přijdou o práci. Milan, Tomáš, Karel a Vinco se však rozhodnou
nerozšiřovat řady nezaměstnaných a začnou podnikat. Otevře se tak před nimi a jejich blízkými zcela nový svět, naše úžasná
současnost," nastínil děj příběhu Jan Motyčka, jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn, které tento
snímek uvede dnes od 21.30 hodin v Tyršových sadech v případě příznivého počasí, a to dokonce zcela zdarma!
"Tento příběh se odehrává v Ostravě, svérázném městě a ,regionu specifickým`, kde je dost prostoru pro dobrodružství, lásku,
sex a starosti hrdinů i hrdinek," konstatoval druhý z provozovatelů kina Tomáš Drechsler.
"Šulíkův Sluneční stát mimo jiné nominován Slovenskou republikou do soutěže o amerického filmového Oscara v kategorii
nejlepší cizojazyčný film. Na osmnáctém ročníku bilanční soutěžní přehlídky českých snímků Finále Plzeň 2005 pak získal
hlavní cenu festivalu Zlatého ledňáčka v kategorii nejlepší celovečerní film," informoval náš deník Jan Motyčka.
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V letním kině zazpívají Slavíci v kleci
TISK, Datum: 22.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Slavný dirigent Pierre Morhange se vrací do Francie na matčin pohřeb. Jeho vzpomínky tvoří hlavní dějovou linii francouzského
filmu Slavíci v kleci, který dnes promítá pardubické letní kino . Setkává se s dávným spolužákem Pépinotem, který mu sdělí,
že také jejich profesor hudby již zemřel. Učitelův deník vrací Pierra do starých časů: píše se rok 1949 a talentovaný profesor
hudby Clément Mathieu přijímá místo v internátní chlapecké škole, jejíž chovanci rozhodně nejsou studenty, kteří by byli
ochotní pronikat pod jeho vedením do křehkých tajemství hudby. Clément Mathieu se však rozhodne, že vsadí na metody,
které jsou blízké jeho srdci.

Slavíci v kleci dnes v Tyršových sadech
TISK, Datum: 22.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Pardubické letní kino Pernštejn promítne dnes od 21.30 hodin v Tyršových sadech zdarma v případě příznivého
počasí francouzskošvýcarský snímek z roku 2003 Slavíci v kleci.
"Vypráví o slavném
Pierru Morhangovi, který se vrací do Francie na matčin pohřeb. Setkává se tu s dávným spolužákem Pépinotem, jenž mu sdělí,
že také jejich profesor hudby již zemřel. Učitelův deník vrací Pierra do starých časů. Píše se rok 1949 a talentovaný profesor
hudby Clément Mathieu přijímá místo v internátní chlapecké škole, jejíž chovanci  divocí, problematičtí chlapci, často sirotci 
rozhodně nejsou studenty, kteří by byli ochotni pronikat pod jeho vedením do křehkých tajemství hudby," konstatoval jeden z
provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
"Tyranský ředitel školy Racin se domnívá, že na žáky platí jen přísnost. Clément Mathieu se však rozhodne, že vsadí na
metody, které jsou blízké jeho srdci. Clément Mathieu začíná prostřednictvím magického světa hudby měnit život svých
svěřenců navždy," dodal Drechsler.

Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech promítne dnes večer od 21.30
hodin zcela zdarma v případě příznivého počasí snímek Slavíci v kleci.

Sametoví vrazi dnes řádí v sadech!
TISK, Datum: 23.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Pardubické letní kino umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech promítne dnes večer od 21.30 hodin
pozoruhodný český snímek Sametoví vrazi.
"Je to film o orlických vraždách. Jde o jakousi českou porevoluční mafiánskou ságu," uvedl jeden z provozovatelů letního kina
Jan Motyčka, podle něhož orlické vraždy svého času vyvolávaly řetězce mediálních reakcí.
"Režisér Jiří Svoboda volně inspiroval právě tímto skutečným případem a napsal aktérů rozsáhlé trestné činnosti, jejich
soukromí a provázanost se společenskými strukturami," sdělil druhý z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš
Drechsler.
"V hlavních rolích zajímavého českého snímku hrají Michal Dlouhý, Jan Dolanský, Richard Krajčo a Alice Veselá," konstatoval
Tomáš Drechsler a dodal, že další bližší informace o provozu Pardubického letního kina v Tyršových sadech mohou zájemci
získat rovněž na internetových stránkách www.letnikino.cz.
příběh, který ve své filmové podobě rozkrývá motivace

V letním kině se bude řešit panictví
TISK, Datum: 24.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
„Panic je nanic“ je mottem hlavních hrdinů stejnojmenného filmu, který dnes promítá pardubické letní kino . Tři šestnáctiletí
kamarádi z Prahy se ničím neliší od svých vrstevníků, problémy jim dělají jak předpotopní rodiče a většina dospělých, tak
hlavně věk. Nejsou totiž ještě opravdovými muži, ale samozřejmě dětství už mají dávno za sebou. Chtějí strávit prázdniny
společně, jenže Vašek dostane k narozeninám od babičky poukaz na zájezd k Balatonu.
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Budou z kluků chlapi?
TISK, Datum: 24.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Metropolitan

Jaké je to být panic? Macharáčkův film tvrdí, že nanic!
V Tyršových sadech bude dnes večer v případě příznivého počasí k vidění teenagerovská komedie s Šárkou Vaňkovou,
Liborem Boučkem, Květou Fialovou, Milenou Dvorskou či Evou Aichmajerovou.
Chcete na vlastní oči vidět, jak se z teenagerů stávají chlapi?
Tak přijďte dnes večer do Tyršových sadů! Od 21.30 hodin tu bude v Pardubickém letním kině k vidění v případě příznivého
počasí zcela zdarma film Panic je nanic.
Snímek režiséra Ivo Macharáčka z roku 2005 vypráví o třech šestnáctiletých kamarádech z Prahy, kteří se ničím neliší od svých
vrstevníků.
Problémy jim dělají jak předpotopní rodiče a většina dospělých, tak hlavně věk.
Dětství už mají za sebou
"Nejsou totiž ještě opravdovými muži, ale dětství už v mají dávno za sebou. Chtějí strávit prázdniny společně, jenže Vašek
dostane k narozeninám od babičky poukaz na zájezd k Balatonu. Honza s Jirkou se proto vypraví na vandr bez něj. Vašek si ale
nenechá prázdniny zkazit, uteče z autobusu plného důchodců a vydá se za kamarády. Setká se s nimi v hospůdce
zapadlé vesnici, kde se zrodí úžasný plán," konstatoval provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Pomohou tamní dívky?
"Seznámí se s místní kráskou, která by moc ráda strávila alespoň část prázdnin v Praze. Jirkovi rodiče jsou služebně v Paříži, a
tak s ní kluci na pár týdnů vymění jejich luxusní vilu za zchátralý statek. Prožijí báječné dny, zažijí spoustu neuvěřitelných a
ztřeštěných příhod se ,starousedlíky`, navážou nová přátelství a s pomocí tamních dívek se z nich možná konečně stanou
chlapi," řekl provozovatel letního kina.
"Film Panic je nanic je hřejivou komedií plnou lechtivého humoru, překvapivých situací a vtipných hlášek," dodal Jan Motyčka.
Hvězdy, ale i hvězdičky
Hlavní role si zahráli začínající herci David Vobořil, Michal Hruška a Tomáš Žatečka. Titulní dívčí postava byla svěřena finalistce
populární pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar Šárce Vaňkové.
Rolí dospělých se ujali Květa Fialová, Milena Dvorská, Zdeňka Žádníková  Volencová či Vladimír Javorský. V epizodních rolích
se objeví moderátor Libor Bouček, modelka Andrea Verešová a herečka, moderátorka a modelka Eva Aichmajerová (viz dolní
ilustrační snímek z internetu).

Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: Hlavní protagonisté filmu Panic je nanic, který uvede dnes večer v případě příznivého počasí Pardubické letní
kino .

V kině řádí čtyři rozmazlená zvířátka
TISK, Datum: 25.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KRÁTCE
Z dílny tvůrců přelomových animovaných komedií Shrek a Příběh žraloka přichází dnes večer do pardubického letního kina
další počítačově animovaný snímek - Madagaskar. Hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka z newyorské ZOO,
která by mohla do konce svých životů dostávat svůj denní příděl obdivu a krmení, kdyby zebru Martyho nezasáhla krize
středního věku a on se za pomoci šikovných tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO. Jeho kamarádi, lev Alex, hrošice Glorie a
žirafa Melman, se za ním vydávají do newyorských ulic, čímž odstartují řetězec jen těžko uvěřitelných událostí, které je přivedou
až na pobřeží exotického ostrova Madagaskar.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Madagaskar v Tyršových sadech
TISK, Datum: 25.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice  Pardubické letní kino , které je umístěné po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, nabídne dnes večer od
21.30 hodin v případě příznivého počasí zcela zdarma americký animovaný snímek s českým dabingem zvaný Madagaskar.
"Jde o další příběh z dílny tvůrců přelomovaných animovaných komedií Shrek a Příběh žraloka. Vypráví o čtyř rozmazlených
zvířátek z newyorské zoologické zahrady, která by mohla do konce svých životů dostávat svůj denní příděl obdivu a krmení,
kdyby zebru Martyho nezasáhla krize středního věku a on se za pomoci šikovných tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO,"
uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
"Jeho kamarádi, lev Alex, hrošice Glorie a žirafa Melman, se za ním vydají do newyorských ulic, čímž odstartují řetězec jen těžko
uvěřitelných událostí, které je přivedou až na pobřeží exotického ostrova Madagaskar. Tady se tito rodilí Newyorčané musí
prvně v životě postarat sami o sebe a naučit se přežít v divočině, což může být pro zchoulostivělého lva, potrhlou zebru,
pragmatickou hrošici a žirafu  hypochondra mnohem náročnější, než by se na první pohled mohlo zdát," řekl Motyčka.

Region vydání: Východní Čechy
Foto popis: Článek obsahuje jednu nebo více fotografií bez popisu

Letní kino ozáří Dívka s perlou
TISK, Datum: 26.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Sedmnáctiletá Griet musí po otcově oslepnutí začít pracovat, aby podpořila rodinu. Přichází do města, aby přijala místo služky v
domě malíře Johannese Vermeera. Vnitřně osamělý umělec brzy objevuje, že plachá služebná má nejen cit pro barvy a
kompozici, ale že dokáže chápat i jeho složitý vnitřní svět. Hodiny společně strávené v malířově ateliéru se mění ve vzácný čas
prodchnutý mlčenlivým souzněním. Mezi Griet a umělcem, stále více fascinovaným dívčinou krásou, vzniká křehký vztah, který
malířova rodina - především jeho žárlivá, majetnická a věčně těhotná manželka Catharina - nemůže nevycítit. Taková je hlavní
zápletka snímku Dívka s perlou, který dnes večer promítá pardubické letní kino .

Letní kino ovládnou Erbenovy balady
TISK, Datum: 26.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

VÍKENDOVÉ TIPY
Film
Jedna z nejoblíbenějších básnických sbírek 19. století, Kytice pověstí národních od K. J. Erbena, inspirovala autory a
výtvarníky stejnojmenného snímku, aby se nyní, po více než sto letech od prvního vydání, představila i ve zcela jedinečné
filmové podobě. Její tvůrci odmítli roli „ilustrátorů“. Pokusili se stát se osobitými interprety sedmi lidských osudů, které hovoří až
překvapivě výmluvnou řečí k dnešku. Na plátně ožije vstupní báseň Kytice, dále Vodník, Polednice, Svatební košile, Dceřina
kletba, Zlatý kolovrat, Holoubek a Štědrý večer. Básnické obrazové vidění, kouzla moderní trikové techniky, zvuková a hudební
stránka, umocněná pozoruhodnými hereckými výkony, to vše dodává filmu Kytice na výjimečnosti. Snímek uvádí v neděli
pardubické letní kino .
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Kino: Dívka s perlou a Kytice
TISK, Datum: 26.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Inzerce/servis
Pardubicka

V Tyršových sadech budou dnes a zítra večer k vidění dva pozoruhodné filmy
Oba tituly spatří návštěvníci letního kina v případě příznivého počasí zcela zdarma!
Pardubice  Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěné v Tyršových sadech, nabídne dnes večer od
21.30 hodin zcela zdarma v případě příznivého počasí snímek režiséra Petera Webbera Dívka s perlou.
O služebné a malíři
"Příběh je situován do Nizozemí, roku 1665. Sedmnáctiletá Griet musí po otcově oslepnutí začít pracovat, aby podpořila rodinu.
Přichází do města, aby přijala místo služky v domě malíře Johannese Vermeera. Vnitřně osamělý umělec brzy objevuje, že
plachá služebná má nejen city pro barvy a kompozici, ale že dokáže chápat i jeho složitý vnitřní svět," uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
"Hodiny společně strávené v malířově ateliéru se mění ve vzácný čas prodchnutý mlčenlivým souzněním. Mezi Griet a umělcem,
stále více fascinovaným dívčinou krásou, vzniká křehký vztah, který malířova rodina  především jeho žárlivá, majetnická a
věčně těhotná manželka Catharina  nemůže nevycítit," sdělil Tomáš Drechsler.
"Griet však zaujme i Vermeerova bohatého intrikánského mecenáše van Ruijvena, který malíře donutí, aby dívku namaloval.
Začíná vznikat jeden z nejobdivovanějších a nejtajemnějších obrazů světa," podotkl jeden z provozovatelů letního kina na
adresu snímku, jehož kameraman Eduardo Serra získal Cenu Asociace losangeleských kritiků a ocenění na Mezinárodním
filmovém festivalu v San Sebastianu, kde prestižní ocenění obdržel také režisér Peter Webber. Tento film byl rovněž nominován
na Cenu Alexandra Kordy za nejlepší britský titul roku," informoval náš deník Tomáš Drechsler.
Zítra od 21.30 hodin promítne letní kino v případě příznivého počasí český snímek režiséra a kameramana F. A. Brabce Kytice
(viz foto).
"Jedna z nejoblíbenějších básnických sbírek devatenáctého století od K. J. Erbena inspirovala naše přední autory a výtvarníky,
aby se po více než sto letech od prvního vydání Kytice představila i ve zcela jedinečné filmové podobě. Její tvůrci odmítli roli
ilustrátorů.
Pokusili se stát se osobitými interprety sedmi lidských osudů, které hovoří až překvapivě výmluvnou řečí k dnešku," řekl Tomáš
Drechsler.
Na plátně ožije vstupní báseň Kytice, Vodník, Polednice, Svatební košile, Dceřina kletba, Zlatý kolovrat, Holoubek a Štědrý
večer. "Na výjimečnosti Kytici dodává básnické obrazové vidění, kouzla moderní trikové techniky, zvuková a hudební stránka i
pozoruhodné herecké výkony," dodal Tomáš Drechsler.
Nechtějí vyhnat z kina
"Jsme si vědomi, že náš film není vyloženě komerční, ale rozhodně nechceme, aby nám divák utekl z kina," prohlásil o tomto
svém počinu režisér F. A. Brabec.

Kukuška se vrací do válečné doby
TISK, Datum: 28.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KRÁTCE
Snímek ruského režiséra Alexandra Rogožkina Kukuška, který dnes promítá pardubické letní kino , se vrací do dob druhé
světové války. Finský ostřelovač Veiko je připoután ke skále, zatímco Ivan, kapitán sovětské armády, je zatčen tajnou policí.
Oba, odsouzeni k smrti svou vlastní armádou, na poslední chvíli unikají neblahému osudu a náhodně nalézají útočiště u mladé
Laponky Anni. Každý z nich rozumí pouze svému rodnému jazyku: finštině, ruštině a laponštině.

Kukuška dnes večer v Tyršových sadech
TISK, Datum: 28.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství
Pardubicka

Pardubice  Pardubické letní kino , které je po celou dobu prázdnin umístěno v Tyršových sadech, promítne dnes večer od
21.30 hodin v případě příznivého počasí zcela zdarma ruskofinský snímek z roku 2002 Kukuška.
"Nový film režiséra,svérázných lovů` Alexandra Rogožkina vypráví o tom, jak se potkají Rus, Fin a Laponka a nerozumějí si ani
slovo. Je září roku 1944, těsně před ukončením válečného stavu mezi Finskem a Sovětským svazem. Finsk,nacista`, ostřelovač
Velko, je připoután ke skále, zatímco Ivan, kapitán sovětské armády, je zatčen tajnou policií. Oba, odsouzeni k smrti svou
vlastní armádou, na poslední chvíli unikají neblahému osudu a náhodně nalézají útočiště u mladé Laponky Anni. Ta v nich
však nevidí vojáky znepřátelených armád, ale především muže," uvedl provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka.
"Každý z nich pouze svému rodnému jazyku: finštině, ruštině a laponštině. V pustině severní tajgy však musí všichni žít
pohromadě po několik dní," řekl našemu deníku Jan Motyčka, podle něhož je "Kukuška" výraz používaný ruskými vojáky pro
finské ostřelovače a také pravé jméno hlavní hrdinky tohoto stominutového filmu.
Bližší informace o tomto zajímavém prázdninovém projektu lze získat na webové stránce www.letnikino.cz.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

34 / 45

Garfield pobaví diváky v letním kině
TISK, Datum: 29.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KRÁTCE
Garfield, všemi milovaný kocour, nemůže mít život sladší. Zaparkován na pohodlném křesle před televizí pojídá své oblíbené
lasagne a komanduje svého nebohého pána Jona. Tak začíná snímek, který dnes večer promítá pardubické letní kino .
Zamilovaný Jon vezme Garfielda ke krásné veterinářce Lize Wilsonové. Ta jako vždy konstatuje, že Garfieldovi vůbec nic
nechybí, „je to prostě jen spokojená tlustá kočka“. Jon od ní tentokrát dostane psa, fenku Odie, kterého Garfield ve svém
životě rozhodně nepostrádal.

Tyršovy sady uvidí kocoura Garfielda
TISK, Datum: 29.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice - Pardubické letní kino Pernštejn, které je umístěno po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech, promítne dnes
od 21.30 hodin v případě příznivého počasí zcela zdarma americký snímek Garfield ve filmu.
"Vypráví o všemi milovaném kocourovi Garfieldovi, jehož život nemůže být sladší.
Zaparkován na pohodlném křesle před televizí pojídá své oblíbené lasagne a komanduje svého nebohého pána Jona (Breckin
Meyer). Garfield je pánem vesmíru. Zamilovaný Jon opět - jako již mnohokrát v poslední době - vezme Garfielda ke krásné
veterinářce Lize Wilsonové (Jeniffer Love Hewittová). Ta jako vždy konstatuje, že Garfieldovi vůbec nic nechybí, že je to prostě
jen spokojená tlustá kočka. Jon od ní tentokrát dostane psa, fenku Odie, kterého Garfield ve svém životě rozhodně
nepostrádal," nastínil děj příběhu jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
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Tak už jdeme do finále, ozývá se z Pardubického letního kina
TISK, Datum: 30.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Inzerce/servis
Pardubicka

Dnes od 21.30 hodin se promítá film Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště
Premiérovou sezonu v Tyršových sadech uzavře páteční rozloučení s prázdninami.
Pardubice  "Jsme rádi, že Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin každý večer vždy od 21.30 hodin
uvádí zcela zdarma v případě příznivého počasí atraktivní snímky domácí i světové kinematografie v Tyršových sadech, má
hned v prvním roce své existence takovou odezvu. Je až neuvěřitelné, jaký výjimečný ohlas vzbudilo," řekl jeden z
provozovatelů kina Jan Motyčka.
"Jednoznačně se potvrdilo, že letní kino má v Pardubicích své nezastupitelné místo. To nás velmi těší," uvedl Motyčkův kolega
Tomáš Drechsler.
Publikum počasí neodradilo
"Měli jsme radost, že publikum neodradilo od návštěvy našeho kina ani počasí, které v několika posledních dnech nebylo zase
až tak přívětivé.
Jakmile se jenom trochu umoudřilo, projevil se i další nárůst v počtu diváků. Z toho jsme byli velmi příjemně překvapeni," sdělil
Jan Motyčka a dodal, že průměrná návštěvnost činí přes 500 lidí!
"Trochu nás mrzí, že provoz našeho letního kina se už pomalu, ale jistě chýlí ke konci.
Moc bychom si přáli, aby se závěr první sezony odehrál v podobném duchu, v jakém se nesly předchozí projekce.
Vždycky tu panovala skvělá atmosféra, kterou dokázalo vytvořit výtečné pardubické publikum. Doufá, že tomu tak bude i
nadále," věří oba provozovatelé Pardubického letního kina , jež se dnes večer chystá uvést film režiséra Vladimíra Morávka
Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště.
"Jde o příběh dvou kamarádů do nepohody, který v sobě koncentruje takřka vše, co nabízí naše skvělá přítomnost i minulost:
přehlídku falešných proroků, hlavní roli v televizní reality show, výhru v soutěži za nákup špatně chutnajících potravin,
moudrost východních filozofií, profesionální sex až do domu, pozornost médií bez důvodu, zájem celebrit bez konce  i finální
setkání s prezidentem Klausem," vypočítal Jan Motyčka.
"Hlavní hrdinové Hrubeš (Jan Budař) a Josef Mareš (Richard Krajčo) nemají peníze, nejsou ani moc chytří, ani hezcí. Hrubeš
pracuje jako revizor, Mareš žádnou práci nemá. Zato je významným členem fanklubu Hany Zagorové a každý měsíc se pokouší
zhubnout jiným způsobem. Oba intenzivně touží po lásce, ženách a pěkném zaměstnání. Když Hrubeše vykopne z domu jeho
despotický otec (Miroslav Donutil), matka (Iva Janžurová) se málem nervově zhroutí a Marešovi umře babička, dají se oba hoši
dohromady," prozradil provozovatel kina na adresu snímku bývalého režisérského esa Klicperova divadla v sousedním Hradci
Králové Vladimíra Morávka.
"Život v jejich chlapské domácnosti ubíhá poněkud fádně. Jakmile se tu ze Slovenska vynoří filmový režisér Viliam Karpatti
(Robert Roth), který se po svém celovečerním debaklu Otvírání neexistujícího supermarketu nemůže v Bratislavě už ani ukázat,
nabízí své odvážné projekty v zahraničí. A Hrubeš a Mareš jsou přesně to, co potřebuje," dodal Jan Motyčka.
Rozlučka už tento pátek
"Kromě dnešní a projekce, kdy je na programu druhý díl Doby ledové Obleva, se hodně těšíme rovněž na Pernštejn party,
která uzavře letošní provoz letního kina. Půjde o rozloučení s prázdninami Václav ve velkém stylu. Na programu je už tento
pátek," podotkl Tomáš Drechsler.
Bližší informace o projektu lze získat na internetové adrese www.letni-kino.cz.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: Pardubické letní kino promítne dnes v případě příznivého počasí film Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště.

Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště
TISK, Datum: 30.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KRÁTCE
Stejnojmenný příběh dvou kamarádů do nepohody, který dnes promítá pardubické letní kino , v sobě koncentruje takřka vše,
co nabízí naše přítomnost i minulost. Přehlídku falešných proroků, hlavní roli v televizní reality show, výhru v soutěži za nákup
špatně chutnajících potravin, moudrost východních filosofií, pozornost médií bez důvodu, zájem celebrit bez konce -i finální
setkání s prezidentem Klausem. To vše za doprovodu písní Hany Zagorové.
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Projekt s letním kinem městu vyšel
TISK, Datum: 30.08.2006, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: Zdeněk Seiner, Vytištěno: 222 759, Prodáno: 164 418, Čtenost: 274 441, Rubrika:
Východní Čechy - Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

O prázdninách promítalo prakticky zdarma a zájem byl značný
S velkým úspěchem a jen menšími problémy se setkal projekt pardubického magistrátu na obnovu letního kina v Tyršových
sadech. Promítalo zdarma prakticky celé dva prázdninové měsíce a město Pardubice provozovatele dotovalo částkou sto tisíc
korun.
„Měli jsme radost, že lidi neodradilo od návštěvy našeho letního kina ani počasí, které v několika posledních dnech nebylo zas
tak přívětivé. Jakmile se jenom trochu umoudřilo, projevil se i další nárůst v počtu diváků, z čehož jsme byli velmi příjemně
překvapeni,“ řekl provozovatel Jan Motyčka ze společnosti Attack Media.
Podle něj průměrná návštěvnost v pardubickém letním kině Pernštejn byla více než pět set diváků denně. „Je až neuvěřitelné,
jaký výjimečný ohlas promítání vzbudilo,“ dodal Motyčka a uvedl, že se promítalo přes padesát filmů.
Problémy podle něj byly dvojího druhu. Ještě v červenci si stěžovali na hluk z letního kina lidé bydlící v Labské ulici, vzdálené
od Tyršových sadů několik set metrů. Druhým problémem bylo znechucení mnohých návštěvníků chováním podnapilé části
diváctva. Obtěžovali především hlasitými komentáři a nepříliš vtipnými poznámkami.
Přesto v předběžné bilanci (poslední promítání bude ve čtvrtek) zavládla spokojenost. Jednoznačně se potvrdilo, že letní kino
má v Pardubicích své nezastupitelné místo.
„Připravili jsme na závěr exkluzívní Pernštejn party, která uzavře letošní provoz pardubického letního kina Pernštejn. Půjde o
rozloučení s prázdninami ve velkém stylu. Na programu je v pátek 1. září,“ slíbil a pozval Motyčkův spolupracovník Tomáš
Drechsler.
Pardubické letní kino Pernštejn nepromítalo čtyři dny na přelomu července a srpna, kdy by konkurovalo dobročinnému
Kinematografu bratří Čadíků. Posledními projekcemi letošního léta jsou Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (středa) a
Doba ledová 2: Obleva (čtvrtek).

V letním kině se pořádně ochladí
TISK, Datum: 31.08.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KRÁTCE
FILM
Ve filmu Doba ledová 2: Obleva, který dnes promítá pardubické letní kino , se na plátno vracejí hrdinové z prostředí pod
bodem mrazu: chlupatý mamut Manny, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a prehistorická krysoveverka, věčná smolařka
Kryserka. Manny kolem sebe vidí rodiny držící pohromadě a cítí se připraven založit svou rodinu. Nikdo ale v okolí nezahlédnul
jiného mamuta celou věčnost. Manny se obává, že může být posledním žijícím mamutem. Potom ale potká Ellie. Dobré na tom
je, že Manny potkal poslední samici mamuta na světě. Špatné na tom je, že Ellie má problémy ohledně pochopení své identity,
což klade na Mannyho mnoho neobyčejných nároků. Naštěstí má Sida a Diega, kteří mu pomáhají projít očistcem namlouvání.

Závěrečný mejdan v letním kině bude plný překvapení!
TISK, Datum: 31.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický
kraj/Královéhradecký kraj

Pardubice - Ve velkém stylu pojali provozovatelé Pardubického letního kina Pernštejn rozlučku s premiérovou sezonou. "Do
Tyršových sadů jsme na zítřek od šestnácti hodin připravili v případě příznivého počasí jedinečný mejdan letošního léta," sdělil
provozovatel kina Jan Motyčka, podle něhož by mělo jít o zábavu pro celou rodinu.
"Na tuto akci chystáme řadu překvapení. Pokud všechno dobře dopadne, měli by návštěvníci spatřit i unikátní travesti
vystoupení, které bude poklonou nedávno zesnulé legendě jazzové muziky Vlastě Průchové," uvedl Jan Motyčka. "V hlavní roli
však bude zítra v Tyršových sadech skupina Metallica," naznačil provozovatel Pardubického letního kina , které po celou
dobu prázdnin promítalo každý večer v případě příznivého počasí atraktivní snímky domácí i světové kinematografie.
"Bez podpory Magistrátu města Pardubic a pardubického pivovaru bychom takto náročný projekt nemohli uskutečnit," řekl Jan
Motyčka.
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Letní kino má končit rozlučkovým mejdanem
TISK, Datum: 31.08.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 9, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Metropolitan

Pardubické letní kino dnes promítne druhý díl Doby ledové
Premiérovou sezonu uzavře v Tyršových sadech zítřejší mejdan věnovaný světoznámé hudební skupině Metallica.
Provoz Pardubického letního kina , které promítá po celou dobu prázdnin denně od 21.30 hodin zcela zdarma v případě
příznivého počasí v Tyršových sadech, pomalu, ale jistě spěje ke konci.
Obleva? Ano! Dnes večer!
"Poté, co tu bude dnes večer k vidění druhé pokračování skvělého animovaného filmu Doba ledová nazvané Obleva, uzavře
letošní sezonu již zítra od šestnácti hodin exkluzivní Pernštejn párty. Půjde o rozloučení s prázdninami ve velkém stylu. Bude to
zábava pro celou rodinu," řekl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.
"Začátek programu patřit soutěžím pro děti (nejen) školou povinné. Poté bude následovat hudební část -živý koncert revivalu
světoznámé skupiny Metallica, která je skutečně mimořádně zdařilou kopií jedné z nejoriginálnějších kapel všech dob," sdělil
druhý z provozovatelů Tomáš Drechsler.
Bombardováni prosbami
"Závěr párty bude vyhrazen projekci filmu Metallica: Some Kind Of Monster. V původním plánu se měl promítat už v pondělí 14.
srpna, ale bohužel pro nepřízeň počasí to nebylo možné. Protože nás fanoušci této formace doslova bombardovali prosbami,
jestli by nešlo uvést tento snímek v náhradním termínu, rozhodli jsme se pro ten nejprestižnější. Proto bude právě tento film
uzavírat celou sezonu," vysvětlil Jan Motyčka.
"Po celé odpoledne tu budou fungovat bary a gril. Jako bonbónek jsme si pro návštěvníky přichystali originální francouzské
palačinky," prozradil bude Tomáš Drechsler.
"Touto akcí bychom chtěli poděkovat všem příznivcům za podporu. Bylo úžasné sledovat, jak nápad, který vznikl prakticky na
zelené louce a velmi spontánně, vzbudil tak skvělou odezvu. Jsme rádi, že se nám podařilo přilákat do Tyršových sadů
pravidelně každý den, kdy se promítalo, v průměru více než 500 diváků! To je skvělé číslo, které jsme nečekali. Fakt, že
Pardubáci vzali naše letní kino za své a pravidelně do něj chodili, jako kdyby mělo dlouholetou tradici, je pro nás velmi cenný,"
informoval náš deník Jan Motyčka.
Náklady byly nakonec vyšší
"Potvrdilo se, že ve městě je výborné a velmi vyzrálé filmové publikum. To si dokázalo vychutnat nejen velké trháky světové i
domácí kinematografie, ale i skutečné lahůdky určené spíše filmovým fajnšmekrům," podotkl Tomáš Drechsler.
"Jenom věčná škoda, že se nám nepodařilo dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, jelikož náklady na tento projekt byly vyšší, než
jsme očekávali. Doufáme ale, že v příštích letech se situace obrátí," věří Jan Motyčka.

Foto autor: Reprofoto: redakce
Foto popis: V Tyršových sadech bude dnes večer k vidění film Doba ledová 2: Obleva.
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VAŠE HLASY VAŠE HLASY PERNÝ DEN
TISK, Datum: 01.09.2006, Zdroj: Bulvár, Strana: 2, Vytištěno: 5 000, Rubrika: Publicistika

Tomáše Drechslera, provozního Pardubického letního kina Pernštejn
9.30 - budíček, zpravidla způsobený telefonátem některého zvídavého novináře, kterého zajímá, jak vypadal předchozí den v
Pardubickém letním kině Pernštejn, jelikož se tam z nějakého důvodu nemohl dostavit a potřebuje nějaké doplňující informace,
které přímo nevyplývají z tiskové zprávy zpravidla zasílané, nedlouho po skončení projekce (to je ovšem pouze první mediální
vlna, další zpravidla následují v průběhu dopoledne)
10.00 - po snídani a nezbytné osobní hygieně venčení psího miláčka (bišonka)
10.30 - odjezd na hlavní vlakové pardubické nádraží, vyzvednutí filmu, který se má promítat večer v Tyršových sadech (s
bezmeznou vírou, že dorazil správný titul)
11.00 - nákup zboží pro speciální „filmový bar“ v Tyršových sadech (a že je ho požehnaně)
12.00 - oběd (pokud u pokladen hypermarketů nejsou fronty a zbývá na něj čas)
12.30 - vyřizování běžné agendy společnosti Attack Media, která kromě provozu Pardubického letního kina v Tyršových
sadech a pořádání Febiofestu ve východních Čechách zajišťuje rovněž chod velkoplošné projekce během dostihů na
pardubickém dostihovém závodišti a zároveň produkuje luxusní oblečení a dárkové předměty Taxis
13.30 - zajištění distribuce letáků Pardubického letního kina Pernštejn do nejrůznějších možných (a skoro i nemožných) míst
Pardubic a okolí
14.00 - „ujišťující“ telefonáty, že večer skutečně na 100 procent dorazí personál baru, promítač i pracovníci bezpečnostní
agentury dohlížející na veřejný pořádek Pardubického letního kina Pernštejn
14.30 - odjezd do Tyršových sadů - příprava celého areálu na večerní projekci (včetně výzdoby, doplňování baru, narážení
sudů piva Pernštejn, chystání dřevěných laviček na sezení, speciálních „filmových“ marinovaných steaků a originálních
francouzských palačinek či kontroly čistoty mobilních toalet)
15.30 - telefonáty od výherců soutěží o zajímavé ceny, které pořádáme ve spolupráci s jedním z mediálních partnerů akce Fajn Radiem Life
16.00 - „klid před bouří“ - venčení psího miláčka, vyřizování běžné agendy, na kterou se dopoledne nedostalo
16.30 - návrat do Tyršových sadů, netrpělivé vyhlížení obsluhy baru
17.00 - otevření „filmového“ baru, příchod prvních „barových“ hostů
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fotostory
TISK, Datum: 01.09.2006, Zdroj: Bulvár, Strana: 2, Vytištěno: 5 000, Rubrika: Publicistika

19.00 - přivítání promítače, důkladná kontrola, zda film i promítačka je v naprostém pořádku, což naštěstí zatím vždycky klaplo
(pokud by se to nestalo, myšlenky na nejhorší, náběh na infarkt a další uváděný harmonogram v ohrožení), udílení pokynů
bezpečnostní agentuře
19.30 - trousí se první filmoví fanoušci, v případě nejednoznačného počasí se množí telefonáty, zda se bude promítat či ne
20.00 - v případě příznivého počasí se dřevěné lavičky v Pardubickém letním kině Pernštejn pomalu plní, „dekaři“ hledají
nejlepší místečka před plátnem
21.00 - pořádný frmol u baru, nově příchozí už většinou marně hledají nejlepší místečka, ta už jsou dávno obsazená
21.30 - začátek projekce
23.30 - konec filmové projekce, bar však stále „jede“
0.30 - „baroví“ hosté se pomalu trousí do svých domovů, případně jinam
01.00 - definitivní odchod posledních „barových“ hostů, kteří se někdy dají na odchod až po domluvě s pracovníky
bezpečnostní agentury či městské policie
01.30 - kompletní úklid areálu
02.00 - zapnutí bezpečnostní ochrany areálu, odjezd na pardubické hlavní vlakové nádraží, předání filmu
02.30 - venčení psího miláčka
03.00 - vytvoření a distribuce tiskové zprávy pro média, která informuje o večerní projekci
04.00 - pád únavou do postele a okamžitý spánek přičemž filmové sny nejsou výjimkou

Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

Co děláš???
Chci se napít!!!
Aspoň ti umeju hřívu
Sám se umej!!!
Tak snad abych šel po svejch…

Letní kino skončí Metallicou a palačinkami
TISK, Datum: 01.09.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Zpravodajství
Pardubicka

Pardubice - Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin zdarma promítalo domácí i zahraniční snímky,
uzavře letošní sezonu dnes od 16 hodin Pernštejn párty. "Půjde o rozloučení s prázdninami ve velkém stylu. Bude to zábava
pro celou rodinu," řekl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.
"Začátek programu, jenž se uskuteční pouze v případě příznivého počasí, bude patřit soutěžím pro děti (nejen) školou povinné.
Poté bude následovat hudební část - živý koncert revivalu světoznámé skupiny Metallica," sdělil druhý z provozovatelů Tomáš
Drechsler.
"Závěr párty bude vyhrazen projekci filmu Metallica: Some Kind Of Monster. V původním plánu se měl promítat už v pondělí 14.
srpna, ale bohužel pro nepřízeň počasí to nebylo možné. Protože nás fanoušci této formace doslova bombardovali prosbami,
jestli by nešlo uvést tento snímek v náhradním termínu, rozhodli jsme se pro ten nejprestižnější. Právě tento film bude uzavírat
celou sezonu," vysvětlil Jan Motyčka. "Po celé odpoledne tu budou fungovat bary a gril. Jako bonbónek jsme si pro návštěvníky
přichystali originální francouzské palačinky," dodal Tomáš Drechsler.
"Touto akcí bychom chtěli poděkovat všem příznivcům za podporu. Bylo úžasné sledovat, jak nápad, který vznikl prakticky na
zelené louce a velmi spontánně, vzbudil tak skvělou odezvu. Jsme rádi, že se nám podařilo přilákat do Tyršových sadů
pravidelně každý den, kdy se promítalo, v průměru více než 500 diváků! To je skvělé číslo, které jsme nečekali. Fakt, že
Pardubáci vzali naše letní kino za své a pravidelně do něj chodili, jako kdyby mělo dlouholetou tradici, je pro nás velmi cenný,"
pravil Jan Motyčka. "Potvrdilo se, že ve městě je výborné a vyzrálé filmové publikum. To si dokázalo vychutnat nejen velké
trháky světové i domácí kinematografie, ale i skutečné lahůdky určené spíše filmovým fajnšmekrům," podotkl Tomáš Drechsler.
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Letní kino v sadech natrvalo?
TISK, Datum: 05.09.2006, Zdroj: Pardubické noviny, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Inzerce/servis
Pardubicka

,,V tomto projektu chceme pokračovat i příští rok,`` ujišťuje jeden z provozovatelů Jan Motyčka
Během sezony Pardubickému letnímu kinu dramaticky stouply náklady na provoz.
Pardubice  "V provozu Pardubického letního kina Pernštejn, které bylo po celou dobu prázdnin umístěné v Tyršových
sadech a každý večer nabízelo v případě příznivého počasí zcela zdarma milovníkům stříbrného plátna atraktivní domácí i
zahraniční filmy, chceme pokračovat i v příštím roce," ujistil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina v Tyršových
sadech Jan Motyčka.
Zdomácní kino natrvalo?
"Rádi bychom, aby v Pardubicích letní kino zdomácnělo natrvalo, fungovalo každé léto. Potěšilo nás, že letos bylo opravdovým
hitem. Nejen, že jsme nabízeli obyvatelům Pardubic jednu z mála možností, kam se mohli každý večer přijít bavit. I díky tomu, že
se nám podařilo, soudě podle reakcí odborné i laické veřejnosti, vytvořit velmi kvalitní a vyváženou dramaturgii celého
dvouměsíčního filmového maratonu, se návštěvnost Pardubického letního kina pohybovala denně přes 500 diváků! Takový
počet jsme nečekali," řekl Jan Motyčka.
"Přestože jsme byli nuceni dočasně přerušit na čtyři dny provoz kvůli hostujícímu kinematografu bratří Čadíků, bylo pro nás
zadostiučiněním, že naše nové domácí Pardubické letní kino mělo asi pětinásobně vyšší účast než hostující zavedený
kinematograf umístěný přímo v historickém centru Pardubic," dodal.
"I z této statistiky je patrné, že se náš projekt už v prvním roce své existence vyvinul do podoby, kterou jsme neočekávali ani
my, ani město, ani naši partneři. Kromě nečekaně velkého počtu diváků jsme byli denně bombardováni spoustou telefonátů a
e-mailů, které se nějakým způsobem týkaly provozu našeho kina. Velkou radost jsme měli z toho, že 99 procent těchto reakcí
bylo pozitivních," potvrdil druhý z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
"Díky tak obrovskému zájmu o chod Pardubického letního kina nám však velmi dramaticky stouply náklady na tento projekt.
Museli jsme například výrazně zvýšit počet míst k sezení, posílit tým, který se staral o chod letního kina, prostřednictvím
profesionální bezpečnostní agentury dostatečně zajistit ochranu celého areálu i návštěvníků tak, aby se tu cítili maximálně
bezpečně, rapidně nám narostly náklady na komunikaci a celou řadu dalších kroků spojených s tím, aby návštěvníci odcházeli
z našeho kina spokojeni.
Proto se nám nepodařilo zcela pokrýt náklady spojené s provozem kina," prozradil Jan Motyčka.
"V dalších letech budeme opět velmi vděčni za podporu ze strany Magistrátu města Pardubic a dalších partnerů.
V případě navýšení finančního příspěvku bychom mohli ještě více investovat do zkrášlení a obohacení areálu, například aby
alespoň část Pardubického letního kina byla krytá a mohlo se promítat i v případě nepříznivého počasí a klidně třeba už od
měsíce června, což byl častý požadavek návštěvníků našeho kina. Také bychom mohli v areálu umístit více dřevěných laviček,
což by určitě uvítali hlavně starší návštěvníci. Rovněž bychom v Tyršových sadech chtěli zajistit alespoň provizorní osvětlení,
ale také kvalitnější zvukovou aparaturu a promítací plátno pro ještě lepší podívanou či unikátní kolekce snímků, které nejsou k
dostání v běžné filmové distribuci, ale jsou nějakým způsobem výjimečné a pardubičtí diváci je třeba nemohou nikde jinde
spatřit," pravil Motyčka.
Vše závisí na financích
"To vše je ale přímo úměrné výši finančních prostředků, které se nám podaří získat," poznamenal. "Za zvážení by jistě stálo,
zda by areál letního kina nemohl v Pardubicích zůstat natrvalo, aby odpadla každoroční výstavba areálu, která zabere spoustu
energie, času i peněz," uzavřel Tomáš Drechsler.

Foto autor: foto: T. Kubelka
Foto popis: Usadí se letní kino v Pardubicích natrvalo? Ilustrační

Neznámý pachatel zapálil projekční plátno pardubického letního kina URL
WEB, Datum: 02.10.2006, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Kateřina Prouzová, RU / den: 39 562

To přestalo promítat na konci srpna. K demontáži stanů a konstrukcí došlo ale teprve minulý týden. Při této příležitosti byly
odhaleny škody po požáru. Jak uvedl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka, událost vážně zkomplikovala situaci. Nicméně
provoz v příštím roce by narušit neměla.
"Přišli jsme na to v okamžiku plánované demontáže plátna, kdy tam najel tým lidí, který měl odstranit lešení, které tam bylo
postavené, na konec rám s plátnem, zmíněné plátno tam již v tu dobu nebylo a byly tam pouze ohořelé zbytky. Díky tomu, že
letní kino už nebylo v provozu, tak frekvence lidí tam nebyla taková. Víme, kdy tam plátno bylo naposled, a víme, kdy tam
následně nebylo. Škoda je deset až třicet tisíc. Částečně je to naše chyba, že to nebylo více hlídané, že jsme tomu nedokázali
zabránit. Budeme se snažit na to najít nějaké rezervy v rozpočtu letního kina pro příští rok."
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Promítací plátno letního kina někdo zapálil
TISK, Datum: 03.10.2006, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (mb), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - První sezona pardubického letního kina skončila trochu zvláštně. Kino, obnovené po mnoha letech, mělo sice
veliký divácký úspěch, než jej však jeho provozovatelé stačili demontovat a odvést, někdo jim zapálil plátno.
„Z plátna zbyly jen zčernalé okraje uvnitř rámu, jinak celé shořelo. Musel ho zapálit nějaký vandal,“ uvedl jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka ze společnosti Attack Media. Kdy vlastně plátno shořelo, provozovatelé
kina ani policisté přesně netuší. „Víme jen, že to bylo mezi 23. a 28. zářím. Žádní svědci, kteří by požár viděli, se nám zatím
nepřihlásili,“ uvedla tisková mluvčí pardubické policie Ilona Kratochvílová.
Pokračování na str. C2
Promítací plátno letního kina zapálil vandal
Pokračování ze str. C1
Škoda, která firmě vznikla, činí podle Motyčky patnáct až dvacet tisíc korun. Policisté nyní případ šetří pro podezření z
trestného činu poškozování cizí věci.
Kino díky sponzorům promítalo zdarma, což byl zřejmě klíčový důvod jeho obliby, zejména u mladých lidí. Majitelé je proto
otevřou i příští rok. Vandalský čin na jejich rozhodnutí nic nezměnil.
„V první chvíli jsme možná měli na malý okamžik chuť celý projekt ukončit, ale to bychom skvělému pardubickému publiku
nemohli udělat. Navíc i pro viníka by to byla jen voda na jeho mlýn,“ řekl Motyčka.
Letní kino letos promítalo v průběhu července a srpna během padesáti dvou večerů. „Pouze dvanáct dní jsme nehráli kvůli
špatnému počasí a dočasné konkurenci Kinematografu bratří Čadíků na Pernštýnském náměstí,“ dodal Motyčka.
Průměrná denní návštěva kina, které promítalo i divácky náročnější snímky, jako třeba zfilmované dílo Plechový bubínek nebo
kultovní Zeď s hudbou Pink Floyd, dosáhla podle provozovatelů čtyř set diváků.

Šok: zapálené plátno!
TISK, Datum: 04.10.2006, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice - Provozovatelé Pardubického letního kina , které přes prázdniny promítalo zdarma, jsou v šoku! Neznámý
pachatel zřejmě úmyslně zapálil projekční plátno.
"Firma, která má na starosti demontáž lešení a projekčního plátna, nám oznámila, že u plátna už není co uschovat. Tato
nešťastná událost se nemohla zrodit náhodou. Musel to být vandalismus! Mrzí nás to o to víc, že pardubické veřejnosti jsme se
snažili vyjít maximálně vstříc tím, že jsme nevybírali žádné vstupné. Bohužel to takhle dopadlo," pokrčil rameny jeden z
provozovatelů kina Jan Motyčka. "V první chvíli jsme možná měli na malý okamžik chuť celý projekt ukončit, ale to bychom
skvělému pardubickému publiku nemohli udělat," poznamenal provozovatel kina.
"Nemohli jsme celý systém demontovat hned po skončení sezony. Není to jednoduchá práce, jako třeba sbalit stan z louky,"
podotkl Jan Motyčka. Výše škody byla podle jeho slov odhadnuta na částku kolem 50 tisíc korun.
"V součinnosti s policií nyní podnikáme nutné kroky pro dopadení pachatele. Pokud by nám někdo z pardubických občanů
mohl být nápomocný, velmi bychom to uvítali," prohlásil provozovatel kina. "Tato událost nám vážně zkomplikovala situaci.
Chod letního kina v příštím roce by však narušit neměla," ujistil Jan Motyčka.
"Uvidíme, třeba se nějaká pardubická firma rozhodne přispět na shořelé plátno, podobně jako tomu bylo v historii v případě
sbírky na Národní divadlo v Praze. Také pardubičtí občané už mají s tímto druhem podpory své zkušenosti například díky nové
divadelní oponě či lustru," uzavřel provozovatel kina.

Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: Během prázdninových projekcí bylo plátno v pořádku. Teť se šetří, kdo jej asi úmyslně zapálil.

Audiovizuální technika a státní správa a samospráva
TISK, Datum: 16.10.2006, Zdroj: Parlamentní listy, Strana: 12, Autor: Pavel Verner, Rubrika: Komunikace

Vsoučasné době jsou v prostředí internetu rozšiřovány nové komunikační služby jako televize nebo rádio. Hodně se v
současné době hovoří o digitální televizi, interaktivní televizi a vysílání prostřednictvím internetu. O telekonferencích a dalších
využitích moderních technologií se však bohužel spíš jen hodně hovoří. V praxi toho ještě mnoho není a pokrok se prosazuje
jen pomalu. V zahraničí se nové technologie prosadily rychleji, dokonce i ve státní správě. Například interaktivní televize je v
Nizozemí využívána pro celonárodní volby. Obdobnou technologii využila BBC pro celonárodní test IQ národa.
Úskalí komunikace veřejné správy s veřejností
Mají občané v České republice dostatečný prostor k dialogu s místními správami, který má oporu v platných zákonech?
V zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je uvedeno, že obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů.
Každý občan, který dosáhl osmnácti let, má svá nepopiratelná práva. Například podávat orgánům obce návrhy, připomínky a
podněty, požadovat projednání určité záležitosti, vyjadřovat se k zasedáním zastupitelstva obce.
Málo se ví, že posledně uvedené právo mají také občané, kteří nejsou občany obce, ale vlastní na území obce nemovitost,
zpravidla rekreační chatu. Každý obyvatel obce má svůj díl odpovědnosti za hospodaření obce a za její rozvoj.
Otázkou je, zda a jak jsou zastupitelstva obcí schopna dialog s občany vést.
V malých obcích dialog většinou probíhá průběžně a nenásilně. O záměrech obce se každý dozví z úřední desky na návsi,
případně z vysílání ochraptělého obecního rozhlasu a co si o nich občané myslí, zjistí zastupitelé zpravidla od žen při nákupech
v místní prodejně či od mužů při posezení v hospodě. Ve velkých městech tenhle jednoduchý systém zpětné vazby nefunguje.
Obtíže jsou už se zveřejňováním záměrů obce. Úřední deska nestačí.
Hospoda je pro ověření názorů obyvatel vždy poněkud zkreslujícím zdrojem, protože ji navštěvuje celkem specifická sociální
skupina. Snaha městských orgánů samosprávy o shromažďování připomínek k aktuálním problémům, pokud se podaří vůbec
podaří, většinou končí soupisem nejrůznějších názorů. Největšími úskalími pro komunikaci veřejné správy s veřejností ve
velkých městech jsou zakořeněná přesvědčení některých zastupitelů, že orgány obce jsou nikoli správci, ale vlastníky obce, ale
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také názory některých zastupitelů, že diskuse s členskou základnou politických stran je dostatečným seznámením s názory
veřejnosti. Jsou i úředníci, kteří si myslí, že dialog s veřejností není věcí veřejné správy, pokud to přímo nevyžaduje zákon.
Mnozí občané docházejí potom k závěrům, že jejich názory nikoho nezajímají. Apatie občanů se v důsledku toho může stát
počátkem konce demokracie ve státní správě a samosprávě. Řešením jsou moderní komunikační audiovizuální prostředky.
Využívání obecních rozhlasů je však mnohde ještě na velmi nízké úrovni.
Vysílání obecního rozhlasu
Uplatňuje se při vyhlašování výstražných a varovných zpráv, ale i při běžném informování obyvatelstva, podle toho, jak jsou kde
schopni možností rozhlasu využít. Jsou obce, kde se ho bojí a kde ani pořádně neumějí text zprávy formulovat a v požadované
kvalitě odvysílat. Navíc nemají v dobrém technickém stavu vysílací zařízení (většinou reproduktory) a lidi jenom děsí
nesrozumitelnými zvuky, které se ozývají z tlampačů.
Obecní rozhlas technicky sestává z rozhlasové ústředny a z reproduktorů, které jsou drátově či bezdrátově připojeny. Existují
klasické drátové, stovatové nebo bezdrátové obecní rozhlasy (BOR), případně bezdrátové, přenášené po kabelových
rozvodech. Každý má své výhody a nevýhody a záleží, pro který se budoucí uživatel rozhodne. Moderní technologie umožňují
budování rozhlasů, při nichž lze kombinovat přenos signálu po kabelech i bezdrátově. Centrální odbavovací pracoviště sestává
z ústředny, mixážního pultu a mikrofonu se zdroji signálu (gramofon, kazetový magnetofon, CD přehrávač, digitální tuner) a
zesilovače s výstupem pro rozvody (100V).
Alternativou mixážního pultu a ústředny je instalace multimediálního počítače s potřebným softwarem. Ústředny se většinou
umisťují přímo na úřadech, aby byly po ruce a nedaly se zneužít. Odtud vedou u klasického drátového rozhlasu kabely, které
se umisťují většinou na stožáry veřejného osvětlení.
Bezdrátové obecní rozhlasy fungují vlastně na principu vysílaček a jsou operativnější. Obecní rozhlas po rozvodech kabelové
televize zatím nemá příliš obcí, ale funguje již v některých městech, kde jsou položeny kabelové sítě. Signál je přenášen po
kabelových rozvodech, čímž se snižují náklady na budování obecního rozhlasu.
Protože kabelizace bude pokračovat, má tato forma rozhlasu budoucnost. Hlášení jsou pak slyšet nejen z venkovních
reproduktorů, ale i z domácích televizních přijímačů. Vysílání může být nejen hlasové, ale i textové a grafické.
Základními výhodami místních rozhlasových zařízení jsou snadná obsluha a rychlé šíření informací pro poměrně širokou
posluchačskou cílovou skupinu.
Většinou lidé při oznámení o hlášení zpozorní, ustanou v pracovní činnosti, odstraní zvukové překážky ve svém okolí a
očekávají vlastní obsah hlášení. V obcích, které umějí obecní rozhlas používat, naučili obyvatele na obvyklý čas, v němž se
ozývá typická znělka, úvodní písnička a teprve po ní následuje zpravodajský blok rozdělený do samostatných částí a
zpracovaný v různých žánrech.
Rozhlas je dobrý pomocník obecních a městských úřadů při běžném životě obce, kterého lze využít ke kultivovaným
pravidelným zpravodajským vysíláním, dále mimořádně při informování o vyhlášení jednání zastupitelstva, svozech odpadu, ale
zejména při krizových situacích, jakými jsou nejrůznější přírodní katastrofy, například povodně nebo požáry. Když jde doslova o
minuty, je obecní rozhlas velice praktickým prostředkem rychlého a plošného rozsevu informací.
Kde se najde šikovný hlasatel, může být rozhlasové vysílání i příjemným zábavným zpestřením života obyvatel.
Nová éra televize
Návštěvníci mezinárodního veletrhu spotřební elektroniky IFA, který se konal v září v Berlíně, mohli vidět na vlastní oči nástup
nové televizní éry. Mobilní televize, neboli televizní vysílání ve speciálním formátu na mobilních telefonech umožňuje díky
přenosové technologii DVB-H firmy Siemens zákazníkům telekomunikačních společností nejen pasivními příjem televizních
programů. Díky možnostem, jako je např. hlasování, mohou příjemci ovlivnit podobu sledovaného vysílání. IPTV neboli televize
po internetu s vysokým rozlišením (HDTV) předznamenává novou éru domácích multimédií s centrálním multimediálním
zařízením, které přijímá programy z internetu prostřednictvím DSL a je vybaveno intuitivním uživatelským rozhraním.
Řada radnic měst již využívá k informování občanů regionální kabelové televizní okruhy. Jsou přístupné spolupráci co se týče
místního zpravodajství a uplatňování informačních priorit místní samosprávy (výstavby vodovodů, kanalizace, plynofikace,
svozy nebezpečného odpadu). Ani inzerce na nich není tak drahá jako v ústředních médiích. Navíc většinou dokáže projekty
financovat. Regionální kabelová televize se tak stala účinnou součástí komunikačních toků mezi státní správou a samosprávou
a občany. Příklady regionálních televizí: Posázaví, Info kanál, Mělnicko, TV Port, Nymbursko, TV Fonka, Příbramsko, ATS,
Rakovnicko. Společně s televizním signálem telekomunikačních společností lze využívat i další jejich služby. Kromě základních
služeb IPTV, tedy široké nabídky televizních kanálů, budou moci zákazníci v budoucnu využívat např. internetové připojení,
prohlížení a sdílení digitálních fotografií, webmail, on line nákupy nebo zhlédnutí filmů na přání. Bližší informace poskytnou
místně provozující operátoři, např. Telefónica (již od září bylo spuštěno internetové televizní vysílání společnosti Telefónica 02
Czech Republic) nebo Volný (začne na podzim testovat digitální televizní vysílání přes internetové připojení ADSL).
Pokud patříte k lidem, kteří rozhodují o obsahu vysílání regionálního rozhlasového nebo televizního vysílání, přimlouvám se k
převaze pozitivních zpráv. Těch špatných je v centrálních masmédiích víc než dost. V této souvislosti jedna inspirující zajímavá
novinka z oblasti televizního vysílání. Supreme Master Television je nonstop vysílající volně přístupný satelitní televizní kanál.
Pozoruhodný je tím, že přináší pozitivně laděné programy. Vysílá sedm dní v týdnu v angličtině, němčině a francouzštině.
Přijmout signál lze na Satelit HOTBIRD 13 stupňů E nebo on line na www.suprememastertv.com/webtv.
Další možnosti audiovizuálního působení
Při dalších možnostech sdělování informací občanům je možné se zmínit ještě o několika možnostech využívání audiovizuální
techniky.
Pro potřeby školení a veřejných přednášek je to především zajištění kvalitního zpětného projektoru a člověka, který dokáže pro
obecní osvětové akce vytvářet graficky kvalitní „slajdy“, pokud si je externí přednášející nepřivezou sami.
Další dobrý nápad, jak zpestřit spoluobčanům léto a postarat se o jejich dobrou pohodu měli v Pardubicích.
V Tyršových sadech bylo po celé prázdniny v provozu Pardubické letní kino Pernštejn. Zcela zdarma. V této souvislosti je
dobré poznamenat, že se radnice asi neobejdou bez sponzorů. Stejně jako v Pardubicích. Hlavním partnerem projektu je
pardubický pivovar.
Samozřejmě, že je možné před promítáním letního kina zařadit krátké účelové osvětové filmy nebo zpracované reportáže ze
života města. Pro podobné případy, kdy se výroba zadá televizní společnosti, by bylo namístě, aby byli pracovníci radnic
alespoň trochu obeznámeni o úskalích prvního pohybu před televizní kamerou.
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