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Nad provozem pardubického  letního  kina  visí otazník URL
WEB , Datum: 25.04.2007 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Drahomíra Bačkorová , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
Pardubická radnice zatím neví, zda povolí i letos provoz letního kina v Tyršových sadech. Poprvé se našel provozovatel letního
biografu vloni a filmová představení pod širým nebem si oblíbili hlavně mladí lidé. Naopak protestovalo několik občanů, kterým
produkce rušila noční klid. Náměstkyně primáto...

Letní kino v Chrudimi sice letos skončilo, ale v Pardubicích bude promítat i nadále!
TISK , Datum: 23.05.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 16 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...bude znovu umístěn v Tyršových sadech, ale na novém místě,“ říká provozovatel Pardubického  letního  kina .
Pardubice/Chrudim/ Zatímco poslední stálé letní kino v Pardubickém kraji, které se nacházelo v Chrudimi, už letos promítat
nebude, to pardubické, jež vzniklo teprve loni v prostorách Tyršových...

Dnes sledujeme - pondělí 28.5.2007 URL
WEB , Datum: 28.05.2007 , Zdroj: ČRo - hradec.cz , RU / den: 28 776 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: hradec / sledujeme
...zdejšího gymnázia, výtěžek bude věnován nadaci Kapka naděje. V 10:00 se v Pardubicích uskuteční tisková konference k
druhému ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn. V 10:30 se koná v Hradci Králové tisková konference krajského
výkonného výboru ČSSD Královéhradeckého kraje. Program: 100 dní...

V pardubických Tyršových sadech bude opět promítat letní kino URL
WEB , Datum: 28.05.2007 , Zdroj: ceska-media.cz , Autor: ČTK, autor: dos snm (OB) , Vydavatel: Česká média spol. s r.o.
...že sezonu odstartuje snímek Petra Nikolaeva ... a bude hůř, který nelze v běžné distribuci vidět. "Můžeme diváky pozvat na
zahájení pardubického  letního  kina , což bude film ... a bude hůř, který promítneme 1. července za účasti filmové delegace,
tedy tvůrců filmu a stejnojmenné hudební...

Pardubice opět budou mít letní kino URL
WEB , Datum: 28.05.2007 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Jakub Hřib , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
Pardubické  letní  kino  bude promítat v Tyršových sadech i letos. S tímto závěrem přišli zástupci města a pořadatelé.
Konečnému kývnutí předcházela ale složitá jednání - především obyvatelé Labské ulice si totiž stěžovali na rušení nočního
klidu a někteří návštěvníci měli v neosvětleném parku strach...

V pardubických Tyršových sadech bude opět promítat letní kino URL
WEB , Datum: 28.05.2007 , Zdroj: ceska-media.cz , Autor: ČTK, autor: dos snm (OB) , Vydavatel: Česká média spol. s r.o.
...že sezonu odstartuje snímek Petra Nikolaeva ... a bude hůř, který nelze v běžné distribuci vidět. "Můžeme diváky pozvat na
zahájení pardubického  letního  kina , což bude film ... a bude hůř, který promítneme 1. července za účasti filmové delegace,
tedy tvůrců filmu a stejnojmenné hudební...

Pernštejn v novém promítne šedesát filmů
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Jičínský deník , Strana: 5 , Autor: (red) , Vytištěno: 19 600 , Čtenost: 1 960 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Jičínsko - podnikání
...Čechy/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn provozované v Tyršových sadech bude promítat i letos. Tomuto rozhodnutí
nezabránily ani protesty několika obyvatel sousední Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z reproduktorů. „Jsme moc rádi, že
se nám podařilo prosadit myšlenku přesunout areál letního...

Pernštejn v novém, dva měsíce zdarma
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Orlický deník , Strana: 5 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 13 231 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Orlicko - podnikání
...Čechy/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn provozované v Tyršových sadech bude promítat i letos. Tomuto rozhodnutí
nezabránily ani protesty několika obyvatel sousední Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z reproduktorů. „Jsme moc rádi, že
se nám podařilo prosadit myšlenku přesunout areál letního...

Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech nabídne šest desítek filmů!
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 5 , Autor: TOMÁŚ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko - podnikání
...provozovatelé trochu undergroundově, a to projekcí snímku ... A bude hůř! Vstupné se v Tyršových sadech opět platit
nebude! Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude v Tyršových sadech pořádat své projekce i o letošních
prázdninách! „Jsme moc rádi, že tomuto rozhodnutí nezabránily ani...

Letní kino Pernštejn v novém
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Letní kino Pernštejn v novém
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Náchodský deník , Strana: 5 , Autor: (red) , Vytištěno: 750 , Čtenost: 6 503 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Náchodsko - podnikání
...Čechy/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn provozované v Tyršových sadech bude promítat i letos. Tomuto rozhodnutí
nezabránily ani protesty několika obyvatel sousední Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z reproduktorů. „Jsme moc rádi, že
se nám podařilo prosadit myšlenku přesunout areál letního...

Letní kino: filmy, koncerty i sport
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...POD ŠIRÝM NEBEM Zatímco tradiční kina už léta válcují vícesálové multiplexy, pardubické  letní  kino  si zformovalo
základnu několika stovek fanoušků. Vstupné je totiž zadarmo a vedle plátna se točí pivo. Letní kino v Tyršových sadech
pokračuje i letos Pardubice - Šedesát filmových představení. To...

Letní kino se opět otevře
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Metro , Strana: 2 , Autor: ČTK , Vytištěno: 311 183 , Čtenost: 452 904 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Zpravodajství -
Čechy
...snímek Petra Nikolaeva „...a bude hůř”, který nelze v běžné distribuci vidět. Umění i kasovní trháky „Můžeme diváky pozvat na
zahájení pardubického  letního  kina , což bude film „...a bude hůř”, který promítneme 1. července za účasti filmové delegace,
tedy tvůrců filmu a stejnojmenné hudební...

Pernštejn v novém
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Rychnovský deník , Strana: 5 , Autor: (red) , Vytištěno: 19 600 , Čtenost: 3 028 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Rychnovsko - Podnikání
...Čechy/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn provozované v Tyršových sadech bude promítat i letos. Tomuto rozhodnutí
nezabránily ani protesty několika obyvatel z Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z reproduktorů. „Jsme moc rádi, že se nám
podařilo prosadit myšlenku přesunout areál letního kina do...

Kino přichystalo i petanque a koncerty
TISK , Datum: 28.06.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
...a na závěr celého letního promítání vystoupí Fero Fenič s programem Česká soda,“ prozrazuje perličky programu jeden z
provozovatelů pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Filmové promítání nově doprovodí i odpolední program. „Připravili
jsme pomůcky na petanque i jiné sportovní aktivity, které si...

Pardubické  letní  kino  zítra začíná promítat
TISK , Datum: 30.06.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...- Zítra večer se opět po roce rozsvítí plátno pardubického  letního  kina . V Tyršových sadech se během šedesáti
prázdninových dní promítne šedesát zajímavých filmů. Představení budou začínat vždy o půl desáté večer a diváci nebudou
platit žádné vstupné. „Jsme rádi, že se podařil zorganizovat i...

Letní kino otevře filmem ... A bude hůř!
TISK , Datum: 30.06.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (zr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn začíná v neděli promítat v Tyršových sadech. Pardubice/ Letošní ročník Pardubického
letního  kina  Pernštejn, které bude v Tyršových sadech (na snímku) po celou dobu prázdnin nabízet vždy od 21.30 hodin
zcela zdarma domácí i zahraniční divácky atraktivní snímky,...

Filmy oživí Tyršovy sady
TISK , Datum: 30.06.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kultura - kraj Pardubický
...pardubickém parku uvidí diváci o prázdninách zadarmo šest desítek filmů Pardubice - Co dnes dostanete zadarmo? Téměř
nic. Výjimkou je pardubické  letní  kino . To divákům, kteří nebudou platit žádné vstupné, nabídne šedesát filmových
představení. Ale to není vše. Organizátoři totiž říkají, že...

Promítání zahájí Nikolajevův ... A bude hůř
TISK , Datum: 30.06.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (pok) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kultura - kraj Pardubický
...- Provoz pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech dnes večer zahájí nový český snímek Petra Nikolajeva …A bude
hůř! „Určitě ho přijede uvést početná filmová delegace,“ řekl pořadatel pardubické části Febiofestu Jan Motyčka. Snímek vznikl
podle knihy spisovatele Jana Pelce, která se stala...

Letní kino Pernštejn odstartovalo sezonu
TISK , Datum: 02.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
... Pardubice/ Druhou sezonu začalo včera večer Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které stejně jako v loňském roce bude
divákům nabízet po dobu prázdnin každý večer český či zahraniční film. Promítání se koná opět v Tyršových sadech, ale na
jiném místě tak, aby se neopakovaly stížnosti na hluk v...

V Pardubicích nabízejí filmy
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V Pardubicích nabízejí filmy
TISK , Datum: 02.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kultura - Vysočina
...SERVIS V pardubických Tyršových sadech budou po celé prázdniny promítat zdarma Pardubice - Co dnes dostanete
zadarmo? Téměř nic. Výjimkou je pardubické  letní  kino . To divákům, kteří nebudou platit žádné vstupné, začalo o uplynulém
víkendu nabízet první ze šedesáti filmových představení. Ale to...

Letní kino Pernštejn začalo druhou filmovou sezonu
TISK , Datum: 02.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (zr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Zpravodajství - Pardubicko
...Tyršových sadech v Pardubicích se opět promítají filmy a zcela zdarma. Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude i
ve své druhé sezóně po dobu dvou prázdninových měsíců zdarma vždy od 21.30 hodin promítat v unikátních prostorách
Tyršových sadů atraktivní domácí i zahraniční filmy. „Jsme moc...

Povedený start Pardubického  letního  kina
TISK , Datum: 03.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 15 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura regionu
...pořadatelů se na nedělní projekci českého snímku ... A bude hůř přišlo podívat kolem tisícovky návštěvníků Pardubice/
Úvodní projekce Pardubického  letního  kina  Pernštejn zcela předčila očekávání pořadatelů. Na nedělní promítání
„undergroundového“ českého snímku ... A bude hůř podle odhadu...

Letnímu kinu někdo poničil plátno a mobilní toalety!
TISK , Datum: 03.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...nainstalovali bezpečnostní kamery Pardubice/ S největším plátnem ze všech letních kin v České republice vyrukovalo do své
druhé sezony Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které po dobu dvou prázdninových měsíců promítá zcela zdarma v Tyršových
sadech atraktivní tuzemské i zahraniční filmy. ...

FOTO - LETNÍ KINO POKŘTIL DÉŠŤ
TISK , Datum: 03.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana

Letní kino: Johny Depp prostopášníkem!
TISK , Datum: 04.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...jak to vypadá za zvířecím plotem nebo se vrátit do nejtragičtějšího dne v olympijských dějinách? Tak si nenechte ujít nejbližší
program Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které po celou dobu prázdnin nabízí v prostorách Tyršových sadů zcela
zdarma vždy od 21.30 hodin divácky atraktivní domácí i...

Letní kino promítalo i navzdory dešti
TISK , Datum: 07.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...je dnes na programu Dívka s perlou. Pardubice/ Ani velká nepřízeň počasí neodradila milovníky stříbrného plátna od
pravidelných návštěv Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela
zdarma domácí i zahraniční divácky atraktivní filmy. „Mile nás...

Pardubické  letní  kino  letos bojuje jen s vrtochy počasí
TISK , Datum: 09.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...Tyršových sadech bude dnes od 21.30 hodin k vidění snímek Dívka s perlou Pardubice/ „Jsme rádi, že letošní ročník
Pardubického  letního  kina  Pernštejn se zatím obešel bez závažnějších problémů. Určitě tomu hodně pomohlo i přestěhování
do jiných prostor v Tyršových sadech od jezu blíže k Sukově...

V kině jdou na dračku palačinky i steaky
TISK , Datum: 10.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...jestli to byla náhoda, nebo zda o chuti návštěvníků spolurozhodují i uváděné filmy,“ konstatoval s úsměvem Jan Motyčka,
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které má dnes od 21.30 hodin na programu britský snímek
Confetti. „Tento film vypráví příběh tří mladých párů, které se...

Kdo vymyslí originálnější svatbu?
TISK , Datum: 10.07.2007 , 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
... KULTURNÍ TIPY Pardubické  letní  kino  dnes večer promítá film Confetti. Snímek vypráví příběh tří mladých párů, které se
snaží zuby nehty zvítězit v soutěži časopisu Confetti Magazine o Nejoriginálnější svatbu roku. V sázce je dům snů v hodnotě pět
set tisíc liber, fotografie na titulní straně...

Let číslo 93 se vrací do září 2001
TISK , Datum: 11.07.2007 , 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
...Greengrassovým záměrem bylo pohybovat se v průběhu celého filmu pouze mezi letovými dispečery, pasažéry a posádkou.
Snímek dnes promítá pardubické  letní  kino . ...
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Letní kino poprvé kvůli dešti nehrálo!
TISK , Datum: 11.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...pardubických Tyršových sadech bude dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma k vidění Let číslo 93. Pardubice/ Pardubické
letní  kino  Pernštejn, které je umístěno v prostorách Tyršových sadů, v pondělí večer poprvé v letošní sezoně nehrálo.
„Důvodem bylo krajně nepříznivé počasí, které nám...

Letní kino nabízí český Restart
TISK , Datum: 12.07.2007 , 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
...jeden na to vybojovat si svou lásku zpět. Strhující jízda současnou Prahou začíná. To je úvod českého snímku Restart, který
dnes večer nabízí pardubické  letní  kino . Restart je moderní vizuálně vytříbený film z prostředí pražské klubové kultury.
Vypráví o mladých lidech, kteří se noc co noc...

Jak si vedou kina v létě?
TISK , Datum: 12.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Zpravodajství
...po zániku kina Sirius a Jas a dočasném prázdninovém omezení činnosti Dukly v provozu pouze dvě – multikino CineStar v
Obchodním centru Grand a Pardubické  letní  kino  Pernštejn umístěné v Tyršových sadech. Návštěvnost kolem 25 tisíc „S
návštěvností přes léto nemáme problémy. Je dokonce lepší než...

Jak si pardubická kina vedou v létě?
TISK , Datum: 12.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
...krajském městě po zániku kina Sirius a Jas a dočasném prázdninovém omezení činnosti Dukly v provozu pouze dvě –
multikino CineStar v Grandu a Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech. ...3 ...

Letní kino nabízí přepis bestselleru
TISK , Datum: 13.07.2007 , 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
...a předsudek britské spisovatelky Jane Austenové se po více než šedesáti letech vrátil na filmové plátno. Jeho filmovou verzi
uvádí dnes večer pardubické  letní  kino . Klasický příběh lásky a nenávisti líčí osudy pěti krásných sester Bennetových, které
jejich matka (Brenda Blethynová) vede pevnou...

V letním kině se už nyní mají diváci kam schovat
TISK , Datum: 13.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...pardubických Tyršových sadech jsou nově velké slunečníky. Provozovatelé letního kina rozšířili i počet stolů a židlí.
Pardubice/ Návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které po celou dobu letních prázdnin promítá každý večer vždy
od 21.30 hodin v prostorách Tyršových sadů, se už nemusejí...

V letním kině se už mají kam schovat
TISK , Datum: 13.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
...Návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn se už nemusejí bát, že by se neměli kam schovat před deštěm nebo
naopak sluncem. „Do areálu jsme instalovali velké slunečníky. Rozšířili jsme i počet stolů a židlí, které ještě zvýrazňují divácký
komfort,“ sdělil provozovatel letního kina Jan Motyčka....

V letním kině se bude zítra zvedat vítr
TISK , Datum: 14.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...pardubických Tyršových sadech se bude dnes promítat Indián a sestřička, zítra je na programu film Zvedá se vítr. Pardubice/
Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin zcela zdarma promítat v Tyršových sadech český film Indián a
sestřička. „Vypráví příběh o Frantovi, který pracuje...

Letní kino uvádí vítěze z Cannes
TISK , Datum: 14.07.2007 , 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
...festivalu v Cannes. A jeho režisér Ken Loach (na snímku) si došel pro hlavní cenu. V neděli se mohou na snímek přijít
podívat návštěvníci pardubického  letního  kina . Bratři Damien a Teddy se připojí ke skupině bojující proti brutálnímu teroru
britských okupantů. Částečné vítězství - v podobě získání...

Temná vize od autorky detektivek
TISK , Datum: 16.07.2007 , 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
...pokusech o nalezení a odstranění příčiny neplodnosti lidstva už jen čeká na zázrak. Tak začíná snímek Potomci lidí, který
dnes promítá pardubické  letní  kino . Do nedaleké budoucnosti zavede diváky ve své temné a šokující vizi režisér Alfonso
Cuarón (Mexická jízda, Harry Potter a vězeň z Azkabanu),...

Potomci lidí dnes v Tyršových sadech
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Potomci lidí dnes v Tyršových sadech
TISK , Datum: 16.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma. Pardubice/ „Osobně jsem z letošního ročníku
Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech nadšená,“ řekla Dita Heřmanská z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu
Magistrátu města Pardubic. „Myslím, že se...

Vrána: „Letní kino je fajn!“
TISK , Datum: 17.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...zanedlouho opět pardubický herec uvedl v Tyršových sadech film Indián a sestřička, v němž si zahrál strýce Jiřího.
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které je po celé dva prázdninové měsíce umístěno v Tyršových sadech, znovu
příjemně překvapilo své příznivce! Projekci zajímavého...

Letní kino bude patřit Garfieldovi
TISK , Datum: 17.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
UDÁLOSTI Pardubice Dnešní večer v pardubickém letním kině bude ve znamení líného kocoura Garfielda. Ve druhém filmovém
pokračování odjíždí do Evropy. Cestuje společně se svým věrným parťákem psem Odie, aby překvapili svého páníčka Jona,
který je právě s přítelkyní Liz v Londýně. V zemi Big Benu,...

Letní kino si fotili a točili Japonci!
TISK , Datum: 18.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...pardubických Tyršových sadech bude dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma k vidění film Spojenec. Pardubice/ Do
Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které denně od 21.30 hodin promítá zdarma po celou dobu prázdnin v Tyršových
sadech, chodí čím dál tím více cizinců! „Zaregistrovali jsme tu...

Letní kino si točili, ale i fotili Japonci!
TISK , Datum: 18.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
... Pardubice/ Do Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které denně od 21.30 hodin promítá zdarma po celou dobu prázdnin
v Tyršových sadech, chodí čím dál tím více cizinců! Objevila se tu například skupina japonských turistů, kteří se do areálu
vypravili ověšení fotoaparáty a digitálními kamerami....

Letní kino nabízí snímek Spojenec
TISK , Datum: 18.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY PARDUBICE Newyorský detektiv Keith Miller (Denzel Washington) je typický drsný polda otřískaný životními
zkušenostmi posbíranými na ulicích. Na pořadu dne je ale nová akce - v přepadené bance drží lupiči desítky rukojmí. Tahle
krizová situace bude ovšem velmi nestandardní. Detektiv...

Na plátně ožije Božena Němcová
TISK , Datum: 19.07.2007 , 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
...snímek natočený podle posledních drásavých dopisů, které Božena Němcová adresovala z Litomyšle svým přátelům a dětem,
dnes večer promítá pardubické  letní  kino . Film dostal název A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu. Do Litomyšle se
Němcová uchýlila po rozchodu s manželem, aby konečně byla...

Letní kino trhlo divácký rekord!
TISK , Datum: 19.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
... Pardubice/ Druhý díl příběhů kočičího filuty Garfielda zlomil v úterý večer divácký rekord letošního ročníku Pardubického
letního  kina  Pernštejn, které přes prázdniny promítá zcela zdarma vždy od 21.30 hodin v Tyršových sadech zajímavé filmy!
„O takové návštěvě se nám ani nesnilo,“ řekl jeden z...

Letní kino trhlo divácký rekord!
TISK , Datum: 19.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...„dvojku“ Garfielda 1500 lidí! Pardubice/ Druhý díl příběhů kočičího filuty Garfielda zlomil v úterý večer divácký rekord
letošního ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které přes prázdniny promítá zcela zdarma vždy od 21.30 hodin v
Tyršových sadech zajímavé filmy! „O takové návštěvě...

Letní kino: 1500 návštěvníků
TISK , Datum: 19.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: JAN HORÁK , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Na filmovou projekci v pardubických Tyršových sadech chodí denně stovky lidí - vstupné je volné Pardubice - Zatímco mnohá
sálová kina v létě raději vůbec nepromítají, do letního kina v pardubických Tyršových sadech se lidé téměř nemohou vejít. V
úterý přišlo film Garfield 2 zhlédnout rekordních ...

Do Tyršových sadů přijedou Sklepáci
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Do Tyršových sadů přijedou Sklepáci
TISK , Datum: 20.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (pok) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes večer pásmo krátkých filmů Tomáše Vorla, v němž se představí herci
pražského divadla Sklep. David Vávra si společně s režisérem zadovádí v parodií na japonské samurajské filmy Zákon
samurajů, Tomáš Hanák, Eva Horká a Jiří Kodet si pro změnu zahrají v...

Sklep bude v letním kině zadarmo
TISK , Datum: 20.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...pražského Divadla Sklep, které má v Pardubicích už dlouho slušnou diváckou základnu, si dnes večer přijdou na své v
Tyršových sadech. Pardubické  letní  kino  Pernštejn zde totiž od 21.30 hodin uvede zcela zdarma šestaosmdesátiminutové
Pásmo filmů Tomáše Vorla z let 1979 až 1985. „Skládá se ze...

Dvě hodiny ze života zpěvačky
TISK , Datum: 21.07.2007 , 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 Slavný film Agnes Vardaové s takřka absolutní chronologickou přesností Cléo od pěti do sedmi promítá v neděli
pardubické  letní  kino . Zachycuje dvě hodiny ze života mladé pařížské šansoniérky, která se obává, že má rakovinu. Každý
krok, dělící ji od chvíle, kdy se má v nemocnici dozvědět...

Návštěvníky z kina déšť nevyhnal
TISK , Datum: 21.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...se promítalo, i když létaly hromy a blesky. Pardubice/ Vydat se ve čtvrtek večer na projekci filmu A tou nocí nevidím ani
jedinou hvězdu do Pardubického  letního  kina  Pernštejn vyžadovalo vzhledem ke krajně nepříznivému počasí kus osobní
statečnosti. Navzdory nepříjemnému dešti zamířila do...

Dvě cizinky si kvůli kinu vzaly volno!
TISK , Datum: 23.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
...Kvůli Pardubickému  letnímu  kinu  Pernštejn, které promítá přes prázdniny zcela zdarma v Tyršových sadech, si berou
dovolenou i cizinci! „Když se dvě Slovenky dozvěděly o našem letním kině, vzaly si čtrnáct dní volno, aby sem mohly chodit
každý večer,“ řekl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka. ...

Cizinky si kvůli kinu vzaly volno!
TISK , Datum: 23.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...dvě Slovenky s koťaty nechtěl, a tak se jich ujal barman z letního kina. Pardubice/ Kvůli Pardubickému  letnímu  kinu
Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá každý večer v Tyršových sadech zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční
filmy, si berou dovolenou dokonce i cizinci! „Když se...

Hitchcockův agent v Tyršových sadech
TISK , Datum: 24.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech atraktivní domácí i
zahraniční filmy, uvede dnes od 21.30 hodin legendární snímek Na sever severozápadní linkou. V tomto, podle dobových kritik
nejveselejším snímku Alfreda Hitchcocka, se slavnému...

Letní kino promítá Hitchcocka
TISK , Datum: 24.07.2007 , 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
...SERVIS FILM Pardubické  letní  kino  dnes zve návštěvníky na slavný snímek Alfreda Hitchcocka Na sever severozápadní
linkou. V tomto, podle dobových kritik režisérově nejveselejším filmu se slavnému tvůrci podařilo zkomponovat dokonale
neprůhlednou zápletku kolem agentů, nepravé identity a dvojí...

Letní kino vábí i zpěváka Vypsané fiXy
TISK , Datum: 25.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech atraktivní domácí i
zahraniční filmy, nabídlo v úterý večer pozoruhodný snímek režiséra Terryho Gilliama Brazil. Člen legendárních Monty Pythonů
divákům naservíroval v nestárnoucím díle z roku 1984...

V letním kině zavládne doba ledová
TISK , Datum: 25.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... KULTURNÍ TIPY Návštěvníci pardubického  letního  kina  se dnes přesunou do doby ledové. Už druhé pokračování
stejnojmenného animovaného filmu nabízí zábavu pro děti i dospělé. Ve filmu Doba ledová 2: Obleva se vracejí naši hrdinové z
prostředí pod bodem mrazu: chlupatý mamut Manny, lenochod Sid,...

Devátý den v letním kině zcela zdarma!

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 6 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Devátý den v letním kině zcela zdarma!
TISK , Datum: 26.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá v Tyršových sadech zcela zdarma atraktivní domácí i
zahraniční filmy, uvede dnes večer od 21.30 hodin Devátý den. „Film vznikl podle autobiografických zápisků lucemburského
kněze – abbého Jeana Bernarda,“ řekl jeden z...

Letní kino se vrátí do druhé světové války
TISK , Datum: 26.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... PARDUBICE Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek režiséra Volkera Schlöndorffa (na snímku) s názvem Devátý den.
Film se opírá o skutečné události, které se staly v průběhu druhé světové války. Abbého Henryho Kremera propustí nacisté
jednoho dne roku 1942 ze živoucího pekla z koncentračního...

Snímek vypráví osud Johnnyho Cashe
TISK , Datum: 27.07.2007 , 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
...i rapové hvězdy. Kdo se chce s osudy tohoto zpěváka seznámit blíže, může dnes večer vyrazit na snímek Walk the Line, který
dnes promítá pardubické  letní  kino . ...

Rekord letního kina pokazila technika
TISK , Datum: 27.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Zpravodajství - Pardubicko
...pardubických Tyršových sadů přišlo ve středu večer na druhý díl Doby ledové: Obleva dva tisíce návštěvníků! Pardubice/
Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které je přes celé prázdniny umístěno v Tyršových sadech, opět trhalo rekordy v
návštěvnosti! Podle odhadu provozovatelů kina spatřilo ve středu...

Letní kina: největší trhák sezony
TISK , Datum: 27.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (vid, mb) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice - Tradiční noční zábava v barech či na diskotékách dostává v letošní sezoně na frak. Od letních kin. Přestože si
noční kluby i v poměrně malých městech jako je Letohrad, Seč či Sezemice nemohou na nezájem stěžovat. Ale na letní kina v
Pardubicích a v Chrudimi nemají. V pardubickém letním ...

Letní kino navštíví Miss Sunshine
TISK , Datum: 28.07.2007 , 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
...nezávislých snímků Sundance a Alan Arkin za roli svérázného dědečka Oskara za mužský herecký výkon ve vedlejší roli.
Snímek dnes večer promítá pardubické  letní  kino . ...

Rekord letního kina v Pardubicích pokazila technika
TISK , Datum: 28.07.2007 , Zdroj: Havlíčkobrodský deník , Strana: 4 , Autor: (td) , Vytištěno: 11 000 , Čtenost: 6 059 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
, Rubrika: Zpravodajství - okolní okresy
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které je přes celé prázdniny umístěno v Tyršových sadech, opět trhalo rekordy v
návštěvnosti! Podle odhadu provozovatelů kina zhlédlo ve středu večer druhý díl Doby ledové: Obleva dva tisíce diváků! „V
takovou účast jsme nedoufali ani v těch nejtajnějších snech,“...

Letní kino zahrálo na vážnější notu
TISK , Datum: 28.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech atraktivní filmy,
zahrálo ve čtvrtek večer na vážnější notu. Divákům nabídlo Devátý den – film, jenž vznikl podle autobiografických zápisků
lucemburského kněze – abbého Jeana Bernarda. „Vyprávěl o...

Letní kino uvidí americký muzikál
TISK , Datum: 30.07.2007 , 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
... KULTURNÍ TIPY Jednoduchý, a přitom silný je příběh muzikálu Dreamgirls oscarového scénáristy a režiséra Billa Condona,
který dnes promítá pardubické  letní  kino . Zachycuje trnitou cestu za slávou v podání dívčího tria Dreamettes, jejich vzestupy
a pády, oběti, které musely svému snu přinést....

Dívky z říše snů v letním kině!
TISK , Datum: 30.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...pardubických Tyršových sadech bude dnes k vidění muzikál Dreamgirls. Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn
promítne dnes večer od 21.30 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma atraktivní film Dreamgirls. „Muzikál oscarového
scénáristy a režiséra Billa Condona je jednoduchý, ale přitom...

Letní kino zavede diváky do jižní Afriky
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Letní kino zavede diváky do jižní Afriky
TISK , Datum: 31.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... PARDUBICE Dnes večer se návštěvníci pardubického  letního  kina  mohou vydat na snímek z Jihoafrické republiky s
názvem Tsotsi. Předměstí Johannesburgu patří mezi místa s nejvyšší zločinností na světě. Vraždy a loupeže jsou tu na denním
pořádku. Tsotsi je instinktivní krutý gangster bez náznaku...

Krutý zločinec dnes v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 31.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Zpravodajství
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítne dnes večer od 21.30 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma film Tsotsi. „Tento
snímek získal kromě People’s Choice Award na filmovém festivalu v Torontu také Oscara za nejlepší zahraniční snímek roku
2005,“ řekl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka....

Nebohá paní Pomsta v letním kině
TISK , Datum: 01.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude promítat i dnes večer zcela zdarma! Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn,
které je přes prázdniny umístěno v Tyršových sadech, bude promítat i dnes! Od 21.30 hodin mohou návštěvníci zdarma spatřit
film Nebohá paní Pomsta. „Je zima. Na prostranství před...

Sebevrah v kině
TISK , Datum: 01.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: JIŘÍ SEJKORA , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
V Pardubickém letním kině v Tyršových sadech bylo rušno. Při představení došlo k potyčce, ale i k pokusu o sebevraždu.
Pardubice/ Rušná pondělní noc začala v Pardubickém letním kině promítáním filmu Dreamgirls. Zhruba v polovině představení
se stranou od hlediště poprali dva muži. Konflikt rychl...

Letní kino představí korejskou hvězdu
TISK , Datum: 01.08.2007 , 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
...tvůrce se ve světě těší velkému respektu. Kdo by se chtěl seznámit s jeho originálním filmovým stylem, má příležitost dnes
večer vyrazit do pardubického  letního  kina  na promítání snímku Nebohá paní Pomsta. Nemusí se bát ani vcelku
nepochopitelného českého názvu filmu, který se od originální i...

Strážníci zasáhli v letním kině u rvačky i sebevraždy
TISK , Datum: 01.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: JIŘÍ SEJKORA , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko/Černá kronika
Pardubice/ „Nejspíš se pořezal žiletkou. Nosí jich u sebe několik a rozhodně to neudělal poprvé. Když jsme přišli, jen tu seděl,
krvácel a smál se. Museli jsme ho chytit a držet. Byli jsme na něj čtyři. Přesto nám dal pořádně zabrat,“ popisuje jeden ze
svědků vývoj pondělního nočního pokusu o sebevr...

Tajemství oceánu už dnes večer!
TISK , Datum: 02.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude promítat i tentokrát zcela zdarma! Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které
je přes prázdniny umístěno v Tyršových sadech, bude promítat i dnes! Od 21.30 hodin mohou návštěvníci zcela zdarma spatřit
Tajemství oceánu! „Jde o netradiční film, který...

Snímek zavede diváky pod hladinu oceánů
TISK , Datum: 02.08.2007 , 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
... KULTURNÍ TIPY Pardubické  letní  kino  dnes večer promítá dokumentární snímek, který nadchne všechny ty, kteří se
zajímají o přírodu. Snímek Tajemství oceánu je strukturován jako cesta -propluje vodami zeměkoule, přidá se k různým
mořským komunitám, stane se svědkem dramatických mořských událostí...

Mladík se pokusil zabít! Při muzikálu!
TISK , Datum: 02.08.2007 , Zdroj: Aha! , Strana: 4 , Autor: (pes) , Vytištěno: 211 477 , Prodáno: 140 022 , Čtenost: 222 428 , Vydavatel: CZECH NEWS
CENTER, a.s. , Rubrika: Z domova
Pozor na magický film! PARDUBICE - Jste filmový fanoušek? Dejte si pozor na americký snímek Dreamgirls. V pardubickém
letním kině v Tyršových sadech se při tomto filmu strhla rvačka a došlo i na pokus o sebevraždu. Drama se odehrálo v noci na
úterý. Ještě před začátkem promítání strážníci městské...

Na návštěvníky kina zaútočí Borat
TISK , Datum: 03.08.2007 , 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
...A případně si našel novou manželku, protože tu starou tlustou mu znásilnil a roztrhal medvěd. Tak začíná film Borat, který
dnes promítá pardubické  letní  kino . Známý britský komik Sacha Baron Cohen bývá pro své imitační a improvizační
schopnosti často přirovnáván k Peteru Sellersovi. Ve svém pořadu...

Borat dnes v Tyršových sadech!
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Borat dnes v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 03.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...Šestý nejznámější Kazach a nejlepší reportér Kazašské státní televize Borat Sagdijev dorazí dnes večer do Tyršových sadů!
Návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn budou mít možnost od 21.30 hodin spatřit zcela zdarma pozoruhodný
snímek, který mezi diváky vzbudil velký ohlas a na mezinárodním...

Borat dnes večer v Tyršových sadech
TISK , Datum: 03.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
...Fiktivní dokument o putování údajně nejlepšího reportéra Kazašské státní televize po Spojených státech amerických uvede
dnes od 21.30 hodin Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Diváci kontroverzní snímek uvidí zdarma! ...4 ...

Diváci se vydají do Grandhotelu
TISK , Datum: 04.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... PARDUBICE Film Grandhotel, který dnes promítá pardubické  letní  kino , je nejnovějším snímkem režiséra Davida
Ondříčka. Diváky zavede do hotelu Ještěd, tyčícího se nad Libercem. V něm pracuje údržbář Fleischman (Marek Taclík),
amatérský meteorolog, který pozná, že bude pršet, ještě než začne. Do...

pardubice
TISK , Datum: 04.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
...o žádné nové zařízení v Pardubicích. Jde o snímek režiséra Davida Ondříčka, který uvidí dnes večer od 21.30 hodin zcela
zdarma návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn. Zítra je tu na programu ve stejný čas film Nejlepší sportovec
století. ...4 ...

Grandhotel vyroste v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 04.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Ti, kteří včera v multikině CineStar nestihli na Letním filmovém festivalu Bohemia 2007 nejnovější Ondříčkův snímek
Grandhotel, si vše mohou vynahradit dnes večer od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn v Tyršových sadech, a to
navíc zcela zdarma! Ondříčkovy předchozí filmy S...

Snímek zavede diváky do srdce Rumunska
TISK , Datum: 06.08.2007 , 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
...do nové země, Transylvánie, kde potká Tchangala, muže osamělého jako ona sama, bez hranic a vazeb. Snímek
Transylvánia, který dnes promítá pardubické  letní  kino , je plný vášní a bouřlivé muziky. ...

Rus se po filmu dožadoval ženy!
TISK , Datum: 06.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes od 21.30 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma film Transylvania. Pardubice/
Pardubické  letní  kino  Pernštejn láká do Tyrošvých sadů na své bezplatné prázdninové produkce nejen stovky domácích
návštěvníků, ale i zahraničních turistů. „Poslední dobou...

Snímek o atentátu na Kennedyho
TISK , Datum: 07.08.2007 , 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
...bude svědkem události, která změní historii a životy mnoha lidí. Snímek Atentát v Ambassadoru, který tyto dny popisuje, dnes
večer promítá pardubické  letní  kino . ...

Diváky skvěle bavil Borat i Grandhotel
TISK , Datum: 07.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
...Zaplněný areál Pardubického  letního  kina  Pernštejn se v Tyršových sadech královsky bavil při sledování Ondříčkova filmu
Grandhotel i kontroverzního snímku Borat. Dnes večer od 21.30 hodin se návštěvníci mohou vydat na projekci filmu Atentát v
Ambassadoru. Snímekuvidí diváci zdarma. ...4 ...

Diváky v letním kině skvěle pobavil Borat i Grandhotel
TISK , Datum: 07.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...Takové a podobné „hlášky“ z nového filmu režiséra Davida Ondříčka (Samotáři, Jedna ruka netleská, Šeptej) rozesmály o
víkendu návštěvníky Pardubického  letního  kina  Pernštejn. „Zaplněný areál se královsky bavil i při sledování kontroverzního
filmu Borat, v němž se britský komik Sacha Baron Cohen v...

Proč je tolik Američanů tlustých?
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Proč je tolik Američanů tlustých?
TISK , Datum: 08.08.2007 , 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
... KULTURNÍ TIPY Na tuto otázku se snaží najít odpověď snímek Super Size Me, který dnes večer promítá pardubické  letní
kino . Stačí dvě slova: rychlé občerstvení. Co by se stalo, kdybyste nepozřeli nic jiného než stravu z rychlých občerstvení po
dobu celého měsíce? Filmař Morgan Spurlock se vydá na...

Attack Media, s.r.o.
WEB , Datum: 08.08.2007 , Zdroj: protext.cz , Autor: jik , RU / den: 30 000 , Vydavatel: ČTK
...Skvělá bilance Pardubického  letního  kina  Pernštejn! Pardubice 8. srpna (PROTEXT) - Zdá se to být skoro až neuvěřitelné,
ale průměrná návštěvnost Pardubického  letního  kina  Pernštejn se v jeho druhé sezoně pohybuje kolem osmi set diváků!
"Byli jsme doslova šokováni, že i v případě krajně...

Letní kino změnilo titul, dnes promítá film o McDonald’s
TISK , Datum: 08.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn bylo nuceno poprvé v letošním ročníku změnit na poslední chvíli titul. V pondělí večer
místo původně avizovaného snímku Transylvania promítalo v Tyršových sadech výpravný americký velkofilm 300: Bitva u
Thermopyl. „K tomuto kroku jsme museli sáhnout proto, že nám...

O šmírování v bývalém Německu
TISK , Datum: 09.08.2007 , 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
...si omezenost své vlastní existence. To je základní zápletka řadou cen ověnčeného německého snímku Životy těch druhých,
který dnes promítá pardubické  letní  kino . ...

V Pardubickém letním kině průměrně 800 návštěvníků!
TISK , Datum: 09.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...nás nesmírně těší,“ sdělil jeden z provozovatelů Jan Motyčka Pardubice/ Zdá se to být skoro až neuvěřitelné, ale průměrná
návštěvnost Pardubického  letního  kina  Pernštejn se v jeho druhé sezoně pohybuje kolem osmi set diváků! „Byli jsme
doslova šokováni, že i v případě krajně nepříznivého počasí...

Snímek vypráví o Oliveru Twistovi
TISK , Datum: 10.08.2007 , 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
...od laskavého pana Brownlowa je pouze začátkem řady dobrodružství, která jsou příslibem lepšího života. Film Oliver Twist
dnes večer promítá pardubické  letní  kino . ...

Vypravte se dnes z letního kina zadarmo do Londýna!
TISK , Datum: 10.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes večer od 21.30 hodin v Tyršových sadech film Romana Polanského Oliver
Twist. „Zajímavé na tomto snímku je, že ho tvůrce podepsaný pod slavným dramatem Pianista natáčel v České republice,“ řekl
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan...

Letní kino nabízí animovanou komedii
TISK , Datum: 11.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...vznikla svěží animovaná komedie Spláchnutej, stojící na precizní americké počítačové animaci a okouzlujícím britském
humoru. Tu dnes promítá pardubické  letní  kino . Příběh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské metropole a překvapivě
také pod nimi. Jeho hrdinou je rozmazlený myšák z lepší...

Na plátně bude řádit Mr. Bean
TISK , Datum: 11.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 6 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kultura - kraj Pardubický
... VÍKENDOVÉ TIPY Diváci, kteří se zítra vydají do pardubického  letního  kina  se mohou těšit na bláznivé kousky ve snímku
Prázdniny pana Beana. Svou neomezenou fantazii využívá k co nejkomplikovanějším řešením těch nejjednodušších problémů.
Neortodoxní postup sice přináší řadu potíží, ale na konci...

Jak tráví Mr. Bean prázdniny? Uvidíte v letním kině!
TISK , Datum: 11.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...oči vidět, jak se splachují zvířata do kanálu? Nebo byste rádi věděli, co dělá slavný Mr. Bean o prázdninách? Pokud ano,
přijďte o víkendu do Pardubického  letního  kina  Pernštejn, kde se můžete zcela zdarma podívat hned na tři atraktivní filmové
trháky. První z nich je v Tyršových sadech na...

Letní kino uvádí Bílou Masajku
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Letní kino uvádí Bílou Masajku
TISK , Datum: 13.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Hermine Huntgeburthové podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmannové vznikal přímo v keňských reáliích. Snímek,
který dnes promítá pardubické  letní  kino , vypráví skutečný příběh mladé ženy, která se snaží zdolat bezpočet překážek
zvláštní a neznámé kultury, aby mohla dát průchod své životní...

Bílá Masajka bude zdarma k vidění v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 13.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční
filmy, uvede dnes od 21.30 hodin snímek Bílá Masajka. „Ten vznikl podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmannové,
jenž vznikal přímo v keňských reáliích,“ uvedl provozov...

Jak viděli koncert samotní fanoušci
TISK , Datum: 14.08.2007 , 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
...z živého koncertu. Z pódia se na diváky sype show Mike D, Ad Rock, MCA, Mix Master Mike a také několik speciálních hostů.
Film dnes uvádí pardubické  letní  kino . ...

Padesát kamer a čtyřicet tisíc očí v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 14.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes prázdniny promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční snímky,
uvede dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma film Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc očí. „Dne 9. října 2004 před vyprodaným
koncertem v newyorské Madison Square Garden rozdali...

Pardubické  letní  kino  myslí také na děti. Dává Asterixe!
TISK , Datum: 15.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes prázdniny promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční snímky,
bude dnes večer myslet také na děti. Od 21.30 hodin uvede zcela zdarma film Asterix a Vikingové. „Přestože je začátek
projekce pro děti poměrně pozdní, věříme, že si tento...

Do letního kina míří Asterix a Vikingové
TISK , Datum: 15.08.2007 , 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
... KULTURNÍ TIPY Pardubické  letní  kino  dnes večer promítá animovaný snímek Asterix a Vikingové. Asterix a Obelix se
vydají na Velký Zamrzlý Sever, kde pátrají po zmizelém chráněnci jménem Zničehonix. Ten se na severu nedobrovolně zamotá
do neočekávaných událostí a zároveň potká krásnou a odvážnou...

Jednotka příliš rychlého nasazení míří do letního kina!
TISK , Datum: 16.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes prázdniny promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční snímky,
uvede dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma Jednotku příliš rychlého nasazení. „Zapomeňte na všechny komedie z
policejního prostředí, které jste doposud viděli. Jednotka příliš...

Eragonovi pomůže dračí mládě
TISK , Datum: 17.08.2007 , 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
...odolávat temným silám v království, kterému vládne král, jehož zlo nezná hranic. Taková je základní zápletku snímku Eragon,
který dnes promítá pardubické  letní  kino . ...

V Pardubickém letním kině bude dnes k vidění Eragon
TISK , Datum: 17.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes prázdniny promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční snímky,
uvede dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma film Eragon. „Vypráví o tom, jak chudý farmářský chlapec Eragon najde v
Dračích horách podivný modrý kámen. Zprvu ho chce pouze...

Pravidla lži dnes večer v Pardubickém letním kině
TISK , Datum: 18.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítne dnes od 21.30 hodin zcela zdarma v Tyršových sadech výjimečný český snímek
Pravidla lži. „Vypráví o tom, jak se dvanáct lidí nechá dobrovolně na jeden rok zavřít na statku na Šumavě. Zde manuálně
pracují (živí sami sebe) a navzájem si pomáhají překročit...

Letní kino nabízí snímek Kim Ki-Duka
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Letní kino nabízí snímek Kim Ki-Duka
TISK , Datum: 18.08.2007 , 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
...filmový festival v Karlových Varech. Co stojí za jeho tvorbou, která mu vynesla už desítky festivalových cen, mohou v neděli
zjistit diváci pardubického  letního  kina . Promítat se tu bude jeho snímek Samaritánka. V něm dvě soulské středoškolačky
získávají peníze na cestu do Evropy zvláštním...

Horská hlídka dnes míří do Pardubického  letního  kina !
TISK , Datum: 20.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítne dnes večer od 21.30 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma Horskou hlídku.
„Jde o brutální, a přesto překrásný film, který líčí obtížnou výpravu na čínské území,“ informoval náš Deník jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. ...

Letní kino nabízí Horskou hlídku
TISK , Datum: 20.08.2007 , 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
... KULTURNÍ TIPY Pardubické  letní  kino  dnes uvádí čínský film Horská hlídka. Snímek zavede diváky do Kekexili, horské
divočiny nepředstavitelné krásy. Připomíná ráj na Zemi, ale ve skutečnosti je peklem, ve kterém jsou brutálně zabíjeny vzácné
tibetské antilopy a nevysvětlitelně mizí dobrovolníci z...

Letní kino uvádí Kupce benátského
TISK , Datum: 21.08.2007 , 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
...světě vybral i s úroky. Taková je základní zápletka Shakespearova dramatu Kupec benátský. Stejnojmennou filmovou
adaptaci uvádí dnes večer pardubické  letní  kino . ...

Shakespearův Kupec benátský dnes večer v letním kině!
TISK , Datum: 21.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech, uvede dnes večer
od 21.30 hodin filmovou verzi Shakespearova Kupce benátského. „Děj nás zavede do italských Benátek šestnáctého století.
Vypráví o hrabivém židovském lichváři Shylockovi, který je...

Kupec benátský dnes v letním kině
TISK , Datum: 21.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech, uvede dnes od
21.30 hodin filmovou verzi Kupce benátského. „Vypráví o hrabivém židovském lichváři Shylockovi, který je ještě horší než jeho
špatná pověst,“ řekl provozovatel kina Jan Motyčka. ...4 ...

V letním kině dnes budou přát Šťastné a veselé Vánoce!
TISK , Datum: 22.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...Chcete už dnes večer zažít atmosféru nejkrásnějších svátků v roce? Tak přijďte do Pardubického  letního  kina  Pernštejn,
které v Tyršových sadech promítne od 21.30 hodin zcela zdarma film Šťastné a veselé. „Nepůjde však o snímek, v němž by
byla vánoční tematika zobrazena tradičním způsobem. Tento...

Jak Štědrý den proměnil válku
TISK , Datum: 22.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: KulturaKraj Pardubický
... KULTURNÍ TIPY Pardubické  letní  kino  dnes nabízí projekci snímku Šťastné a Veselé. Tento film je inspirován skutečným
příběhem, který se odehrál v zákopech první světové války na Štědrý večer roku 1914. Když válka vypukla uprostřed léta
1914, zavlekla do bojů milióny mužů. A teď přichází Vánoce,...

Shakespeare v letním kině lákal, co na to Slavíci v kleci?
TISK , Datum: 23.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Parbubicko
...letním kině Pernštejn. „Přestože nám příliš nepřálo počasí, byla všechna místa k sezení obsazená,“ konstatoval jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler. „Jsme moc rádi, že se nám neustále daří držet průměrnou
návštěvnost přes 500 diváků denně. Za to bychom skvělému...

V letním kině zazpívají Slavíci v kleci
TISK , Datum: 23.08.2007 , 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 francouzský snímek Slavíci v kleci. Dirigent Pierre Morhange se vrací na matčin pohřeb.
Setkává se tu 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 profesor...

Co nosí ďábel? Uvidíte dnes v letním kině!
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Co nosí ďábel? Uvidíte dnes v letním kině!
TISK , Datum: 24.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
...módy, kde i nepovedený účes může zabít celou vaši kariéru a kde úspěch vyžaduje víc než jen nadšení a odhodlání,“ uvedl
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. (td) Více informací o Pardubickém letním kině též na webu:
par dubicky.denik.cz/letnikino ...

Snímek vypráví o zákulisí světa módy
TISK , Datum: 24.08.2007 , 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 Pardubické  letní  kino  dnes uvádí film Ďábel nosí Pradu. V závratném světě newyorské módy, kde nepovedený
účes může zabít celou kariéru, je časopis Runway vysněným Olympem všech, kdo se jen trochu zajímají o svůj vzhled. Pod
vedením nejmocnější ženy módního průmyslu Mirandy Priestlyové...

Královna ovládne letní kino
TISK , Datum: 25.08.2007 , 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
...Frearse za zavřené dveře královského paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II. těsně po tragické smrti princezny Diany
nabízí dnes večer pardubické  letní  kino . Zájemci sem mohou vyrazit na snímek Královna. Tento film odkrývá skutečné
emoce i tragický dosah této události na celý svět. Kdo stojí...

Nejvěrnější návštěvníci letního kina? Psi milující Shakespeara!
TISK , Datum: 25.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 26 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s.
...od stříbrného plátna odtrhnout oči, přesto ale stíhá pozorovat cvrkot v areálu Pardubice/ Víte, kdo patří mezi nejvěrnější
návštěvníky Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které již druhým rokem promítá přes celé prázdniny úplně zdarma divácky
atraktivní domácí i zahraniční filmové trháky v...

Hra osudu, ale také Královna
TISK , Datum: 25.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 26 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Na co dnes a zítra? Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes od 21.30 hodin film Match Point – Hra osudu.
Zítra ve stejný čas promítne Královnu, která nabízí pohled za zavřené dveře královského paláce po tragické smrti princezny
Diany...

Pohledná třicátnice bude v letním kině nabízet své tělo!
TISK , Datum: 27.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech, uvede dnes večer
od 21.30 hodin film Sherrybaby. „Pojednává o pohledné třicátnici Sherry (hraje ji Maggie Gyllenhaalová), která má za sebou
temnou minulost. Kvůli drogám a krádežím si odseděla tři...

Letní kino promítá Sherrybaby
TISK , Datum: 27.08.2007 , 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
... KULTURNÍ TIPY Pardubické  letní  kino  dnes uvádí americký snímek Sherrybaby. Pohledná třicátnice Sherry (Maggie
Gyllenhaalová) má za sebou temnou minulost. Kvůli drogám a krádežím si odseděla tři roky ve vězení, ze kterého je právě
propuštěna. S cejchem bývalé trestankyně, zlodějky a feťačky pro ni...

V Pardubickém letním kině se objeví i slavný „Brouk“!
TISK , Datum: 28.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...se měla začít natáčet v Tunisu v dubnu roku 1978. Tou dobou se však scénář ještě pročišťoval a revidoval,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Jeho konečná verze ovšem natolik popudila zástupce
firmy EMI, jež měla snímek financovat dvěma miliony liber, že...

Letní kino nabízí Monty Python
TISK , Datum: 28.08.2007 , 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
... KULTURNÍ TIPY Pardubické  letní  kino  dnes večer promítá snímek Život Briana z autorské dílny britské skupiny Monty
Python. Biblická fraška o nedobrovolném Mesiášovi se měla původně začít natáčet v Tunisu v dubnu roku 1978, tou dobou se
však scénář ještě pročišťoval a revidoval. Jeho konečná verze...

FOTO
TISK , Datum: 28.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel: Mafra, a.s. ,
Rubrika: Kraj Hradecký

V letním kině o sexualitě třikrát jinak!
TISK , Datum: 29.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...vidění snímek Eros. „Jde o třídílný film o lásce a sexualitě od tří režisérů, z prostředí tří různých kultur,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „The Dangerous Thread of Things je příběhem o
manželském trojúhelníku mezi párem a mladou ženou na pobřeží...
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Eros je dílem tria slavných režisérů
TISK , Datum: 29.08.2007 , 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
... FILM Pardubické  letní  kino  dnes večer uvádí snímek Eros. Třídílný snímek o lásce a sexualitě je dílem tří režisérů, z
prostředí tří různých kultur. Sešli se v něm Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Kar Wai Wong. The Dangerous
Thread of Things je příběhem o manželském trojúhelníku mezi...

„Kdo je tady ředitel?“
TISK , Datum: 30.08.2007 , 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
...ale chce zároveň zůstat věrný fiktivnímu charakteru ředitele firmy. Taková je zápletka snímku Kdo je tady ředitel?, který dnes
večer uvádí pardubické  letní  kino . ...

Kdo je tady ředitel, zeptají se dnes v kině
TISK , Datum: 30.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...prodat, však potřebuje skutečného, hmatatelného ředitele a do jeho ,role’ najme neúspěšného herce Kristoffera,“ řekl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Jednání však dočasně zkrachují a Kristoffer musí hrát dál.
Až jeho bývalá žena, jako právník obchodního...

Vytvořte vlastní scénku do České sody!
TISK , Datum: 30.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 18 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura regionu
...Česká soda v České republice se uskuteční už tuto sobotu od 21.30 hodin v pardubických Tyršových sadech a bude zcela
zdarma! „Návštěvníkům Pardubického  letního  kina  Pernštejn jsme se tuto exkluzivní projekci rozhodli dát jako dárek na
rozloučenou s druhou sezonou našeho projektu,“ konstatoval...

V letním kině se promítá Block Party
TISK , Datum: 31.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... PARDUBICE Hudební komedii Block Party o jednom velkém splněném snu, kterou dnes promítá pardubické  letní  kino ,
natočil režisér Michel Gondry, který je držitelem Oscara za film Věčný svit neposkvrněné mysli. Komik a hudebník Dave
Chappelle pozve desítky svých oblíbených zpěváků a skupin, aby...

Pardubické  letní  kino  naděluje!
TISK , Datum: 31.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Zpravodajství - Pardubicko
...pořadu Česká soda v České republice, dostane navíc jako bonus exkluzivní dárek s mimořádnou sběratelskou hodnotou!
„Pro návštěvníky Pardubického  letního  kina  Pernštejn máme připraveny speciální lahvičky s přesnou kopií viněty, jaká se
objevila v úvodní znělce České sody,“ uvedl pro náš Deník...

Letní kino bude nadělovat!
TISK , Datum: 31.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...rok pod taktovkou Fero Feniče pro jeho Febio TV. Pak už jen stačí tuto pohlednici poslat s e-mailovým či telefonickým
kontaktem na adresu Pardubického  letního  kina  Pernštejn, Tyršovy sady, 530 02 Pardubice, a to do konce září. Nejlepší
nápady čtenářů budou realizovány a jejich tvůrci přizváni na...

Letní kino uvede Českou sodu
TISK , Datum: 31.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: JIŘÍ TŮMA , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kultura - kraj Pardubický
SERVIS NA LÉTO Závěr prázdnin patří v kraji České sodě i jukeboxu v podání Buty Pardubice - Zítra se uzavře seriál promítání
v pardubickém letním kině. A jeho organizátoři na závěr přichystali přížnivcům českého černého humoru bonbónek. Zájemci se
totiž mohou vydat na jediné letošní promítání seri...

Jediné letošní promítání České sody je dnes večer v Pardubicích zcela zdarma!
TISK , Datum: 01.09.2007 , Zdroj: Orlický deník , Strana: 13 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 13 231 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura regionu
...Česká soda v České republice, které bude zcela zdarma, získá navíc jako bonus dárek s mimořádnou sběratelskou
hodnotou! „Pro návštěvníky Pardubického  letního  kina  Pernštejn máme připraveny speciální lahvičky s přesnou kopií viněty,
jaká se objevila v úvodní znělce České sody,“ konstatoval jeden z...

Prázdniny končí. Letní kina zavírají
TISK , Datum: 01.09.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  promítá dnes naposledy Pardubice - Prázdniny jsou pryč. Jedním z důkazů je zavírání letních kin.
Chrudimské naposledy přivítalo diváky ve středu, to pardubické čeká derniéra dnes večer. V obou největších městech kraje se
promítání pod širým nebem osvědčilo a...

Pardubické  letní  kino  končí
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Pardubické  letní  kino  končí
RÁDIO , Datum: 03.09.2007 , Zdroj: ČRo - Pardubice , Zpráva: 7 , Poslechovost pořadu: 3 087 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...POLANSKÁ, moderátorka Pardubické  letní  kino  se o víkendu rozloučilo se svými diváky. Po dva prázdninové měsíce si
našlo cestu do Tyršových sadů na padesát tisíc filmových fanoušků, kteří měli šanci zhlédnout víc než šedesát snímků různých
žánrů. Organizátor Jan Motyčka říká, že...

Česká soda v letním kině v Pardubicích!
TISK , Datum: 03.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn uspořádalo v sobotu večer na závěr své druhé sezony jedinou letošní veřejnou projekci
populárního satirického pořadu Česká soda v republice! Pořadatelé si pro diváky přichystali speciální dárky. Slavnostního
promítání se zúčastnil i duchovní otec České sody Fero...

Letní kino se rozloučilo Českou sodou
TISK , Datum: 03.09.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (vid) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Zuzana. Když se konečně o půl desáté začalo promítat, nenechaly výbuchy smíchu v publiku nikoho na pochybách, že
poslední letošní promítání pardubického  letního  kina  bylo skutečným zlatým hřebem sezony. ...

Česká soda v Pardubicích!
TISK , Datum: 03.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Zpravodajství
...jedinou letošní veřejnou projekci zavítal také duchovní otec pořadu Fero Fenič Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn,
které přes celé prázdniny promítalo v Tyršových sadech zdarma atraktivní domácí i zahraniční filmy, v sobotu večer dopsalo
svou poslední letošní kapitolu. Velkolepé finále ...

Letní kino v „Tyršácích“ osiřelo
TISK , Datum: 04.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítalo zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční filmy,
osiřelo. Včera už se v Tyršových sadech demontovalo projekční plátno, ale také V. I. P. stan, reklamy a osvětlení areálu.
„Promítací kabina a chatky, z nichž jsme podávali...

Česká soda bude pokračovat, ale s novými tvářemi
TISK , Datum: 04.09.2007 , Zdroj: Orlický deník , Strana: 21 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 13 231 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura regionu
...dlouho odmítal,“ konstatoval exkluzivně pro náš Deník duchovní otec projektu a šéf společnosti Febio Fero Fenič, který o
víkendu zavítal do Pardubického  letního  kina  Pernštejn na jedinou letošní veřejnou projekci České sody. „Nové díly máme v
programovém plánu naší Febio TV, kde by se měly...

Pardubické  letní  kino  letos v Tyršových sadech promítalo více než 110 hodin!
TISK , Datum: 05.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 18 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Show extra
...filmů nonstop, šlo by celkem o 6602 minut, tedy 4,5 dne! Pardubice/ Více než padesát tisíc lidí zavítalo o letních prázdninách
na projekce Pardubického  letního  kina  Pernštejn do Tyršových sadů! „Průměrná návštěvnost se pohybovala přes 800
diváků na jedno promítání,“ uvedl Jan Motyčka, jeden z...

Chybí zaměstnanci. Pivovar modernizuje
TISK , Datum: 06.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (peš) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...ředitel Karel Spilko. Pivovar proto navázal úzkou spolupráci s městem Pardubice a podporuje řadu kulturních či sportovních
akcí, například Pardubické  letní  kino  a po dlouhé době i dostihový sport, včetně Velké pardubické steeplechase. ...

Pardubické  letní  kino  navštívilo přes 50.000 lidí URL
WEB , Datum: 07.09.2007 , Zdroj: ceska-media.cz , Autor: ČTK, autor: jlc, jpt, (mai) , Vydavatel: Česká média spol. s r.o. , Rubrika: Média-Extra
Pardubice 7. září (ČTK) - Letní kino v Tyršových sadech v Pardubicích navštívilo o prázdninách přes 50.000 návštěvníků. Na
promítání chodilo v průměru 800 lidí denně. Minulý rok byl průměr za oba letní měsíce kolem 500 diváků, řekl ČTK
provozovatel Jan Motyčka. K vidění bylo v Pardubicích 61 filmů, ...

Pardubické  letní  kino  navštívilo přes 50.000 lidí URL
WEB , Datum: 07.09.2007 , Zdroj: ceska-media.cz , Autor: ČTK, autor: jlc, jpt, (mai) , Vydavatel: Česká média spol. s r.o.
Pardubice 7. září (ČTK) - Letní kino v Tyršových sadech v Pardubicích navštívilo o prázdninách přes 50.000 návštěvníků. Na
promítání chodilo v průměru 800 lidí denně. Minulý rok byl průměr za oba letní měsíce kolem 500 diváků, řekl ČTK
provozovatel Jan Motyčka. K vidění bylo v Pardubicích 61 filmů, ...

Kino v parku vadí lidem dál
TISK , Datum: 12.09.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...- Ani druhá sezona pardubického  letního  kina  neproběhla bez potíží. Po loňské petici lidí z Labské ulice si letos na hluk z
promítání v Tyršových sadech stěžují obyvatelé ulice Na Hrádku. „Nadměrný hluk z reproduktorů rušil noční klid až do nočních
hodin. Ruší i odcházející, mnohdy podnapilé...
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Nad provozem pardubického  letního  kina  visí otazník URL
WEB , Datum: 25.04.2007 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Drahomíra Bačkorová , RU / den: 39 562
Pardubická radnice zatím neví, zda povolí i letos provoz letního kina v Tyršových sadech. Poprvé se našel provozovatel letního
biografu vloni a filmová představení pod širým nebem si oblíbili hlavně mladí lidé. Naopak protestovalo několik občanů, kterým
produkce rušila noční klid. Náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková dnes dodala.

"Město bude, dá se říci, dělat vše proto, abychom projekt letního kina zachovali. Máme zatím malý problém s přesným
umístěním kina v Tyršových sadech. Během příštího týdne proběhne jednání s městským obvodem I, kterého se to nejvíce
týká. Velice rádi a uděláme všechno proto, abychom se dohodli a vytvořili prostor, aby kino mohlo být. Problém je především v
tom, že lidé, kteří bydlí v Labské ulici, podali petici, která je výhradně proti kinu, samozřejmě je to určitá jenom, dá se říci, malá
část obyvatelstva. My petici bereme na vědomí a snažíme se vyjít všem vstříc."
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Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 17 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Letní kino v Chrudimi sice letos skončilo, ale v Pardubicích bude promítat i nadále!
TISK , Datum: 23.05.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 16 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
„Areál bude znovu umístěn v Tyršových sadech, ale na novém místě,“ říká provozovatel Pardubického  letního  kina .

Pardubice/Chrudim/ Zatímco poslední stálé letní kino v Pardubickém kraji, které se nacházelo v Chrudimi, už letos promítat
nebude, to pardubické, jež vzniklo teprve loni v prostorách Tyršových sadů, bude promítat dál! A to i navzdory protestům
několika obyvatel sousední Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z reproduktorů. „Pokud nebudeme překračovat povolenou
hladinu hluku, můžeme pokračovat,“ řekl včera našemu Deníku Jan Motyčka, provozovatel Pardubického  letního  kina
Pernštejn.

Na novém místě

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo prosadit návrh přesunout areál letního kina na nové místo. Bude umístěn znovu v
Tyršových sadech. Nebude už však blízko jezu, ale na opačné straně nedaleko schodů k Sukově třídě. Sem se vejde mnohem
více diváků, kteří už nebudou muset podstupovat riziko noční procházky neosvětleným parkem po skončení projekce. Zároveň
bychom neměli rušit obyvatele Labské ulice, kteří proti našemu projektu dokonce sepsali petici,“ pravil Jan Motyčka.
Provozovatelé Pardubického  letního  kina  chtějí také letos promítat úplně zadarmo po celé dva prázdninové měsíce.
„Loni jsme vyhlásili, že projekce se uskuteční pouze v případě nepříznivého počasí. Zájem milovníků stříbrného plátna byl však
tak obrovský, že jsme mnohdy hráli i za deště,“ podotkl Jan Motyčka, podle něhož se loni přišlo podívat na každé představení v
průměru kolem 500 návštěvníků.
„Pokud přijdou lidé a bude to jen trochu možné, chceme promítat, abychom naše věrné příznivce nezklamali,“ prohlásil
provozovatel kina, které svou druhou sezonu zahájí 1. července snímkem režiséra Petra NikolaevaAbude hůř.
„Stejně jako při loňské premiéře počítáme v programu letního kina jak s osvědčenými filmovými hity, tak i se snímky, které v
kinech nejsou běžně k vidění, ale jsou něčím zajímavé,“ uvedl Jan Motyčka, který by rád, aby areál letního kina nežil pouze
večer.

Centrum zábavy

„Rádi bychom z Tyršových sadů přes prázdniny učinili pulzující centrum zábavy v Pardubicích. Naším cílem je vrátit jim zašlý
lesk a slávu, kterou měly v minulosti,“ konstatoval provozovatel Pardubického  letního  kina .
„Zvažujeme, že by zahradní restaurace mohla mít otevřeno již odpoledne a nabízela možnost půjčit si zde potřeby například pro
pétanque či jiné sporty,“ sdělil Jan Motyčka.
„Také bychom chtěli oživit prázdninový program v Tyršových sadech koncerty nejrůznějších žánrů,“ poodhalil své plány
provozovatel letního kina, jehož rozpočet letos přesahuje 800 tisíc korun. Stotisícový grant obdrželi pořadatelé od Magistrátu
města Pardubic. Zbylé prostředky chtějí získat od sponzorů.

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  BUDE! Provozovatelé Pardubického  letního  kina  včera potvrdili, že se filmové
projekce budou v Tyršových sadech konat i letos. Při loňské premiéře sledovalo zajímavé domácí i zahraniční snímky zcela
zdarma nedaleko jezu v průměru 500 návštěvníků na jedno představení. Nový prostor by měl podle pořadatelů pojmout ještě
větší počet milovníků stříbrného plátna.
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Dnes sledujeme - pondělí 28.5.2007 URL
WEB , Datum: 28.05.2007 , Zdroj: ČRo - hradec.cz , RU / den: 28 776 , Rubrika: hradec / sledujeme
Dnes je Mezinárodní den mléka; slaví se z iniciativy Mezinárodní mlékárenské federace čtvrté pondělí v květnu. 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman je na pracovní návštěvě v Číně. Bagdád

V Bagdádu by se mělo uskutečnit setkání zástupců Spojených států a Íránu, kteří budou jednat o situaci v Iráku.

Obnovené britské rockové trio The Police zahájí v kanadském Vancouveru světové turné koncertem pro členy svého fanklubu.

V mexickém Cancúnu proběhne finále soutěže o nejkrásnější ženu Miss Universe 2007. ČR reprezentuje Česká Miss 2007
Lucie Hadašová.

Uskuteční se návštěva delegace socialistických europoslanců včetně Čecha Libora Roučka v Rusku; cílem je vylepšit vztahy
EU a Ruska po neúspěšném summitu v Samaře.

V Trenčianských Teplicích bude v 16:00 udělena cena Karla Čapka, kterou dostanou ředitelka českého Památníku Karla
Čapka na Strži Kristina Váňová a slovenský rozhlasový režisér Vladimír Rusko.

České dráhy upozorňují, že od 7:00 28.5. nepřetržitě do 16:00 30.5. se bude konat výluka mezi železničními stanicemi Slatina
nad Zdobnicí a Rokytnice v Orlických horách. Osobní doprava bude nahrazena autobusy.

Oprava železničního přejezdu nedaleko Hostinného na Trutnovsku zkomplikuje řidičům od 28. května do 1. června cestu do
Krkonoš. Doprava na hlavním tahu z Jičína do Trutnova a dál do hor povede složitou objížďkou.

Před rokem zemřel český spisovatel, královéhradecký rodák a izraelský diplomat Viktor Fischl (Avigdor Dagan). Narodil se v
roce 1912.

Ve 14:00 se koná v Praze tisková konference ministra zemědělství Petra Gandaloviče o programu rozvoje českého venkova,
který schválila EU.

Krajský soud v Hradci Králové odročil případ Bohumila Kulínského na 28. květen. Důvodem je výslech dalšího svědka. Bývalý
sbormistr dětského pěveckého sboru Bambini di Praga je obžalován z pohlavního zneužívání dvou členek sboru.

U Městského soudu v Praze pokračuje hlavní líčení v případu bývalého šéfa investičního fondu Trend Miroslava Hálka a čtyř
podnikatelů. Jsou stíháni kvůli pokusu o podvod s akciemi pražského obchodního domu Kotva.

V 9:00 bude v synagoze v Dobrušce zahájena charitativní výstava obrazů studentů zdejšího gymnázia, výtěžek bude věnován
nadaci Kapka naděje.

V 10:00 se v Pardubicích uskuteční tisková konference k druhému ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn.

V 10:30 se koná v Hradci Králové tisková konference krajského výkonného výboru ČSSD Královéhradeckého kraje. Program:
100 dní vlády Mirka Topolánka a návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterou předkládá ČSSD.

Ve 14:00 se koná tisková konfetrence po jednání rady Pardubického kraje. Na programu například: investiční akce v oblasti
kultury a uvolnění finančních prostředků na prezentační akce Pardubického kraje.

V 16:30 bude v ambitu kláštera ve Vrchlabí zahájena výstava nazvaná Vysoké Tatry pohledem fotografa a přírodovědce Milíče
Blahouta. Expozice bude přístupná do 11. července.

V 18:00 začne v Kostelci nad Orlicí jednání městského zastupitelstva, na programu budou například majetkové záležitosti či
místní plán protidrogové politiky.

Letošní ročník Festivalu komorních sdružení Camerata Nova Náchod 2007 nabídne posluchačům na různých místech česko-
polského pomezí deset koncertů. Sedmatřicátý ročník festivalu se uskuteční od 28. května do 8. června.

V 19:00 zazní ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty v Hradci Králové koncert Vladimíra Merty a
Jany Lewitové - staré balady s loutnou.

Od 19:00 vystoupí ve Velkém sále královéhradeckého Adalbertina VLADIMÍR HRON - skvělý bavič a zpěvák uvádí svůj nový
pořad "Hvězdný expres".

V kino Centrál v Hradci Králové začne ve 20:00 promítání filmu o jezuitském řádu "Nejsme andělé, jen děláme jejich práci". Poté
se uskuteční beseda, jíž se zúčastní biskup královéhradecké diecéze, Mons. Dominik Duka, provinciál České provincie
Tovaryšstva Ježíšova František Hylmar a režisér Otakáro Maria Schmidt.

Sport: V 17:15 začnou všechna utkání posledního 30. kola první fotbalové ligy, která rozhodnou o titulu Mistra. V Paříži se
hraje grandslamové French Open, mezinárodní tenisové mistrovství Francie.
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V pardubických Tyršových sadech bude opět promítat letní kino URL
WEB , Datum: 28.05.2007 , Zdroj: ceska-media.cz , Autor: ČTK, autor: dos snm (OB)
První prázdninový den začne již druhým rokem v pardubických Tyršových sadech promítat kino pod širou oblohou. Proti loňsku
organizátoři místo projekcí posunuli blíže Sukově třídě, aby získali více prostoru a nerušili tolik obyvatele v sousedství letního
kina. Zástupce pořadatelské společnosti Attack Media Jan Motyčka dnes novinářům řekl, že sezonu odstartuje snímek Petra
Nikolaeva ... a bude hůř, který nelze v běžné distribuci vidět. "Můžeme diváky pozvat na zahájení pardubického  letního  kina ,
což bude film ... a bude hůř, který promítneme 1. července za účasti filmové delegace, tedy tvůrců filmu a stejnojmenné
hudební skupiny, která vystoupí po skončení projekce," řekl Motyčka. Pořadatelé stejně jako minulý rok chtějí návštěvníkům
kina představit směs 60 snímků různých žánrů.
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Pardubice opět budou mít letní kino URL
WEB , Datum: 28.05.2007 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Jakub Hřib , RU / den: 39 562
Pardubické  letní  kino  bude promítat v Tyršových sadech i letos. S tímto závěrem přišli zástupci města a pořadatelé.
Konečnému kývnutí předcházela ale složitá jednání - především obyvatelé Labské ulice si totiž stěžovali na rušení nočního
klidu a někteří návštěvníci měli v neosvětleném parku strach z návratu domů. Martina Hubáčková z kanceláře primátora
vysvětlila, jaká opatření přijali.

"Ta situace se řešila, petice byla na Radě města Pardubic. A udělalo se několik opatření k tomu, aby se zabránilo rušení
nočního klidu na nutnou míru, tzn. že reklamy, které běhaly po produkci, už jsou odstraněny a potom se řešila i změna místa
toho konání, letního kina. Další věc je tam ochranka, kterou vlastně najímá pořadatelská firma a s tou změnou místa konání
letního kina se vlastně váže i to, že tam bude lépe osvětlené prostranství, tak si myslím, že se trošku eliminovala ta obava z
nepříjemností cestou z letního kina."Chcete zasílat novinky každý pracovní den na Váš email?Zaregistrujte zdarma svoji
emailovou adresu: http://www.rozhlas.cz/pardubice/zpravodajstviemailem
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V pardubických Tyršových sadech bude opět promítat letní kino URL
WEB , Datum: 28.05.2007 , Zdroj: ceska-media.cz , Autor: ČTK, autor: dos snm (OB)
První prázdninový den začne již druhým rokem v pardubických Tyršových sadech promítat kino pod širou oblohou. Proti loňsku
organizátoři místo projekcí posunuli blíže Sukově třídě, aby získali více prostoru a nerušili tolik obyvatele v sousedství letního
kina. Zástupce pořadatelské společnosti Attack Media Jan Motyčka dnes novinářům řekl, že sezonu odstartuje snímek Petra
Nikolaeva ... a bude hůř, který nelze v běžné distribuci vidět. "Můžeme diváky pozvat na zahájení pardubického  letního  kina ,
což bude film ... a bude hůř, který promítneme 1. července za účasti filmové delegace, tedy tvůrců filmu a stejnojmenné
hudební skupiny, která vystoupí po skončení projekce," řekl Motyčka. Pořadatelé stejně jako minulý rok chtějí návštěvníkům
kina představit směs 60 snímků různých žánrů. V nabídce figurují osvědčené tituly uváděné v artových kinech i současné
filmové hity. Na programu by měl být například Kupec benátský s Al Pacinem a Jeremy Ironsem v hlavních rolích, oscarové
filmy Královna, Poslední skotský král, Dreamgirls nebo Carmen ve zpracování španělského režiséra Carlose Saury z roku
1983. Chybět nebudou ani loňský vítěz Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Sherrybaby, dokumenty Marcela
Heleny Třeštíkové či srbská Kniha rekordů Šutky o největší romské osadě na Balkáně Na letní kino získali organizátoři loni
dvouletý grant pardubické radnice, na každou sezonu dostali 100.000 korun. Díky tomu a díky příjmům od sponzorů a z
prodeje občerstvení neplatí diváci žádné vstupné. Průměrná návštěvnost před rokem dosáhla úctyhodných 500 lidí na jedno
promítání. Nepříznivé ohlasy naopak letní scéna zaznamenala od obyvatel nedaleké Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk v
noci a zorganizovali proti promítání petici s asi 20 podpisy. Pořadatelé i z tohoto důvodu místo promítání posunuli blíž Sukově
třídě, čímž se na projekce vejde o několik set diváků více. Zároveň omezí vysílání hlučných reklamních šotů. Proti loňsku se
zvětší i filmové plátno, letos bude mít rozměry tři krát pět metrů. Organizátoři slibují, že v případě zájmu by chtěli prostor letního
kina v parku obohatit i o další atrakce. "Chtěli bychom prázdninový program oživit o koncerty nejrůznějších žánrů. Zahradní
restaurace by také mohla mít otevřeno již odpoledne a půjčovat potřeby například pro pétanque či jiné sporty. O víkendech by
měl prostor fungovat pro lidi, kteří o prázdninách zůstávají ve městě a neodjíždějí na venkov," dodal Motyčka.
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Pernštejn v novém promítne šedesát filmů
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Jičínský deník , Strana: 5 , Autor: (red) , Vytištěno: 19 600 , Čtenost: 1 960 , Rubrika: Jičínsko - podnikání
Východní Čechy/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn provozované v Tyršových sadech bude promítat i letos. Tomuto rozhodnutí
nezabránily ani protesty několika obyvatel sousední Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z reproduktorů. „Jsme moc rádi, že
se nám podařilo prosadit myšlenku přesunout areál letního kina z původního místa, poblíž jezu, do mnohem rozlehlejší přední
části parku, nedaleko schodů k Sukově třídě. Umožňuje to navýšení kapacity kina o stovky diváků, kteří už nebudou muset
podstupovat riziko noční procházky neosvětleným parkem po skončení projekce. Neměli bychom rušit ani obyvatele Labské
ulice, kteří proti našemu projektu dokonce sepsali petici,“ uvedl Jan Motyčka, jeden ze zástupců pořadatelské společnosti. Letní
kino bude i letos promítat zadarmo celé dva prázdninové měsíce. 
„Pokud přijdou lidé a bude to jen trochu možné, chceme promítat, abychom naše věrné příznivce nezklamali. Loni jich bylo v
průměru 500 na jedno představení,“ uvedl provozovatel kina, které svou druhou sezonu slavnostně zahájí 1. července
pozoruhodným snímkem režiséra Petra NikolaevaAbude hůř. 
„Stejně jako při loňské premiéře počítáme v programu letního kina jak s osvědčenými filmovými hity, tak i se snímky, které v
kinech nejsou běžně k vidění, ale jsou něčím zajímavé,“ doplnil Jan Motyčka. „Rádi bychom z Tyršových sadů přes prázdniny
učinili pulzující centrum zábavy v Pardubicích. Naším cílem je vrátit jim zašlý lesk a slávu, kterou měly v minulosti,“ řekl
provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn. 
Během léta uvidí diváci přes 60 různých snímků. Chybět nebude loňský vítěz MFF v Karlových Varech Sherrybaby. Rozpočet
kina na letošní rok přesahuje 800 tisíc korun. Stotisícový grant poskytl Magistrát města Pardubic. Hlavním partnerem projektu
je pardubický pivovar. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Pernštejn v novém, dva měsíce zdarma
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Orlický deník , Strana: 5 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 13 231 , Rubrika: Orlicko - podnikání
Východní Čechy/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn provozované v Tyršových sadech bude promítat i letos. Tomuto rozhodnutí
nezabránily ani protesty několika obyvatel sousední Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z reproduktorů. „Jsme moc rádi, že
se nám podařilo prosadit myšlenku přesunout areál letního kina z původního místa, poblíž jezu, do mnohem rozlehlejší přední
části parku, nedaleko schodů k Sukově třídě. Umožňuje to navýšení kapacity kina o stovky diváků, kteří už nebudou muset
podstupovat riziko noční procházky neosvětleným parkem po skončení projekce. Neměli bychom rušit ani obyvatele Labské
ulice, kteří proti našemu projektu dokonce sepsali petici,“ uvedl Jan Motyčka, jeden ze zástupců pořadatelské společnosti. 
Letní kino bude i letos promítat zadarmo celé dva prázdninové měsíce. 
„Pokud přijdou lidé a bude to jen trochu možné, chceme promítat, abychom naše věrné příznivce nezklamali. Loni jich bylo v
průměru 500 na jedno představení,“ uvedl provozovatel kina, které svou druhou sezonu slavnostně zahájí 1. července
pozoruhodným snímkem režiséra Petra NikolaevaAbude hůř. 
„Stejně jako při loňské premiéře počítáme v programu letního kina jak s osvědčenými filmovými hity, tak i se snímky, které v
kinech nejsou běžně k vidění, ale jsou něčím zajímavé,“ doplnil Jan Motyčka. „Rádi bychom z Tyršových sadů přes prázdniny
učinili pulzující centrum zábavy v Pardubicích. Naším cílem je vrátit jim zašlý lesk a slávu, kterou měly v minulosti,“ řekl
provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn. 
Během léta uvidí diváci přes 60 různých snímků. Chybět nebude loňský vítěz MFF v Karlových Varech Sherrybaby. Rozpočet
kina na letošní rok přesahuje 800 tisíc korun. Stotisícový grant poskytl Magistrát města Pardubic. Hlavním partnerem projektu
je pardubický pivovar. 

Region vydání: Východní Čechy
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Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech nabídne šest desítek filmů!
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 5 , Autor: TOMÁŚ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko -
podnikání
Letošní sezonu zahájí provozovatelé trochu undergroundově, a to projekcí snímku ... A bude hůř! Vstupné se v Tyršových
sadech opět platit nebude! 

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude v Tyršových sadech pořádat své projekce i o letošních prázdninách! „Jsme
moc rádi, že tomuto rozhodnutí nezabránily ani protesty několika obyvatel sousední Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z
reproduktorů,“ řekl na včerejší tiskové konferenci jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Pokud nebudeme překračovat povolenou hladinu hluku, můžeme pokračovat,“ podotkl druhý ze zástupců pořadatelské
společnosti Tomáš Drechsler. 

Vstupné se platit žádné nebude! 

„Stejně jako při loňské premiéře budeme promítat celé dva měsíce úplně zadarmo,“ konstatoval Jan Motyčka. 
„Letošní sezonu zahájíme 1. července trochu undergroundově, a to projekcí snímku ... A bude hůř!. Tento film režiséra Petra
Nikolaeva byl původně určen pouze pro komorní projekce mimo klasická kina. Jsme rádi, že se nám jej podařilo získat i do
našeho letního kina,“ dodal Tomáš Drechsler. 
V ideálním případě uvidí diváci letního kina šest desítek snímků nejrůznějších žánrů. 
„Loni jsme deklarovali, že projekce se uskuteční pouze v případě příznivého počasí. Zájem byl však tak obrovský, že jsme
mnohdy hráli i za deště. Pokud tedy letos bude alespoň trochu možné promítat i v případě nepříznivého počasí a bude zájem
diváků dostatečný, rádi to pro skvělé pardubické publikum uděláme,“ prohlásil Jan Motyčka. 

Osvědčené hity, ale i klenoty 

„V programu letního kina počítáme opět jak s osvědčenými filmovými hity, tak i se snímky, které v kinech nejsou běžně k vidění,
ale jsou něčím zajímavé,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler. 
„K vidění tu budou například snímky Kupec benátský s Al Pacinem a Jeremy Ironsem v hlavních rolích, oscarové filmy
Královna, Poslední skotský král, Dreamgirls, slavné zpracování Carmen od Carlose Saury, válečná dramata Clinta Eastwooda
Dopisy z Ivo Jimy a Vlajky našich otců, ale také komorní britské drama Red Road,“ vypočítal jeden z provozovatelů
Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech. 

Dojde na Marcelu, vyjde i Bestiář? 

„Chybět nebude ani vítězný film Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech – snímek Sherrybaby, nebo dokumenty
Marcela od Heleny Třeštíkové či Kniha rekordů Šutky. V jednání je také možnost uvedení nejčerstvějších novinek, jako jsou
Bestiář Ireny Pavláskové, Pusinky Karin Babinské či jednoho z velkých taháků letošního jara. Tím byl zcela nepochybně snímek
Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále,“ poznamenal Jan Motyčka. 

Cíl: pulzující centrum zábavy 

„Rádi bychom z Tyršových sadů přes prázdniny vytvořili pulzující centrum zábavy. Naším cílem je vrátit jim zašlý lesk a slávu,
kterou měly v minulosti,“ přiblížili své plány provozovatelé letního kina. 

Rozpočet přes 800 tisíc korun! 

„Přemýšlíme o tom, že by zahradní restaurace mohla mít otevřeno třeba již odpoledne a nabízela možnost půjčit si zde potřeby
například pro pétanque či jiné sporty,“ doplnil Jan Motyčka. 
„Také bychom chtěli oživit prázdninový program v Tyršových sadech koncerty nejrůznějších žánrů,“ informoval včera novináře
provozovatel Pardubického  letního  kina , jehož rozpočet letos přesahuje 800 tisíc korun. Stotisícový grant tomuto projektu
poskytl Magistrát města Pardubic, zbytek prostředků chtějí provozovatelé získat od sponzorů. 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Petr Doubrava
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  BUDE PROMÍTAT I LETOS! Po úspěšné loňské premiéře se filmové projekce
uskuteční znovu v Tyršových sadech, ale na jiném místě.
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Zpět

Letní kino Pernštejn v novém
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Náchodský deník , Strana: 5 , Autor: (red) , Vytištěno: 750 , Čtenost: 6 503 , Rubrika: Náchodsko - podnikání
Východní Čechy/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn provozované v Tyršových sadech bude promítat i letos. Tomuto rozhodnutí
nezabránily ani protesty několika obyvatel sousední Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z reproduktorů. „Jsme moc rádi, že
se nám podařilo prosadit myšlenku přesunout areál letního kina z původního místa, poblíž jezu, do mnohem rozlehlejší přední
části parku, nedaleko schodů k Sukově třídě. Umožňuje to navýšení kapacity kina o stovky diváků, kteří už nebudou muset
podstupovat riziko noční procházky neosvětleným parkem po skončení projekce. Neměli bychom rušit ani obyvatele Labské
ulice, kteří proti našemu projektu dokonce sepsali petici,“ informoval Jan Motyčka, jeden ze zástupců pořadatelské společnosti. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 31 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Letní kino: filmy, koncerty i sport
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
KINO POD ŠIRÝM NEBEM Zatímco tradiční kina už léta válcují vícesálové multiplexy, pardubické  letní  kino  si zformovalo
základnu několika stovek fanoušků. Vstupné je totiž zadarmo a vedle plátna se točí pivo. Letní kino v Tyršových sadech
pokračuje i letos 

Pardubice - Šedesát filmových představení. To je hlavní nabídka letního kina, které začne fungovat prvního července v
pardubických Tyršových sadech. 
To však zdaleka není vše. Organizátoři by rádi nalákali lidi do parku už dlouho před začátkem projekce na koncerty, sportovní
akce nebo posezení v restauraci. 
„Od začátku července bychom rádi provozovali zahradní restauraci. Ta by mohla mít otevřeno už brzy odpoledne. Také
bychom rádi půjčovali potřeby například pro pétanque či jiné sporty. Celý program také oživíme několika hudebními koncerty
různých žánrů,“ řekl organizátor letního kina Jan Motyčka z agentury Attack Media. 
Podle něj vše bude záležet na zájmu lidí. Podobný záměr totiž loni zřizovatelům letního kina nevyšel. „Byli jsme až v zadní části
parku a tolik lidí si k nám cestu před promítáním nenašlo. Letos budeme blíž centru města, takže se to snad změní,“ uvedl
Motyčka. 
Park, který není hlavně ve večerních hodinách příliš navštěvován, by tak mohl žít prakticky celý den. „Rádi bychom z Tyršových
sadů přes prázdniny učinili pulzující centrum zábavy v Pardubicích. Naším cílem je vrátit jim zašlý lesk, který park míval v
minulosti,“ řekl jeden z pořadatelů letního kina Tomáš Drechsler. 
Radnice už dlouho přemýšlela, jak do sadů dostat lidi. Proto vypsala soutěž, ve které vybrala nejlepší projekt pro oživení parku.
„Nápad letního kina se nám zdál nejlepší. Má sice několik problémů, jakým je třeba hluk v noci, ale klady jasně převažují.
Vítáme každou akci, která dostane do sadů lidi,“ řekla vedoucí odboru kultury na pardubické radnici Dita Heřmanská. 
Hlavním tahákem letního kina jsou filmy. Projekce pod širým nebem nemůže sice soutěžit v nabídce s multikinem, ale přesto
přinese několik zajímavých snímků. „Stejně jako loni budeme dávat osvědčené filmové hity, ale i snímky, které nejsou běžně k
vidění a jsou něčím zajímavé,“ dodal Drechsler. 
Fanoušci filmu se tak mohou těšit na Kupce benátského s Al Pacinem a Jeremy Ironsem v hlavních rolích nebo na letos
Oscarem ověnčené filmy Královna, Poslední skotský král a Dreamgirls. Naopak letní kino letos zruší tradiční promítání
kinematografu bratří Čadíků. „S předstihem jsme organizátorům dali vědět, že letos kvůli nim letní kino svůj provoz přerušovat
nebude,“ dodala Heřmanská. 

***

* Letní kino Pardubice 

Bude promítat v Tyršových sadech od prvního července do konce prázdnin vždy po setmění (21:30h) Vstup bude zdarma.
Diváci uvidí více než šedesát snímků. Výběr z nabídky filmů: Kupec benátský (s Al Pacinem a Jeremy Ironsem v hlavních rolích)
Královna (Helen Mirren získala letos Oskara za hlavní roli) Poslední skotský král (Forest Whitaker získal Oskara za hlavní roli)
Dreamgirls (Jennifer Hudsonová získala Oskara za vedlejší roli, hrají: Beyoncé Knowlesová, Eddie Murphy a Jamie Foxx)
Carmen (ve zpracování režiséra Carlose Saury z roku 1983) A bude hůř (undergroundový snímek Petra Nikolaeva) Red Road
(bristké komorní drama) Dopisy z Ivo Jimy Vlajky našich otců (válečná dramata od Clinta Eastwooda) Sherrybaby (vítěz
loňského festivalu v Karlových Varech) Marcela (dokument od režisérky Heleny Třeštíkové) V jednání jsou: Bestiář (film Ireny
Pavláskové podle předlohy Báry Nesvadbové) Obsluhoval jsem anglického krále (několikrát oceněný film režiséra Jiřího
Menzela) Pusinky (film pro náctiletou mládež od Karin Babinské) 

Foto autor:   FOTO: MAFA - RADEK KALHOUS
Foto popis:   FILM, PIVO A KOMÁŘI. Filmy pod širým nebem v Tyršových sadech loni sledovalo často několik set lidí.
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Zpět

Letní kino se opět otevře
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Metro , Strana: 2 , Autor: ČTK , Vytištěno: 311 183 , Čtenost: 452 904 , Rubrika: Zpravodajství - Čechy
PRVNÍ prázdninový den začne již druhým rokem v pardubických Tyršových sadech promítat kino pod širou oblohou. Proti
loňsku organizátoři místo projekcí posunuli blíže Sukově třídě, aby získali více prostoru a nerušili tolik obyvatele v sousedství
letního kina. Zástupce pořadatelské společnosti Attack Media Jan Motyčka včera novinářům řekl, že sezonu odstartuje snímek
Petra Nikolaeva „...a bude hůř”, který nelze v běžné distribuci vidět. 

Umění i kasovní trháky 

„Můžeme diváky pozvat na zahájení pardubického  letního  kina , což bude film „...a bude hůř”, který promítneme 1. července
za účasti filmové delegace, tedy tvůrců filmu a stejnojmenné hudební skupiny, která vystoupí po skončení projekce,“ řekl
Motyčka. 
Pořadatelé stejně jako minulý rok chtějí návštěvníkům kina představit směs 60 snímků různých žánrů. V nabídce figurují
osvědčené tituly uváděné v artových kinech i současné filmové hity. 
Na programu by měl být například Kupec benátský s Al Pacinem a Jeremy Ironsem v hlavních rolích, oscarové filmy Královna,
Poslední skotský král, Dreamgirls nebo Carmen ve zpracování španělského režiséra Carlose Saury z roku 1983. Chybět
nebudou ani loňský vítěz Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Sherrybaby, dokumenty Marcela Heleny
Třeštíkové či srbská Kniha rekordů Šutky o největší romské osadě na Balkáně. 

Foto autor:   SXC. HU
Foto popis:   I letos budou moci obyvatelé Pardubic využít letní kino.
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Zpět

Pernštejn v novém
TISK , Datum: 29.05.2007 , Zdroj: Rychnovský deník , Strana: 5 , Autor: (red) , Vytištěno: 19 600 , Čtenost: 3 028 , Rubrika: Rychnovsko - Podnikání
Východní Čechy/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn provozované v Tyršových sadech bude promítat i letos. Tomuto rozhodnutí
nezabránily ani protesty několika obyvatel z Labské ulice, kteří si stěžovali na hluk z reproduktorů. 
„Jsme moc rádi, že se nám podařilo prosadit myšlenku přesunout areál letního kina do mnohem rozlehlejší přední části parku.
Umožňuje to navýšení kapacity kina o stovky diváků, kteří už nebudou muset podstupovat riziko noční procházky neosvětleným
parkem po skončení projekce. Neměli bychom rušit ani obyvatele Labské ulice, kteří proti našemu projektu dokonce sepsali
petici,“ uvedl Jan Motyčka, jeden ze zástupců pořadatelské společnosti. 
Letní kino bude i letos promítat zadarmo celé dva prázdninové měsíce. 
„Pokud přijdou lidé a bude to jen trochu možné, chceme promítat, abychom naše věrné příznivce nezklamali. Loni jich bylo v
průměru 500 na jedno představení,“ uvedl provozovatel kina, které svou druhou sezonu slavnostně zahájí 1. července
pozoruhodným snímkem režiséra Petra NikolaevaAbude hůř. 
„Stejně jako při loňské premiéře počítáme v programu letního kina jak s osvědčenými filmovými hity, tak i se snímky, které v
kinech nejsou běžně k vidění, ale jsou něčím zajímavé,“ doplnil Jan Motyčka. 
Během léta uvidí diváci přes 60 různých snímků. Chybět nebude loňský vítěz MFF v Karlových Varech Sherrybaby. Rozpočet
kina na letošní rok přesahuje 800 000 Kč. 
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Zpět

Kino přichystalo i petanque a koncerty
TISK , Datum: 28.06.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Návrat z letního kina bude bezpečnější. Přesunulo se blíž k Sukově třídě. Diváci se tak vyhnou noční procházce neosvětleným
parkem. 

Pardubice/ V novém areálu a s novinkami v programu odstartuje v neděli už druhou sezónu Letní pardubické kino Pernštejn.
Pořadatelům se letos podařilo přesunout areál kina v Tyršových sadech blíž k Sukově třídě, takže se kapacita navýší o stovky
diváků a navíc se zlepší jejich bezpečnost. 
„Diváci nebudou muset podstupovat riziko noční procházky neosvětleným parkem po skončení projekce,“ vysvětluje jeden z
pořadatelů kina Jan Motyčka. 
Filmovou projekci tento rok obohatí hosté z řad tvůrců. „Snažili jsme se získat maximum českých filmů a u velké části z nich
jsme pozvali i filmovou delegaci. Čerstvou novinkou je přislíbená účast tvůrce filmu Indián a sestřička Dana Wlodarszyka a na
závěr celého letního promítání vystoupí Fero Fenič s programem Česká soda,“ prozrazuje perličky programu jeden z
provozovatelů pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Filmové promítání nově doprovodí i odpolední program. „Připravili jsme pomůcky na petanque i jiné sportovní aktivity, které si
mohou návštěvníci zahrát přímo v areálu letního kina. Chystáme také páteční a sobotní koncerty, ale bude velmi záležet na
toleranci lidí v bezprostřední blízkosti kina, především na Sukově třídě,“ vysvětluje Jan Motyčka. 
Filmová představení začínají každý den o půl desáté večer a vstup je stejně jako loni pro všechny zdarma. Kompletní program
letního kina najdete na adrese: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO v blízkosti Sukovy třídy už roste.
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Zpět

Pardubické  letní  kino  zítra začíná promítat
TISK , Datum: 30.06.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice - Zítra večer se opět po roce rozsvítí plátno pardubického  letního  kina . V Tyršových sadech se během šedesáti
prázdninových dní promítne šedesát zajímavých filmů. 
Představení budou začínat vždy o půl desáté večer a diváci nebudou platit žádné vstupné. „Jsme rádi, že se podařil
zorganizovat i druhý ročník letního kina. Myslím si, že už loni hodně obohatilo prázdniny v Pardubicích,“ uvedl jeden z
provozovatelů kina Jan Motyčka. 
Na letní kino získali organizátoři loni dvouletý grant pardubické radnice. Na sezonu dostali 100 tisíc korun. A to i přesto, že loni
proti večernímu promítání podepsalo asi dvacet lidí petici. Vadil jim hluk. 
Ještě v květnu tak kino nemělo ani povolení k provozu. „I když petici proti hluku podepsalo jen dvacet lidí, tak jsme to brali
vážně. Organizátoři nám museli slíbit, že nebudou pouštět hlasité reklamy. Povolení jsme probírali i s architekty a odborníky na
hluk,“ uvedla Dita Heřmanská, vedoucí oddělení kultury pardubické radnic. 
Hlas lidu si přece jen jednu změnu vynutil. Obří plátno už nebude stát v zadní části sadů nedaleko zdymadla a Labské ulice, ale
dělníci ho už staví kousek od vchodu do parku ze Sukovy třídy. „Vlastně jsme na tom vydělali. Budeme promítat v daleko lépe
přístupném a větším prostoru než loni. Navíc návštěvnicí už nebudou muset klopýtat domů ve tmě přes celý park,“ řekl
Motyčka. Start druhého ročníku letního kina obstará snímek ... A bude hůř. Provozovatelé kina navíc slibují, že s filmem dorazí i
početná delegace tvůrců nového českého filmu. „Zatím přesně nevíme, kdo z filmařů přijede. Usilujeme o to, aby dorazili i
režisér Petr Nikolaev a producent Čestmír Kopecký,“ dodal Motyčka. 
Film ... A bude hůř vznikl podle knihy spisovatele Jana Pelce, která se stala jedním z kultovních undergroundových děl
vypovídajících o životě a atmosféře minulého režimu. 

Více viz Filmy... na str. B5 
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Zpět

Letní kino otevře filmem ... A bude hůř!
TISK , Datum: 30.06.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (zr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn začíná v neděli promítat v Tyršových sadech. 

Pardubice/ Letošní ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které bude v Tyršových sadech (na snímku) po celou dobu
prázdnin nabízet vždy od 21.30 hodin zcela zdarma domácí i zahraniční divácky atraktivní snímky, slavnostně zahájí v neděli 1.
července pozoruhodný český film…A bude hůř! 
Ten vznikl podle knihy spisovatele Jana Pelce, která se stala jedním z kultovních undergroundových děl vypovídajících o životě
a atmosféře minulého režimu. Jeho režie se ujal Petr Nikolaev, známý především snímkem Báječná léta pod psa (1997).
„Báječná léta pro mě byla zakázkou. Tento projekt byl zafinancovaný a já jsem tu nabídku přijal, protože mi o té době umožnila
vyprávět s humorem a odstupem, který byl pro mě vysvobozující.…A bude hůř bylo naopak příležitostí vrátit se naplno k mému
tehdejšímu existenčnímu pocitu intenzivně a bez kompromisů,“ uvedl režisér, který do snímku obsadil hlavně neherce nebo
„neokoukané tváře“. 
„Měl jsem z toho strach, ale současně jsem věděl, že si s žádným hereckým šikulou nevystačím. Muselo to být autenticky
syrové. To se doufám podařilo obsazením Karla Žídka, litvínovského satanisty a deathmetalisty, do hlavní role Olina. Takových
případů bylo víc. Od začátku jsem věděl, že tihle svobodomyslní lidé můžou mít problémy se spolehlivostí, ale měli nadšení a
žádný z nich ten projekt nezradil,“ řekl Petr Nikolaev. 
Producent snímku Čestmír Kopecký nestojí o klasickou distribuci v běžných kinech a multikinech. V prostředí typickém pro
konzumní a masovou zábavu by totiž film ztratil velkou část svého sdělení. „V takovýchto nesterilních prostředích, jako je třeba
letní kino, mohou diváci při sledování popíjet a hovořit, čímž bude zážitek z černobílého filmu o poznání intenzivnější,“ myslí si
režisér. Podle něj tak dojde k zajímavému jevu, kdy se způsob distribuce stane součástí uměleckého díla samotného. 
Bližší informace o Pardubickém letním kině Pernštejn na webové adrese: www.letni-kino.cz. 

Zpět
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Filmy oživí Tyršovy sady
TISK , Datum: 30.06.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kultura - kraj Pardubický
SERVIS NA LÉTO Pardubické kino Pernštejn promítá celé prázdniny zdarma

V největším pardubickém parku uvidí diváci o prázdninách zadarmo šest desítek filmů 

Pardubice - Co dnes dostanete zadarmo? Téměř nic. Výjimkou je pardubické  letní  kino . To divákům, kteří nebudou platit
žádné vstupné, nabídne šedesát filmových představení. Ale to není vše. Organizátoři totiž říkají, že program letního kina si
mohou tvořit sami lidé. „Promítání filmů je jasné, ale to další záleží na návštěvnících. Celý program také oživíme několika
hudebními koncerty různých žánrů. Klidně necháme lidi bavit se v areálu kina i po promítání. K tomu uvažujeme, že zřídíme
půjčovnu sportovních potřeb. Vše se bude vyvíjet podle zájmu lidí,“ uvedl jeden z provozovatelů pardubického  letního  kina
Jan Motyčka. 
Stejně jako loni bude nedaleko plátna stánek s občerstvením. Ten už bude otevřen od odpoledne. „Doufám, že když nyní
budeme promítat blíže k centru města, bude se v areálu stále něco dít a že bude chodit ještě více lidí než před rokem,“ věří
Motyčka. 
Loni chodilo na každé představení zhruba pět set lidí. Park, ve kterém není pouliční osvětlení, však po zbytek roku bývá po
setmění liduprázdný. Organizátoři projektu letního kina to chtějí změnit. 
„Rádi bychom z Tyršových sadů přes prázdniny udělali rušné centrum zábavy. Naším cílem je parku vrátit zašlý lesk, který míval
před desítkami roků,“ řekl jeden z pořadatelů letního kina Tomáš Drechsler. 
Radnice dlouho přemýšlela, jak aspoň v létě dostat do sadů lidi. Proto vypsala soutěž, ve které vybrala nejlepší projekt na
oživení Tyršových sadů. „Nápad letního kina se nám zdál nejlepší. Má sice několik problémů, jakým je třeba hluk v noci, ale
klady převažují. Vítáme každou akci, která dostane do sadů návštěvníky,“ řekla vedoucí odboru kultury na pardubické radnici
Dita Heřmanská. 
Už teď je také jasné, že letošní sledování filmů bude pro diváky daleko příjemnější než loni. Před rokem se totiž po jarních
povodních rozmnožili komáři, a proto vyrazit do "letňáku" bez repelentu prostě nešlo. Kdo na něj zapomněl, brzy musel své
místo opustit. Letos by nic podobného hrozit nemělo. Komárů je málo a také kino bude dál od vody. Diváky by tak na lavičkách
a dekách nemělo nic rušit. „Určitě do letního kina budu chodit. Loni jsem tam byl často a musím říct, že se mi to líbilo. V létě
bývá ve městě dost nuda, a tak jsem rád za každé zpestření,“ říká Lukáš Rychter z Pardubic. A na co se diváci vůbec mohou
těšit? Promítat se budou komerčně úspěšné snímky, oscarové filmy, česká produkce a dostane se i na archivní díla.
Organizátoři nemají strach ani z konkurence blízkého multikina. „Nabídneme divákům úplně jiný žánr a také jinou kulturu
sledování filmů. Ne každý potřebuje v kině kolu a popcorn,“ řekl Motyčka. 
„Navážeme na úspěšnou dramaturgii z loňského ročníku. Proto se budou v Tyršových sadech i letos uvádět jak úspěšné české
filmy, tak i snímky festivalové, které nejsou k vidění v běžné distribuci a díky své umělecké kvalitě uspokojí i náročnější diváky,“
dodal Drechsler. 
Program kina je skutečně různorodý. Lidé si mohou zajít na filmy, které vydělaly hodně peněz už v kamenných kinech. K vidění
bude třeba Borat, Grandhotel režiséra Davida Ondříčka, Dreamgirls, Prázdniny pana Beana nebo Eragon. Nejmladší diváci se
zase mohou těšit na snímky Doba ledová 2, Asterix a Vikingové, Spláchnutej nebo Garfield 2. Čerstvé oscarové filmy zastupují
Královna nebo Ďábel nosí Pradu. 

Foto autor:   FOTO: MAFA - RADEK KALHOUS
Foto popis:   PŘÍPRAVY VRCHOLÍ. V Tyršových sadech včera dělníci celý den připravovali areál letního kina, aby se dnes
večer mohlo po roce znovu začít promítat.
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Promítání zahájí Nikolajevův ... A bude hůř
TISK , Datum: 30.06.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (pok) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
Pardubice - Provoz pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech dnes večer zahájí nový český snímek Petra Nikolajeva …
A bude hůř! „Určitě ho přijede uvést početná filmová delegace,“ řekl pořadatel pardubické části Febiofestu Jan Motyčka. 
Snímek vznikl podle knihy spisovatele Jana Pelce, která se stala jedním z kultovních undergroundových děl vypovídajících o
životě a atmosféře minulého režimu. 
Jeho režie se ujal Petr Nikolaev, známý především snímkem Báječná léta pod psa. 
"Báječná léta pro mě byla zakázkou. …A bude hůř bylo naopak příležitostí vrátit se naplno k mému tehdejšímu existenčnímu
pocitu intenzivně a bez kompromisů," uvedl režisér, který do svého snímku obsadil převážně neherce a nové talenty. 
Producent snímku Čestmír Kopecký nestojí o klasickou distribuci v kinech a multikinech. V prostředí typickém pro konzumní a
masovou zábavu by totiž podle mínění tvůrců film ztratil velkou část svého sdělení. "S tímto filmem chceme jezdit po klubech,
hospodách a hudebních festivalech. V takovýchto nesterilních prostředích mohou diváci při sledování popíjet a hovořit, čímž
bude zážitek z černobílého filmu o poznání intenzivnější," myslí si režisér. Podle něj tak dojde k zajímavému jevu, kdy se způsob
distribuce stane součástí uměleckého díla. 
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Letní kino Pernštejn odstartovalo sezonu
TISK , Datum: 02.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
pardubice

Pardubice/ Druhou sezonu začalo včera večer Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které stejně jako v loňském roce bude
divákům nabízet po dobu prázdnin každý večer český či zahraniční film. Promítání se koná opět v Tyršových sadech, ale na
jiném místě tak, aby se neopakovaly stížnosti na hluk v nočních hodinách. Vstup na projekce je zdarma.

...3
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V Pardubicích nabízejí filmy
TISK , Datum: 02.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kultura - Vysočina
LETNÍ SERVIS V pardubických Tyršových sadech budou po celé prázdniny promítat zdarma 

Pardubice - Co dnes dostanete zadarmo? Téměř nic. Výjimkou je pardubické  letní  kino . To divákům, kteří nebudou platit
žádné vstupné, začalo o uplynulém víkendu nabízet první ze šedesáti filmových představení. 
Ale to není vše. Organizátoři totiž říkají, že program letního kina si mohou tvořit sami lidé. „Promítání filmů je jasné, ale to další
záleží na návštěvnících. Celý program také oživíme několika hudebními koncerty různých žánrů. Klidně necháme lidi bavit se v
areálu kina i po promítání. K tomu uvažujeme, že zřídíme půjčovnu sportovních potřeb. Vše se bude vyvíjet podle zájmu lidí,“
uvedl jeden z provozovatelů pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Stejně jako loni je nedaleko plátna stánek s občerstvením. Ten už bude otevřen od odpoledne. „Doufám, že když nyní budeme
promítat blíže k centru města, bude se v areálu stále něco dít a že bude chodit ještě více lidí než před rokem,“ věří Motyčka. 
Loni chodilo na každé představení zhruba pět set lidí. Park, ve kterém není pouliční osvětlení, však po zbytek roku bývá po
setmění liduprázdný. Organizátoři projektu letního kina to chtějí změnit. 
„Rádi bychom z Tyršových sadů udělali přes prázdniny rušné centrum zábavy. Naším cílem je parku vrátit zašlý lesk, který míval
před desítkami roků,“ řekl jeden z pořadatelů letního kina Tomáš Drechsler. 
Radnice dlouho přemýšlela, jak aspoň v létě dostat do sadů lidi. Proto vypsala soutěž, ve které vybrala nejlepší projekt oživení
Tyršových sadů. „Nápad letního kina se nám zdál nejlepší. Má sice několik problémů, jakým je třeba hluk v noci, ale klady
převažují. Vítáme každou akci, která dostane do sadů návštěvníky,“ řekla vedoucí odboru kultury na pardubické radnici Dita
Heřmanská. 
Už teď je také jasné, že letošní sledování filmů bude pro diváky daleko příjemnější než loni. Před rokem se totiž po jarních
povodních rozmnožili komáři, a proto vyrazit do ,letňáku‘ bez repelentu prostě nešlo. Kdo na něj zapomněl, brzy musel své
místo opustit. Letos by nic podobného hrozit nemělo. Komárů je málo a také kino bude dál od vody. Diváky by tak na lavičkách
a dekách nemělo nic rušit. „Určitě budu do letního kina chodit. Loni jsem tam byl často a musím říct, že se mi to líbilo. V létě
bývá ve městě dost nuda, a tak jsem rád za každé zpestření,“ říká Lukáš Rychter z Pardubic. 
A na co se diváci vůbec mohou těšit? Promítat se budou komerčně úspěšné snímky, oscarové filmy, česká produkce a dostane
se i na archivní díla. Organizátoři nemají strach ani z konkurence blízkého multikina. „Nabídneme divákům úplně jiný žánr a
také jinou kulturu sledování filmů. Ne každý potřebuje v kině kolu a popcorn,“ řekl Motyčka. 
„Navážeme na úspěšnou dramaturgii loňského ročníku. Proto se budou v Tyršových sadech i letos uvádět jak úspěšné české
filmy, tak i snímky festivalové, které nejsou k vidění v běžné distribuci a díky své umělecké kvalitě uspokojí i náročnější diváky,“
dodal Drechsler. 
Program kina je skutečně různorodý. Lidé si mohou zajít na filmy, které vydělaly hodně peněz už v kamenných kinech. K vidění
bude třeba Borat, Grandhotel režiséra Davida Ondříčka, Dreamgirls, Prázdniny pana Beana nebo Eragon. Nejmladší diváci se
zase mohou těšit na snímky Doba ledová 2, Asterix a Vikingové, Spláchnutej nebo Garfield 2. Čerstvé oscarové filmy zastupují
Královna nebo Ďábel nosí Pradu. 

Foto autor:   FOTO: MAFA - RADEK KALHOUS
Foto popis:   PŘÍPRAVY. V pátek osadili dělníci v Tyršových sadech lavičky a v sobotu se již promítalo.
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Letní kino Pernštejn začalo druhou filmovou sezonu
TISK , Datum: 02.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (zr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Zpravodajství - Pardubicko
V Tyršových sadech v Pardubicích se opět promítají filmy a zcela zdarma.

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude i ve své druhé sezóně po dobu dvou prázdninových měsíců zdarma vždy
od 21.30 hodin promítat v unikátních prostorách Tyršových sadů atraktivní domácí i zahraniční filmy.
„Jsme moc rádi, že se nám podařilo prosadit myšlenku přesunout areál letního kina z původního místa, poblíž jezu, do mnohem
rozlehlejší přední části parku, nedaleko schodů k Sukově třídě, umožňující navýšení kapacity kina o stovky diváků. Ti už
nebudou muset podstupovat riziko noční procházky neosvětleným parkem po skončení projekce. Neměli bychom rušit ani
obyvatele Labské ulice, kteří proti našemu projektu dokonce sepsali petici,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického
letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka ze společnosti Attack Media.
O slavnostní zahájení letošního druhého ročníku se postaral první prázdninovou neděli tak trochu undergroundový snímek
režiséra Petra Nikolaeva…Abude hůř!
Během léta uvidí diváci leního kina na šest desítek různých snímků nejrůznějších žánrů. Od osvědčených, převážně artových
titulů, až po současné filmové hity. „Z domácích trháků se v letošním programu objeví například Ondříčkův Grandhotel, kritikou
vysoce ceněná Pravidla lži, v nichž exceluje Jiří Langmajer, či film režisérky Věry Chytilové Hezké chvilky bez záruky. Velkým
lákadlem jistě bude pásmo snímků režiséra Tomáše Vorla z let 1979 až 1985, v němž účinkují členové kultovního pražského
divadla Sklep,“ uvedl Jan Motyčka.
„Ze zajímavých zahraničních filmů přijde na řadu třeba provokativní Borat, snímek Prázdniny pana Beana, v němž jednu z rolí
ztvárnil i Karel Roden, oscarová Královna či muzikál Dreamgirls, Oliver Twist, Eragon, Ďábel nosí Pradu nebo Životy těch
druhých, které získaly cenu pro nejlepší evropský film loňského roku. Své diváky si určitě najdou také animované komedie
Doba ledová 2: Obleva, Spláchnutej či Asterix a Vikingové nebo Malá Miss Sunshine,“ sdělil druhý z pořadatelů kina pod širým
nebem Tomáš Drechsler.
„Z kultovních snímků jmenujme například Život Briana, Brazil, Cléo od pěti do sedmi či Na sever severozápadní linkou. Nebude
chybět ani příběh inspirovaný životem Boženy Němcové nazvaný A tou nocí nevidí ani jedinou hvězdu a celá řada dalších
výjimečných titulů,“ řekl Jan Motyčka.
„Skutečný bonbónek jsme si přichystali na závěr. V sobotu prvního září celou sezonu uzavře legendární Česká soda,“ říká
Tomáš Drechsler a spolu s Motyčkou dodává: „Rádi bychom z Tyršových sadů přes prázdniny učinili pulzující centrum zábavy v
Pardubicích. Naším cílem je vrátit jim zašlý lesk a slávu, kterou měly v minulosti.

***

Další informace na: pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO se letos nachází opět v Tyršových sadech, ale plátno a prostor pro diváky se posunul blíže k Sukově
třídě.
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Povedený start Pardubického  letního  kina
TISK , Datum: 03.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 15 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura regionu
Podle odhadu pořadatelů se na nedělní projekci českého snímku ... A bude hůř přišlo podívat kolem tisícovky návštěvníků 

Pardubice/ Úvodní projekce Pardubického  letního  kina  Pernštejn zcela předčila očekávání pořadatelů. Na nedělní promítání
„undergroundového“ českého snímku ... A bude hůř podle odhadu organizátorů zavítala do Tyršových sadů přibližně tisícovka
diváků. 

Nyní bez komárů 

„Hned první den jsme v takovou návštěvu snad ani nedoufali. Měli jsme radost také z toho, že mezi diváky byli zástupci všech
generací – od té nejmladší přes střední až po tu nejstarší,“ sdělil provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
„Díky tomu, že jsme se v Tyršových sadech přestěhovali na nové místo blíže k Sukově třídě, se naplnila naše optimistická vize,
že lidé budou moci sledovat film i z nedalekých schodů,“ konstatoval provozovatel letního kina. 
„Jsme rádi, že letos odpadla také nepříjemnost, kterou jsme museli řešit loni v prostoru u jezu – nájezdy komárů. Na novém
místě už jsem za celou projekci snímku …A bude hůř nezaznamenal jediného komára,“ uvedl Jan Motyčka. 
„Potěšilo nás rovněž to, že jsme film …A bude hůř uvedli ve stejný den jako Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
Přestože nakonec právě proto nedorazila filmová delegace, domníváme se, že alespoň telefonický pozdrav producenta snímku
Čestmíra Kopeckého byl více než dostatečnou náplastí,“ poznamenal provozovatel kina. 
„Raději bych byl teď v Pardubicích než v Karlových Varech. Myslím, že titul ... A bude hůř se mnohem lépe hodí do prostor, jako
jsou letní kina nebo hospody, ale k účasti na filmovém festivalu jsme byli smluvně zavázáni,“ řekl v telefonickém rozhovoru
producent filmu …A bude hůř Čestmír Kopecký. Ten návštěvníkům letního kina popřál, ať si film hlavně užijí! 
Bylo vidět, že si jeho slova vzalo pardubické publikum k srdci. Při projekci se dokázalo dobře bavit a současně překonat asi
desetiminutový prudký liják, který se spustil během projekce. „Chtěli bychom divákům moc poděkovat za to, že s námi i přes
tuto nepřízeň počasí vydrželi až do konce. Potěšil nás též závěrečný potlesk po projekci filmu,“ informoval náš Deník Jan
Motyčka. 

Denně a zadarmo! 

„Budeme rádi, když v tak hojném počtu přijdou i na naše další akce. Promítáme každý den zcela zdarma vždy od 21.30 hodin,“
prozradil provozovatel letního kina, které dnes nabídne film Elizabethtown. 
„Tento snímek se zrodil ze spolupráce jednoho z nejcitlivějších režisérů současnosti Camerona Crowea (Jerry Maguire, Na
pokraji slávy) a dvou hereckých talentů Orlando Blooma (Pán prstenů, Piráti z Karibiku) a Kirsten Dunstové (Wimbledon,
Spider–Man),“ konstatoval Jan Motyčka. 

Více informací o Pardubickém letním kině najdete na: pardu bicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  ODSTARTOVALO. O rozjezd Pardubického  letního  kina  se v neděli večer v
Tyršových sadech postaral undergroundový český snímek ... A bude hůř.

Zpět
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Letnímu kinu někdo poničil plátno a mobilní toalety!
TISK , Datum: 03.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pořadatelé do areálu po tomto incidentu nainstalovali bezpečnostní kamery 

Pardubice/ S největším plátnem ze všech letních kin v České republice vyrukovalo do své druhé sezony Pardubické  letní
kino  Pernštejn, které po dobu dvou prázdninových měsíců promítá zcela zdarma v Tyršových sadech atraktivní tuzemské i
zahraniční filmy. 
„Vždycky jsme se snažili nabídnout skvělým pardubickým divákům to nejlepší, ať už to šlo o uplynulé ročníky Febiofestu v
Pardubicích nebo loňskou premiéru letního kina. Proto nás hodně mrzelo, když někdo ještě před slavnostním začátkem
letošního ročníku úmyslně poničil plátno a navíc zdevastoval mobilní toalety,“ řekl provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
„Toto počínání neznámých vandalů je pro nás nepochopitelné a samozřejmě znamená i nepříjemné navýšení rozpočtu
projektu,“ uvedl Jan Motyčka. 
„Podnikli jsme všechny nezbytně nutné kroky k tomu, abychom podobným situacím do budoucna předešli. Z toho důvodu je
areál letního kina monitorován bezpečnostními kamerami,“ informoval náš Deník Jan Motyčka. 

Fotogalerii z prvního promítání Pardubického  letního  kina  najdete na adrese: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   PONIČENÉ PLÁTNO. Pardubickému  letnímu  kinu , které denně promítá zajímavé domácí i zahraniční filmy
Tyršových sadech, někdo poničil plátno a navíc zdevastoval mobilní toalety.

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 45 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


FOTO - LETNÍ KINO POKŘTIL DÉŠŤ
TISK , Datum: 03.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   DÉŠŤ V LETNÍM KINĚ. Pardubické  letní  kino  Pernštejn v neděli večer rozjelo v Tyršových sadech svou druhou
sezonu. Úvodní projekce zcela předčila očekávání pořadatelů. Na promítání „undergroundového“ českého snímku ... A bude
hůř“ zavítala podle odhadu organizátorů přibližně tisícovka diváků. Publikum z areálu, který se nově nachází v blízkosti Sukovy
třídy, nevyhnal ani přibližně desetiminutový liják. Jedinou vadou na kráse tak bylo snad jen počínání vandalů, kteří už před
začátkem provozu letního kina poničili plátno a mobilní toalety.

Zpět

Letní kino: Johny Depp prostopášníkem!
TISK , Datum: 04.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pardubických Tyršových sadech se promítá denně od 21.30 hodin, a to stejně jako loni zcela zdarma! 

Pardubice/ Přemýšlíte, jak šokovat? Chcete vidět, jak to vypadá za zvířecím plotem nebo se vrátit do nejtragičtějšího dne v
olympijských dějinách? 
Tak si nenechte ujít nejbližší program Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které po celou dobu prázdnin nabízí v
prostorách Tyršových sadů zcela zdarma vždy od 21.30 hodin divácky atraktivní domácí i zahraniční filmy. 
„Dnes je na programu britský snímek Libertin v hlavní roli s Johny Deppem. Vypráví o Johnu Wilmotovi, který je známý také
jako Hrabě z Rochestru. Je prohnaný a talentovaný rošťák, jenž prožil svůj krátký a divoký život jako středověká rocková
hvězda a stal se známým potížistou, géniem i jedním z nejnezkrotnějších prostopášníků v historii,“ konstatoval Jan Motyčka,
provozovatel letního kina, kde bude zítra k vidění rodinná americká komedie Za plotem. 
V pátek se bude promítat snímek režiséra Stevena Spielberga Mnichov. 
Fotogalerii k Pardubickému  letnímu  kinu  najdete na: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO V TYRŠOVÝCH SADECH. Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítá denně celé prázdniny od 21.30
hodin.
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Zpět

Letní kino promítalo i navzdory dešti
TISK , Datum: 07.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pardubických Tyršových sadech je dnes na programu Dívka s perlou.

Pardubice/ Ani velká nepřízeň počasí neodradila milovníky stříbrného plátna od pravidelných návštěv Pardubického  letního
kina  Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela zdarma domácí i zahraniční divácky atraktivní
filmy.
„Mile nás překvapilo, že i navzdory deštivému počasí, které letní kino postihlo od úterý do čtvrtka, vydrželi sedět na lavičkách
nebo si v areálu našli jiný úkryt, z něhož pak zhlédli filmové projekce,“ řekl provozovatel Pardubického  letního  kina  Jan
Motyčka.
„Byli jsme potěšeni, že si do Tyršových sadů našlo ve čtvrtek večer na americkou rodinnou komedii Za plotem cestu kromě
skalních fanoušků také hodně rodičů s dětmi,“ sdělil Jan Motyčka. „Měli jsme radost z toho, že právě dětský koutek byl neustále
plný,“ pravil provozovatel kina.
„Původně jsme ani ve čtvrtek neměli v plánu kvůli špatnému počasí promítat, ale to bychom skvělým pardubickým divákům,
kteří nás přišli podpořit, nemohli udělat,“ prohlásil Jan Motyčka.
Letní kino už tak de facto promítá i v případě nepříznivého počasí. „Pokud je dostatek návštěvníků a podmínky projekci
umožňují, nevidíme důvod, proč bychom ji neměli uskutečnit,“ dodal provozovatel kina, které dnes od 21.30 hodin uvede Dívku
s perlou.

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   DÉŠT V LETNÍM KINĚ. Pardubickému  letnímu  kinu  příliš nepřálo počasí ani od úterý do čtvrtka.
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Zpět

Pardubické  letní  kino  letos bojuje jen s vrtochy počasí
TISK , Datum: 09.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V Tyršových sadech bude dnes od 21.30 hodin k vidění snímek Dívka s perlou 

Pardubice/ „Jsme rádi, že letošní ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn se zatím obešel bez závažnějších problémů.
Určitě tomu hodně pomohlo i přestěhování do jiných prostor v Tyršových sadech od jezu blíže k Sukově třídě. Odpadl nám
velký problém s komáry a nemusíme řešit ani stížnosti obyvatel Labské ulice, kteří si při loňské premiéře projektu stěžovali na
hluk,“ informoval náš Deník jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler. 

Na atraktivní filmy zdarma! 

„Jediné, s čím musíme nyní válčit, jsou vrtochy počasí,“ poznamenal Tomáš Drechsler. 
„První dny fungování kina byly hodně deštivé, ale třeba v pátek večer už na projekci Spielbergova snímku Mnichov nepršelo
vůbec. Také se tento fakt příznivě podepsal na divácké návštěvě. Opět jsme měli plno,“ konstatoval jeden z provozovatelů
Pardubického  letního  kina , které v Tyršových sadech promítá atraktivní domácí i zahraniční filmy zcela zdarma po dobu
dvou prázdninových měsíců vždy od půl desáté večer. 
Dnes letní kino promítá film Dívka s perlou. „Vypráví o sedmnáctileté Griet, která musí po otcově oslepnutí začít pracovat, aby
podpořila rodinu,“ dodal Tomáš Drechsler. 
Další informace k letnímu kinu najdete na: pardubicky.de nik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO V TYRŠOVÝCH SADECH. Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítá po dobu prázdnin v Tyršových
sadech zcela zdarma vždy od 21.30 hodin atraktivní domácí i zahraniční filmy.
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Zpět

V kině jdou na dračku palačinky i steaky
TISK , Datum: 10.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma k vidění britský film Confetti.

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn, které v prostorách Tyršových sadů promítá zcela zdarma po dobu letních
prázdnin atraktivní domácí i zahraniční filmy, jdou kromě piva na dračku také originální francouzské palačinky a steaky.
„Zajímavé je, že například při projekci romanticky laděného snímku Elizabethtown šly nejvíce na odbyt sladké palačinky.
Naopak v neděli večer, kdy jsme promítali slavný americký western Pat Garrett a Billy The Kid, byl zase větší zájem o steaky.
Těžko říct, jestli to byla náhoda, nebo zda o chuti návštěvníků spolurozhodují i uváděné filmy,“ konstatoval s úsměvem Jan
Motyčka, jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které má dnes od 21.30 hodin na programu britský
snímek Confetti.
„Tento film vypráví příběh tří mladých párů, které se snaží zuby nehty zvítězit v soutěži časopisu Confetti Magazine o
nejoriginálnější svatbu roku. V sázce je dům snů v hodnotě pět set tisíc liber, fotografie na titulní straně dalšího čísla a v
neposlední řadě nejdůležitější den v jejich životech,“ přiblížil děj příběhu Jan Motyčka.
„Tři páry - Matta a Samanthu (Martin Freeman a Jessica Stevensonová), Josefa a Isabelle (Stephen Mangan a Meredith
MacNeillová) a Michaela a Joannu (Robert Webb a Olivia Colmanová) - začínáme sledovat ve vzrušujícím okamžiku, kdy jsou
vybráni, aby se stali účastníky závěrečného klání, a zůstáváme s nimi v průběhu rušných příprav až do velkolepého finále,“
poznamenal provozovatel Pardubického  letního  kina  na adresu stominutového snímku.

Fotogalerii z Pardubického  letního  kina  Pernštejn můžete nalézt na adrese: pardubicky. denik.cz/letnikino

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO V TYRŠOVÝCH SADECH. Dnes od 21.30 hodin bude zdarma promítnut britský film Confetti.
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Zpět

Kdo vymyslí originálnější svatbu?
TISK , Datum: 10.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM

KULTURNÍ TIPY

Pardubické  letní  kino  dnes večer promítá film Confetti. Snímek vypráví příběh tří mladých párů, které se snaží zuby nehty
zvítězit v soutěži časopisu Confetti Magazine o Nejoriginálnější svatbu roku. V sázce je dům snů v hodnotě pět set tisíc liber,
fotografie na titulní straně dalšího čísla a v neposlední řadě nejdůležitější den v jejich životech. Tři páry - Matta a Samanthu
(Martin Freeman a Jessica Stevensonová), Josefa a Isabelle (Stephen Mangan a Meredith MacNeillová) a Michaela a Joannu
(Robert Webb a Olivia Colmanová) - začínají diváci sledovat v okamžiku, kdy jsou vybrány, aby se staly účastníky závěrečného
klání, a zůstanou s nimi v průběhu rušných příprav až do velkolepého finále.
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Zpět

Let číslo 93 se vrací do září 2001
TISK , Datum: 11.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

11. září roku 2001 změnilo moderní dějiny planety. Pět let muselo uběhnout, než o tomto strašlivém dni vznikl první film, na
který se diváci mohou vypravit do kin. Let číslo 93 Paula Greengrasse se nesnaží vodit diváky za ručičku a dávat na složité
otázky jednoduché odpovědi. Spíš se pokouší být nestranným svědkem dne, v němž se během pár hodin změnily milióny osudů
a několik tisíc se jich uzavřelo. Film Let číslo 93 je dramatem, vyprávějícím příběh lidí, kteří se stali přímými svědky únosu
čtvrtého letadla v den nejhoršího teroristického útoku v dějinách Ameriky. Greengrassovým záměrem bylo pohybovat se v
průběhu celého filmu pouze mezi letovými dispečery, pasažéry a posádkou. Snímek dnes promítá pardubické  letní  kino . 
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Zpět

Letní kino poprvé kvůli dešti nehrálo!
TISK , Datum: 11.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma k vidění Let číslo 93. 

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které je umístěno v prostorách Tyršových sadů, v pondělí večer poprvé v letošní
sezoně nehrálo. 
„Důvodem bylo krajně nepříznivé počasí, které nám znemožnilo uvést film Dívka s perlou,“ sdělil Jan Motyčka, jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina , jež za příznivého počasí promítá po celou dobu letních prázdnin zcela zdarma
atraktivní domácí i zahraniční tituly. 
„Dnes od 21.30 hodin je na programu snímek Let číslo 93,“ konstatoval provozovatel Pardubického  letního  kina . 
„11. září roku 2001 změnilo moderní dějiny naší planety víc než jakákoliv jiná událost. Dlouhých pět let muselo uběhnout, než o
tomto strašlivém dni vznikl první film, který nyní mohou spatřit návštěvníci našeho kina,“ prohlásil Jan Motyčka, podle něhož je
Let číslo 93 Paula Greengrasse nejen první, ale také jedinečný snímek. 
„Film je strhujícím a provokativním dramatem. Vypráví příběh lidí, kteří se stali přímými svědky únosu čtvrtého letadla v den
nejhoršího teroristického útoku v dějinách Ameriky. Greengrassovým záměrem bylo pohybovat se v průběhu celého filmu
pouze mezi letovými dispečery, pasažéry a posádkou. Při natáčení filmaři úzce spolupracovali s pozůstalými po pasažérech a
členech posádky a využívali všechny dostupné materiály, které dokumentovaly osudný let a události na jeho palubě, jež vedly
až k pádu letadla v Pensylvánii,“ sdělil provozovatel letního kina. 
„Netradičnímu filmu odpovídal i casting, při kterém byla hlavní devízou adeptů fyzická podobnost herce s některým z reálných
charakterů. Místo scénářů dostali herci natočené dokumenty o svých postavách, které jim pomáhaly lépe se s rolí ztotožnit. Aby
snímek působil skutečně věrně, někteří pracovníci letištních kontrolních věží, kteří tuto tragédii pocítili jako první, si v Letu číslo
93 zahráli sami sebe. I díky tomu působí tento film mimořádně autenticky,“ dodal. 

Fotogalerii z Pardubického  letního  kina  Pernštejn můžete nalézt na adrese: pardubicky. denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO V TYRŠOVÝCH SADECH. Dnes od 21.30 hodin bude zcela zdarma promítnut Let číslo 93.
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Zpět

Letní kino nabízí český Restart
TISK , Datum: 12.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

KULTURNÍ TIPY 

Jediná věta navždy změnila život mladé Sylvie. Nyní má jeden na to vybojovat si svou lásku zpět. Strhující jízda současnou
Prahou začíná. To je úvod českého snímku Restart, který dnes večer nabízí pardubické  letní  kino . Restart je moderní
vizuálně vytříbený film 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. 
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Zpět
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Jak si vedou kina v létě?
TISK , Datum: 12.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Zpravodajství
Vzájemná rivalita mezi pardubickým multikinem a letním kinem prý není na místě 

Pardubice/ Jak si zatím přes léto vedou pardubická kina? Jsou velkými konkurenty nebo se spíše vzájemně doplňují? 
V současné době jsou v krajském městě po zániku kina Sirius a Jas a dočasném prázdninovém omezení činnosti Dukly v
provozu pouze dvě – multikino CineStar v Obchodním centru Grand a Pardubické  letní  kino  Pernštejn umístěné v Tyršových
sadech. 

Návštěvnost kolem 25 tisíc 

„S návštěvností přes léto nemáme problémy. Je dokonce lepší než minulý měsíc,“ konstatoval šéf multikina CineStar Petr
Provazník. 
„Kromě počasí nám nahrávají i divácky atraktivní tituly, jako jsou třetí pokračování Shreka či Dannyho parťáků,“ řekl šéf
multikina CineStar, kam podle Petra Provazníka měsíčně zavítá kolem 25 tisíc milovníků stříbrného plátna. 
„Návštěvnost však může vyletět i o 5 až 6 tisíc diváků za měsíc. Záleží právě na počasí a promítaných filmech,“ sdělil šéf
multikina, který se nedomnívá, že by se jeho zařízení o prázdninách přetahovalo o diváky s letním kinem. 
„Nemyslím si, že by nás provoz letního kina nějak ohrožoval. Obě zařízení se zaměřují na něco jiného. Dokonce bych se nebál
tvrdit, že se vzájemně doplňujeme,“ poznamenal. 
Podobného názoru je i jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Jestli má vliv na
návštěvnost letního kina program multikina, nedokážeme posoudit. Obě kina se snad ani nedají srovnávat. Podle mého názoru
je dobře, že obyvatelé Pardubic mají alternativu a mohou si vybrat, jestli půjdou do multikina, kde sice najdou veškerý komfort,
ale jejich projekce zase nemají tak skvělou atmosféru, jakou zdobí ty naše. Navíc romantický večer v prostorách letního kina
mohou na rozdíl od multikina prožít zcela zdarma,“ nechal se slyšet Jan Motyčka. 
„Každý z nás nabízí také jiné speciality. My své příznivce lákáme na pivo, originální francouzské palačinky a steaky, multikino
zase na popcorn. I když pokud by ho někdo z našich diváků postrádal, klidně mu jej z multikina obstaráme,“ vtipkoval jeden z
provozovatelů letního kina. 

Vzájemná rivalita prý není na místě 

„Vzájemná rivalita není na místě. Koneckonců se to letos potvrdilo při pořádání pardubické části Febiofestu, kdy bylo multikino
CineStar naším skvělým partnerem a my jsme moc rádi využili jeho prostory,“ podotkl Jan Motyčka. 
„Jsem přesvědčen o tom, že spíše než chod multikina se na návštěvnosti kina Dukla negativně projevil rozjezd Pardubického
letního  kina  Pernštejn. Když jsme na závěr sezony nasadili začátkem července třetí pokračování SpiderMana, byly naše
výsledky vyloženě špatné. Z šesti plánovaných představení se dvě nehrála, na další čtyři přišlo po šesti lidech. A to jsem si
myslel, že když bude špatné počasí, přijdou lidé spíše k nám. Bohužel jsem se mýlil,“ posteskl si Tomáš Urbánek, jeden z
jednatelů společnosti Bohemia Grant, která od 1. července provozuje Dům kultury a kino Dukla. „Naše kino začne znovu
promítat třetí týden v srpnu,“ dodal Tomáš Urbánek. 

Více informací z Pardubického  letního  kina  najdete na: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO . V Tyršových sadech bude dnes od 21.30 hodin zcela zdarma k vidění film Restart.
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Zpět

Jak si pardubická kina vedou v létě?
TISK , Datum: 12.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
pardubice 

Pardubice/ Jak si zatím přes léto vedou pardubická kina? Jsou velkými konkurenty nebo se spíše vzájemně doplňují? V
současné době jsou v krajském městě po zániku kina Sirius a Jas a dočasném prázdninovém omezení činnosti Dukly v provozu
pouze dvě – multikino CineStar v Grandu a Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech. 

...3 
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Zpět

Letní kino nabízí přepis bestselleru
TISK , Datum: 13.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM

KULTURNÍ TIPY

Jeden z nejčtenějších a nejoblíbenějších knižních bestsellerů Pýcha a předsudek britské spisovatelky Jane Austenové se po
více než šedesáti letech vrátil na filmové plátno. Jeho filmovou verzi uvádí dnes večer pardubické  letní  kino . Klasický příběh
lásky a nenávisti líčí osudy pěti krásných sester Bennetových, které jejich matka (Brenda Blethynová) vede pevnou rukou k
životnímu názoru, podle něhož je žena šťastná jedině tehdy, když se bohatě provdá. Jediná Elizabeth (Keira Knightleyová) se
tomuto modelu zatím úspěšně vzpírá, plně podporována dětinským otcem (Donald Sutherland).
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Zpět

V letním kině se už nyní mají diváci kam schovat
TISK , Datum: 13.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pardubických Tyršových sadech jsou nově velké slunečníky. Provozovatelé letního kina rozšířili i počet stolů a židlí.

Pardubice/ Návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které po celou dobu letních prázdnin promítá každý večer vždy
od 21.30 hodin v prostorách Tyršových sadů, se už nemusejí bát, že by se neměli kam schovat před deštěm nebo naopak
sluncem.
„Do areálu jsme nainstalovali velké slunečníky, které však nikomu z diváků nepřekáží ve výhledu. Zároveň jsme rozšířili počet
stolů a židlí, které ještě zvýrazňují divácký komfort,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan
Motyčka.
„O tom, že tato novinka vzbudila mezi diváky velký ohlas, svědčil také fakt, že při úterní i středeční projekci filmů Confetti a Let
číslo 93 byla jak místa pod slunečníky, tak i u stolečků zaplněna,“ poznamenal jeden z provozovatelů Pardubického  letního
kina .
„Jsme rádi, že areál se postupně zkrášluje a že snad i někteří kritici našeho projektu pochopili, že nám jde o dobrou věc - vrátit
Tyršovým sadům zašlý lesk a slávu,“ podotkl Jan Motyčka.
Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude dnes večer promítat snímek Pýcha a předsudek. „Jde o snovou výpravu do Anglie
konce osmnáctého století s hvězdným obsazením, okouzlující kamerou a nesmrtelným příběhem, která dokáže alespoň na dvě
hodiny zpomalit zběsilé tempo moderní doby. Klasický příběh lásky a nenávisti líčí osudy pěti krásných sester Bennetových,
které jejich matka vede pevnou rukou k životnímu názoru, podle něhož je žena šťastná jedině tehdy, když se bohatě provdá,“
řekl provozovatel kina.
Více informací o kině na: par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO . V Tyršových sadech se ve středu večer s velkým úspěchem promítal film Let číslo
93.
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Zpět

V letním kině se už mají kam schovat
TISK , Datum: 13.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice/ Návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn se už nemusejí bát, že by se neměli kam schovat před deštěm
nebo naopak sluncem. „Do areálu jsme instalovali velké slunečníky. Rozšířili jsme i počet stolů a židlí, které ještě zvýrazňují
divácký komfort,“ sdělil provozovatel letního kina Jan Motyčka.

...4

Zpět
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V letním kině se bude zítra zvedat vítr
TISK , Datum: 14.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pardubických Tyršových sadech se bude dnes promítat Indián a sestřička, zítra je na programu film Zvedá se vítr. 

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin zcela zdarma promítat v Tyršových sadech český film
Indián a sestřička. 
„Vypráví příběh o Frantovi, který pracuje na pile a ve volném čase se s kamarády toulá po šumavských lesích. Do jeho života
náhle vstoupí Romka Marie, jež pracuje jako zdravotní sestra. Jejich vztah je však od začátku problematický. Marii chce rodina
provdat za podnikatele Dunu, Frantovým rodičům se zase nelíbí barva její pleti. Zbytečné násilí a nečekaná rozhodnutí hlavní
hrdinky vztahu příliš nepřidávají,“ konstatoval provozovatel Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka na adresu citlivě
zpracovaného snímku o lásce mezi rozháraným mužem a sebevědomou ženou. 
Zítra večer uvede letní kino film Zvedá se vítr. „Jde o drama z bojů za nezávislost Irska krátce po skončení první světové války,“
řekl Jan Motyčka, podle něhož snímek získal Velkou cenu v Cannes 2006. 

Více informací a fotografií z kina najdete na adrese: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO JEDE DÁL. Pardubické  letní  kino  dnes uvede film Indián a sestřička, zítra večer pak snímek Zvedá
se vítr.

Zpět

Letní kino uvádí vítěze z Cannes
TISK , Datum: 14.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
VÍKENDOVÉ TIPY 

FILM 

Drama z bojů za nezávislost Irska krátce po skončení první světové války s názvem Zvedá se vítr loni soutěžilo na filmovém
festivalu v Cannes. A jeho režisér Ken Loach (na snímku) si došel pro hlavní cenu. V neděli se mohou na snímek přijít podívat
návštěvníci pardubického  letního  kina . Bratři Damien a Teddy se připojí ke skupině bojující proti brutálnímu teroru britských
okupantů. Částečné vítězství - v podobě získání omezené nezávislosti - je každým z bratrů vnímáno jinak, což je nakonec i
rozdělí. Jeden věří v postupné zlepšení, druhý trvá na úplné nezávislosti, všechno ostatní je zrada. Původní název filmu je
odvozen od slavné irské rebelské písně z devatenáctého století básníka R. D. Joyce. 
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Zpět

Temná vize od autorky detektivek
TISK , Datum: 16.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

Planeta Země, rok 2027. Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě. Svět podléhá beznaději a anarchii a po čím dál
zoufalejších pokusech o nalezení a odstranění příčiny neplodnosti lidstva už jen čeká na zázrak. Tak začíná snímek Potomci
lidí, který dnes promítá pardubické  letní  kino . Do nedaleké budoucnosti zavede diváky ve své temné a šokující vizi režisér
Alfonso Cuarón (Mexická jízda, Harry Potter a vězeň z Azkabanu), který se inspiroval slavnou stejnojmennou sci-finovelou
královny detektivek P. D. Jamesové. 
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Zpět

Potomci lidí dnes v Tyršových sadech
TISK , Datum: 16.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma. 

Pardubice/ „Osobně jsem z letošního ročníku Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech nadšená,“ řekla Dita
Heřmanská z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Pardubic. 
„Myslím, že se provozovatelům podařilo vychytat všechny mouchy, které byly spojeny s loňskou premiérou. Ani stížnosti na hluk
letos prakticky nejsou možné, protože zvuk při projekci je skutečně na minimum,“ nechala se slyšet pro náš Deník Dita
Heřmanská. 
„Mile mne překvapilo, že diváky od návštěvy neodradila ani zima, která poslední dobou panovala,“ konstatovala. 
„Máme radost ze spolupráce s pardubickým magistrátem i prvním městským obvodem, který měl zpočátku k našemu projektu
trochu vlažnější postoj. Nyní se nám ale snaží vyjít maximálně vstříc. Paní starostka Hana Tomanová dokonce sama přišla s
několika vlastními nápady, jejichž realizaci momentálně zvažujeme,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina
Pernštejn Jan Motyčka. 
„Jsme rádi, že i naši partneři pochopili, že Pardubické  letní  kino  je přímo ideální pro prezentaci jejich činnosti,“ poznamenal
provozovatel letního kina, které dnes od 21.30 hodin uvede film Potomci lidí. 
V Tyršových sadech bude atraktivní domácí i zahraniční snímky promítat zcela zdarma celé prázdniny. 

Fotogalerie na: pardubicky.d enik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   SOBOTNÍ PROMÍTÁNÍ filmu Indián a sestřička uvedl pardubický herec Josef Vrána, který si v tomto snímku zahrál.
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Zpět

Vrána: „Letní kino je fajn!“
TISK , Datum: 17.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Již zanedlouho opět pardubický herec uvedl v Tyršových sadech film Indián a sestřička, v němž si zahrál strýce Jiřího. 

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které je po celé dva prázdninové měsíce umístěno v Tyršových sadech, znovu
příjemně překvapilo své příznivce! 
Projekci zajímavého českého filmu Indián a sestřička totiž zcela nečekaně uvedl jeden z protagonistů snímku – v Pardubicích
dobře známý herec Josef Vrána. 
„Myšlenka letního kina mi připadá skvělá. Jsem rád, že v Pardubicích takhle báječně funguje, zatímco třeba v ostatních
městech po republice tomu tak není. Tady je to koneckonců dobře vidět i na vysoké návštěvnosti,“ konstatoval Josef Vrána.
Ten sice ještě momentálně „kope“ za Moravské divadlo Olomouc, ale od nové sezony se zase vrací do Východočeského
divadla. Zde již v minulosti několikrát úspěšně působil. 

Při bitce prý padlo i pár ostrých ran 

„Ve filmu Indián a sestřička se moje postava původně jmenovala strýc Jiří, ale posléze byla přejmenována na roli rasistického
strýčka Jiřího. Zřejmě to bylo kvůli rvačce, kterou jsme na plátně absolvovali s romským kolegou,“ poznamenal s úsměvem
Josef Vrána. 
„Rvačku jsme točili celý den. Jak už jsme byli unavení, tak dokonce padlo i několik ran naostro, přestože jsme spolu v reálu
žádné spory neměli,“ sdělil charismatický herec. 
„S režisérem Danem Wlodarczykem se mi spolupracovalo výtečně. Je velmi příjemný, šikovný a přemýšlivý. Líbilo se mi, jak ve
filmu dokázal skloubit práci herců s neherci,“ podotkl již zanedlouho opět pardubický kumštýř. 

Na druhý díl Garfielda už dnes! 

V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin zcela zdarma k vidění druhé pokračování Garfielda.
Fotogalerie z Pardubického  letního  kina  na adrese: pardu bicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   HEREC V LETNÍM KINĚ. Již brzy znovu pardubický herec Josef Vrána uvedl v Pardubickém letním kině Pernštejn
film Indián a sestřička, kde si zahrál roli rasistického strýce Jiřího.
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Zpět

Letní kino bude patřit Garfieldovi
TISK , Datum: 17.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
UDÁLOSTI 

Pardubice 

Dnešní večer v pardubickém letním kině bude ve znamení líného kocoura Garfielda. Ve druhém filmovém pokračování odjíždí
do Evropy. Cestuje společně se svým věrným parťákem psem Odie, aby překvapili svého páníčka Jona, který je právě s
přítelkyní Liz v Londýně. V zemi Big Benu, Buckinghamského paláce, Scotland Yardu, a především „fish and chips“ začíná
Garfieldovo skutečné dobrodružství, když dojde k jeho záměně za královskou kočku. 
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Zpět

Letní kino si fotili a točili Japonci!
TISK , Datum: 18.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma k vidění film Spojenec. 

Pardubice/ Do Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které denně od 21.30 hodin promítá zdarma po celou dobu prázdnin v
Tyršových sadech, chodí čím dál tím více cizinců! 
„Zaregistrovali jsme tu například skupinu japonských turistů, kteří se do letního kina vypravili na britský snímek Pýcha a
předsudek ověšení fotoaparáty a digitálními kamerami. Areál si neustále fotili a točili. Byli z něj doslova nadšení,“ řekl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Mezi návštěvníky jsme zaznamenali dokonce i hosty z Bolívie,“ uvedl Jan Motyčka. 
„Mezi naše pravidelné diváky patří také účastníci festivalu Czech Open. V areálu je hodně slyšet rovněž slovenština,“
konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina , kde bude dnes večer od 21.30 hodin k vidění americký film
Spojenec. 

***

Více informací z Pardubického  letního  kina  Pernštejn můžete nalézt i na adrese: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO LÁKÁ. V pardubických Tyršových sadech se bude promítat i dnes. Na programu je film Spojenec.
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Zpět

Letní kino si točili, ale i fotili Japonci!
TISK , Datum: 18.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
pardubice 

Pardubice/ Do Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které denně od 21.30 hodin promítá zdarma po celou dobu prázdnin v
Tyršových sadech, chodí čím dál tím více cizinců! Objevila se tu například skupina japonských turistů, kteří se do areálu
vypravili ověšení fotoaparáty a digitálními kamerami. Mezi návštěvníky provozovatelé zaregistrovali dokonce i hosty z Bolívie. 

...4 
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Zpět

Letní kino nabízí snímek Spojenec
TISK , Datum: 18.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
KULTURNÍ TIPY

PARDUBICE 

Newyorský detektiv Keith Miller (Denzel Washington) je typický drsný polda otřískaný životními zkušenostmi posbíranými na
ulicích. Na pořadu dne je ale nová akce - v přepadené bance drží lupiči desítky rukojmí. Tahle krizová situace bude ovšem
velmi nestandardní. Detektiv Miller se totiž musí utkat s asi nejchytřejším zločincem (Clive Owen), kterého za svou bohatou
kariéru potkal, a pokusit se překazit zločin, který se zdá být dokonalý. Tak začíná snímek renomovaného amerického režiséra
Spikea Lee Spojenec. Už jeho jméno zaručuje, že se nebude dnes večer v pardubickém letním kině jednat jen o běžnou
kriminálku. Ve chvíli, kdy se vyjednávání mezi policií a chladnokrevným stratégem přiostřuje a všem zúčastněným začínají téct
nervy, totiž vstoupí do hry vlivná právnička (Jodie Fosterová), která chce tuto krizi využít ve svůj prospěch. Začátek promítání je
ve 21.30 hodin. 
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Zpět

Na plátně ožije Božena Němcová
TISK , Datum: 19.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY 

FILM 

Intimní snímek natočený podle posledních drásavých dopisů, které Božena Němcová adresovala z Litomyšle svým přátelům a
dětem, dnes večer promítá pardubické  letní  kino . Film dostal název A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu. Do Litomyšle se
Němcová uchýlila po rozchodu s manželem, aby konečně byla samostatná a mohla psát. Zároveň však věděla, že její nemoc
postupuje a na všechno je už pozdě. Film není oslavným životopisem spisovatelky ani příběhem českého národního obrození,
představuje nový moderní pohled na Němcovou jako na světovou osobnost formátu VirginieWoolfové či Fridy Kahloové. Je to
portrét ženy, která za právo být sama sebou bojovala proti společenským konvencím, lidské malosti a někdy i sama proti sobě. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 68 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Letní kino trhlo divácký rekord!
TISK , Datum: 19.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
pardubice 

Pardubice/ Druhý díl příběhů kočičího filuty Garfielda zlomil v úterý večer divácký rekord letošního ročníku Pardubického
letního  kina  Pernštejn, které přes prázdniny promítá zcela zdarma vždy od 21.30 hodin v Tyršových sadech zajímavé filmy!
„O takové návštěvě se nám ani nesnilo,“ řekl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 

...4 
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Zpět

Letní kino trhlo divácký rekord!
TISK , Datum: 19.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Do pardubických Tyršových sadů přišlo na „dvojku“ Garfielda 1500 lidí! 

Pardubice/ Druhý díl příběhů kočičího filuty Garfielda zlomil v úterý večer divácký rekord letošního ročníku Pardubického
letního  kina  Pernštejn, které přes prázdniny promítá zcela zdarma vždy od 21.30 hodin v Tyršových sadech zajímavé filmy! 
„O takové návštěvě jsme nesnili snad ani v těch nejtajnějších snech. Přibližně 1500 diváků nám opravdu vyrazilo dech,“ řekl
jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 
„Jsme rádi, že se nám daří naplňovat náš původní záměr - učinit z Tyršových sadů pulzující centrum zábavy, kterým před
mnoha lety byly. Je skvělé, že se vrací jejich zašlý lesk a sláva,“ uvedl Jan Motyčka. 
„Máme radost o to větší, že se tak děje v době, kdy do většiny letních kin v republice chodí kolem 200 lidí. Je úžasné, že to
naše zažívá díky skvělému publiku diváckou explozi,“ sdělil provozovatel kina. 
„S přibývajícími stupni na teploměru nám začíná stoupat o 100 až 200 lidí i návštěvnost, která už tak je vynikající,“ poznamenal
Jan Motyčka. 
„Areál je momentálně maximálně naplněn. Lidé zabrali celý prostor od plátna až po schody k Sukově třídě. Že tu bude až tak
nabito, jsme nečekali ani my,“ prohlásil. 
„Příjemné je také to, že mezi návštěvníky jsou zástupci všech generací - od dětí přes teenagery, střední generaci až po
seniory, kteří tu mají dokonce speciální místa,“ prozradil provozovatel kina. 
„Jsme rádi, že se náš projekt stejně jako při loňské premiéře zařadil mezi nejnavštěvovanější letní akce v Pardubickém kraji.
Dokonce se začínáme počtem diváků přibližovat úspěšným open air festivalům. A to máme za sebou teprve necelou třetinu
provozu a ty největší filmové trháky letošní sezony na nás ještě čekají,“ konstatoval Jan Motyčka. 
Velký zájem o projekce mají také zahraniční návštěvníci Pardubic a okolí. Kromě účastníků mezinárodního festivalu Czech
Open se tu objevili například hosté z Japonska či Bolívie. „Skupina Angličanů si od nás koupila trička s logem kina. Majitelé
arabské pizzerie byli naším projektem nadšeni do té míry, že se dokonce stali jedním z partnerů projekce filmu Let číslo 93,“
podotkl provozovatel kina. 
Úspěch kina je pro provozovatele rovněž závazkem. „Snažíme se divákům nabídnout nejlepší možný servis. Také proto
rozšiřujeme naše služby. Chystáme se otevřít další bar, který by měl ještě více urychlit odbavení zákazníků a zamezit
případným frontám u stánků,“ uzavřel Jan Motyčka. 

Foto autor:   Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis:   REKORD V LETNÍM KINĚ. V pardubických Tyršových sadech trhl v úterý večer divácký rekord druhý díl Garfielda.
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Zpět

Letní kino: 1500 návštěvníků
TISK , Datum: 19.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: JAN HORÁK , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Na filmovou projekci v pardubických Tyršových sadech chodí denně stovky lidí - vstupné je volné 

Pardubice - Zatímco mnohá sálová kina v létě raději vůbec nepromítají, do letního kina v pardubických Tyršových sadech se
lidé téměř nemohou vejít. 
V úterý přišlo film Garfield 2 zhlédnout rekordních 1500 návštěvníků. „O takové návštěvnosti jsme nesnili snad ani v těch
nejtajnějších snech,“ mnul si ruce provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
Proč letní kino přitahuje takovu pozornost? Hlavně proto, že promítání je zadarmo. Lidé si navíc sledování mohou zpříjemnit
popíjením čepovaného piva či limonády. 
„Líbí se mi tu. Jsem tu dnes podruhé a určitě ne naposled. Vybrali jsme si to místo návštěvy kavárny,“ řekl v úterý například
Milan Melník. Mezi návštěvníky se objevili i lidé z jiných zemí. Kromě účastníků mezinárodního festivalu Czech Open přišli
například hosté z Japonska či Bolívie. 
„Skupina Angličanů si od nás dokonce koupila trička s logem našeho letního kina. Majitelé arabské pizzerie na pardubické třídě
Míru byli naším projektem nadšeni do té míry, že se dokonce stali jedním z partnerů projekce filmu Let číslo 93,“ řekl Jan
Motyčka. 
Na úterní rekordní návštěvnosti se podepsali i rodiče s dětmi. „Jdeme dnes do letního kina cíleně na Garfielda. Avšak nejdeme
tam letos poprvé. Pro Pardubáky je to opravdu dobrá věc,“ chválí letní kino Jitka Myšková, která se šla podívat na film s malou
dcerou. 
V kině byli v úterý k vidění jak děti, tak senioři, nebo i teenageři. Ti šli do kina většinou jen zabít volnou chvíli o prázdninách. 
„Letos jsme tu s kamarádkou poprvé. Řekly jsme si, že jsme tu vlastně ještě nebyly, na rozdíl od minulého roku, a tak jsme sem
kvůli tomu šly,“ řekla Eva Chrtková z Pardubic. Kvůli velké návštěvnosti jsou u stánků s občerstvením i velké fronty. Vedení
letního kina se kvůli tomu chystá otevřít další stánek a zlepšit tak pohodlí návštěvníků. 

Foto autor:   FOTO: ARCHIV KINA
Foto popis:   KINO? JEDINĚ ZADARMO. Do pardubického  letního  kina  chodí každý den stovky lidí. Vstupné se totiž neplatí.
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Zpět

Do Tyršových sadů přijedou Sklepáci
TISK , Datum: 20.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (pok) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE 

Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes večer pásmo krátkých filmů Tomáše Vorla, v němž se představí herci pražského
divadla Sklep. David Vávra si společně s režisérem zadovádí v parodií na japonské samurajské filmy Zákon samurajů, Tomáš
Hanák, Eva Horká a Jiří Kodet si pro změnu zahrají v úřednickém muzikálu ING. Chybět nebude ani inscenovaný příběh z
populárního obrázkového seriálu Rychlé šípy či absurdní komedie o terorismu v Čechách v hlavní roli s Milanem Šteindlerem.
„Na promítání máme přislíbenu účast některých protagonistů. Zatím není úplně jisté, kdo přijede, ale určitě se v Pardubicích
někdo z legendárních Sklepáků objeví,“ říká jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 
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Zpět

Sklep bude v letním kině zadarmo
TISK , Datum: 20.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubické Tyršovy sady dnes večer uvidí Pásmo filmů Tomáše Vorla. 

Pardubice/ Milovníci kultovního pražského Divadla Sklep, které má v Pardubicích už dlouho slušnou diváckou základnu, si dnes
večer přijdou na své v Tyršových sadech. 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn zde totiž od 21.30 hodin uvede zcela zdarma šestaosmdesátiminutové Pásmo filmů Tomáše
Vorla z let 1979 až 1985. 
„Skládá se ze sedmi krátkých snímků, v nichž září především členové Divadla Sklep a jejich blízcí spolupracovníci,“ sdělil jeden
z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 
„Na úvod diváci spatří Zákon samurajů. Jde o desetiminutovou parodii na japonské samurajské filmy, v níž kromě režiséra
Tomáše Vorla účinkuje také David Vávra. 
Ten se objeví i ve stejně krátkém příběhu nazvaném Kašpárek. „V grotesce o škaredém chlapci, který zůstal sám sebou, dále
hrají Milan Šteindler a Jitka Asterová,“ prohlásil provozovatel kina. 
„V tragikomedii ze všedního dne obyčejné ženy pojmenované To můj Láďa září Eva Holubová. Trvá stejně jako oba předchozí
tituly deset minut,“ podotkl Jan Motyčka. 
„Patnáctiminutový film Ze života popelnic je kombinací hraného a animovaného dokumentu o popelnicích a lidech. Poté budou
následovat šestiminutové Rychlé šípy a desetiminutový Dáreček, v němž se objeví Milan Šteindler, Zdeněk David a Vida
Skalská. Jde o absurdní komedii o terorismu v Čechách,“ informoval náš Deník provozovatel letního kina. 
„Závěr patří pětadvacetiminutovému úřednickému muzikálu Ing. s písněmi Divadla Sklep. Zde se kromě Tomáše Hanáka objeví
Eva Horká a Jiří Kodet,“ řekl Jan Motyčka. Více informací na webu: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO LÁKÁ NA SKLEP. V Pardubickém letním kině se dnes objeví hvězdy pražského Divadla Sklep.
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Zpět

Dvě hodiny ze života zpěvačky
TISK , Datum: 21.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
VÍKENDOVÉ TIPY FILM 

Slavný film Agnes Vardaové s takřka absolutní chronologickou přesností Cléo od pěti do sedmi promítá v neděli pardubické
letní  kino . Zachycuje dvě hodiny ze života mladé pařížské šansoniérky, která se obává, že má rakovinu. Každý krok, dělící ji
od chvíle, kdy se má v nemocnici dozvědět výsledek vyšetření, je tápáním ze životní osamělosti a úzkosti. Poutem, které si
náhodně najde, je voják Antoine, se kterým se setkává v parku. I on je jakýmsi odsouzencem - večer se vrací k jednotce do
Alžíru, která je v bojovém nasazení. Možná proto, že je první, který s ní hovoří o všem a o ničem, i o věcech vážných s
přízvukem opravdovosti v hlase, věnuje mu svou důvěru a dá mu nahlédnut do svého nitra. Všechny dějové fragmenty jsou
přesně odpozorované, mezititulky zaznamenávají plynutí času a vytvářejí odstup od událostí. Jemnými filmovými prostředky se
režisérce podařilo stmelit střízlivý dokumentární způsob vyprávění a subjektivnost pohledu. 
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Zpět

Návštěvníky z kina déšť nevyhnal
TISK , Datum: 21.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pardubických Tyršových sadech se promítalo, i když létaly hromy a blesky. 

Pardubice/ Vydat se ve čtvrtek večer na projekci filmu A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu do Pardubického  letního  kina
Pernštejn vyžadovalo vzhledem ke krajně nepříznivému počasí kus osobní statečnosti. Navzdory nepříjemnému dešti zamířila
do Tyršových sadů asi stovka nejvěrnějších návštěvníků. 
„Potěšilo nás, že většina z nich vytrvala až do konce. Měli jsme radost z toho, že diváky neodradily ani hromy a blesky, které
mohli během promítání vnímat,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Řada z nich to vyřešila tak, že se schovala před deštěm pod slunečníky, které jsou v areálu kina umístěny, nebo ve V. I. P.
prostoru, odkud se rovněž dal pohodlně sledovat česko-německý snímek natočený podle posledních drásavých dopisů, které
Božena Němcová adresovala z Litomyšle svým přátelům a dětem,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina. 
„Někteří návštěvníci pak dali přednost stanu, kde byla možnost si zahrát stolní fotbal,“ sdělil Jan Motyčka. 
„Chtěli bychom skvělému pardubickému publiku znovu poděkovat za to, že nás nenechalo ve štychu a dorazilo i v takovém
nečase,“ prohlásil provozovatel letního kina, které promítá v Tyršových sadech denně celé prázdniny zdarma vždy od 21.30
hodin. 
„Pokud by někdo přišel do letního kina a zastihl by ho déšť nepřipraveného, nevadí. I na to jsme pamatovali. Zájemcům
můžeme nabídnout pláštěnky,“ dodal Jan Motyčka. 
Více informací najdete na: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LIJÁK V LETNÍM KINĚ. Ani déšť diváky z Pardubického  letního  kina  Pernštejn ve čtvrtek večer nevyhnal.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 75 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Dvě cizinky si kvůli kinu vzaly volno!
TISK , Datum: 23.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice/ Kvůli Pardubickému  letnímu  kinu  Pernštejn, které promítá přes prázdniny zcela zdarma v Tyršových sadech, si
berou dovolenou i cizinci! „Když se dvě Slovenky dozvěděly o našem letním kině, vzaly si čtrnáct dní volno, aby sem mohly
chodit každý večer,“ řekl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka. 

...4 

Zpět
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Cizinky si kvůli kinu vzaly volno!
TISK , Datum: 23.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Hotel dvě Slovenky s koťaty nechtěl, a tak se jich ujal barman z letního kina. 

Pardubice/ Kvůli Pardubickému  letnímu  kinu  Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá každý večer v Tyršových
sadech zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční filmy, si berou dovolenou dokonce i cizinci! 
„Když se dvě mladé Slovenky dozvěděly o našem letním kině, vzaly si čtrnáct dní volno, aby sem mohly chodit každý večer.
Ubytovaly se v jednom pardubickém hotelu i s dvěma malými koťaty,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina
Pernštejn Jan Motyčka. 
„Když se o zvířecích miláčcích dozvěděl personál hotelu, nemilosrdně trval na tom, aby z jejich zařízení koťata zmizela. Naštěstí
se koček i dívek ujal jeden mladík, který u nás obsluhuje za barem,“ informoval náš Deník Jan Motyčka. 
Provozovatelům letního kina udělala radost také páteční projekce filmů režiséra Tomáše Vorla z let let 1979 až 1985, na níž
přišla do Tyršových sadů jedna z největších návštěv letošního ročníku. „Ukázalo se, že kultovní pražské Divadlo Sklep má v
Pardubicích velmi dobrou diváckou základnu,“ konstatoval Jan Motyčka. 
Pásmo Vorlových krátkých snímků nabídlo na plátně celou plejádu známých jmen. 
Kořením projekce se tak stala „bojová hra“, kterou praktikovali někteří návštěvníci – poznej slavnou tvář. 
Jakmile se ve filmu objevil někdo z populárních osobností, jako byl například Milan Šteindler, David Vávra, Tomáš Hanák, Eva
Holubová, Jitka Asterová, Jiří Kodet či sám režisér Tomáš Vorel, hned to v areálu letního kina pořádně zašumělo. 
Místy vášnivé debaty typu „je to opravdu on či ona“ většinou spolehlivě vyřešily po každém ze sedmi minipříběhů závěrečné
titulky, které bezpečně odkryly, jaký má kdo odhad. „Většina návštěvníků letního kina neměla ani po více než dvaceti letech,
které uplynuly od natočení tohoto pásma, s identifikací celebrit velký problém,“ nechal se slyšet Jan Motyčka. 
Dalším českým snímkem, který nalákal obecenstvo do letního kina, byl v sobotu večer zatím poslední film režisérky Věry
Chytilové Hezké chvilky bez záruky. 
Dnes je v Tyršových sadech na programu od 21.30 hodin Brazil. „V roce, do něhož George Orwell situoval svou legendární vizi
společnosti, přišel Terry Gilliam se svým vlastním podobenstvím o blízké budoucnosti,“ poznamenal provozovatel letního kina
na adresu pozoruhodného snímku natočeného v roce 1984. 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   VOLNO KVŮLI KINU? Kvůli Pardubickému  letnímu  kinu  Pernštejn někteří lidé berou dokonce i dovolenou.

Zpět
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Hitchcockův agent v Tyršových sadech
TISK , Datum: 24.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech atraktivní domácí
i zahraniční filmy, uvede dnes od 21.30 hodin legendární snímek Na sever severozápadní linkou.
V tomto, podle dobových kritik nejveselejším snímku Alfreda Hitchcocka, se slavnému režisérovi podařilo zkomponovat
dokonale neprůhlednou zápletku kolem agentů, nepravé identity a dvojí hry tajných služeb.
„Americká kontrašpionáž si vymyslí neexistujícího agenta. Tajné služby si ho ztotožní s reklamním odborníkem Rogerem
Thornhillem (Cary Grant), který se tak jako volavka dostane do neproniknutelné hry agentů. Thornhill, pokoušející se celou věc
objasnit, jen v poslední chvíli ujde jisté smrti při náletu letadla uprostřed pustiny, jehož iniciátorem byl nepřátelský agent Phillip
Vandamm. Pouze krásná Eva (Eva Marie Saintová) mu nakonec podá pomocnou ruku, přestože ho zpočátku oklamala,“
konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka, podle něhož jednotlivé scény filmu
patří k nejslavnějším akčním scénám v kinematografii.

***

Více informací o letním kině najdete na webové adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   PROMĚNA LETNÍHO KINA. Takhle vypadal areál Pardubického  letního  kina  Pernštejn před začátkem letošního
ročníku. Nyní do něj pravidelně přicházejí stovky návštěvníků.

Zpět

Letní kino promítá Hitchcocka
TISK , Datum: 24.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ SERVIS 

FILM 

Pardubické  letní  kino  dnes zve návštěvníky na slavný snímek Alfreda Hitchcocka Na sever severozápadní linkou. V tomto,
podle dobových kritik režisérově nejveselejším filmu se slavnému tvůrci podařilo zkomponovat dokonale neprůhlednou zápletku
kolem agentů, nepravé identity a dvojí hry tajných služeb. Americká kontrašpionáž si vymyslí neexistujícího agenta. Tajné
služby si tohoto agenta ztotožní s reklamním odborníkem Rogerem Thornhillem (Cary Grant), který se tak jako volavka dostane
do neproniknutelné hry agentů. Thornhill, pokoušející se celou věc objasnit, jen v poslední chvíli ujde jisté smrti při náletu
letadla uprostřed pustiny. 
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Zpět

Letní kino vábí i zpěváka Vypsané fiXy
TISK , Datum: 25.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech atraktivní
domácí i zahraniční filmy, nabídlo v úterý večer pozoruhodný snímek režiséra Terryho Gilliama Brazil. 
Člen legendárních Monty Pythonů divákům naservíroval v nestárnoucím díle z roku 1984 svou vlastní „orwellovskou“ vizi
společnosti. 
Takřka „smrtící“ kombinaci podle něj tvoří armády bezejmenných úředníčků striktně dodržujících předpisy a fantaskní přístroje
moderní doby. 
„Film Brazil se mi líbil moc. Je to zajímavý, nadčasový snímek, který má v sobě i vtip. S tím, o čem hovoří, se člověk setkává
neustále v jakékoliv době a režimu,“ řekl jeden z přibližně tisícovky diváků, frontman populární pardubické hudební skupiny
Vypsaná fiXa Michal Mareda. 
„V Pardubicích jsme přes léto málo, protože točíme desku a hrajeme na festivalech, ale film Brazil jsem si nemohl nechat ujít.
Vletním kině jsem byl letos také na Potomcích lidí,“ uvedl Michal Mareda, který v Tyršových sadech nechyběl ani při loňské
premiéře projektu. „Je to dobrý nápad. Když o něm kdysi přemýšlel náš bubeník Petr Martínek, všichni ostatní jsme se mu
smáli, že by se tu nechytil. Je fajn, že to vyšlo,“ poznamenal lídr pardubické Vypsané fiXy. 
„Filmy, které se tu promítají, jsou velmi dobré. Připadá mi, že letos chodí i víc lidí než loni. Možná je to také tím, že po
přestěhování na nové místo tu není tolik komárů,“ dodal se smíchem Michal Mareda. 
Dnes od 21.30 hodin je v Tyršových sadech na programu druhý díl Doby ledové nazvaný Obleva. 

***

Více informací o Pardubickém letním kině Pernštejn najdete na internetové adrese: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO TÁHNE. Dnes se můžete do pardubických Tyršových sadů vydat zdarma na druhý díl Doby ledové!
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Zpět

V letním kině zavládne doba ledová
TISK , Datum: 25.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM

KULTURNÍ TIPY

Návštěvníci pardubického  letního  kina  se dnes přesunou do doby ledové. Už druhé pokračování stejnojmenného
animovaného filmu nabízí zábavu pro děti i dospělé. Ve filmu Doba ledová 2: Obleva se vracejí naši hrdinové z prostředí pod
bodem mrazu: chlupatý mamut Manny, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a prehistorická krysoveverka, věčná smolařka
Kryserka. Stále drží pospolu a užívají si výhody světa, který je ve stavu tání. 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.
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Zpět

Devátý den v letním kině zcela zdarma!
TISK , Datum: 26.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá v Tyršových sadech zcela zdarma atraktivní
domácí i zahraniční filmy, uvede dnes večer od 21.30 hodin Devátý den. 
„Film vznikl podle autobiografických zápisků lucemburského kněze – abbého Jeana Bernarda,“ řekl jeden z provozovatelů
Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Abbého Henryho Kremera propustí nacisté jednoho dne roku 1942 ze živoucího pekla z koncentračního tábora v Dachau a
pošlou ho domů do Lucemburku. Po pár dnech na svobodě zjistí, že od německých katů nedostal milost, ale že má devět dní
na to, aby přesvědčil lucemburského biskupa ke spolupráci s německými okupanty,“ řekl Jan Motyčka. 
„Mladý důstojník gestapa Gebhart se snaží přimět abbého Kremera, aby vyvolal rozpor mezi lucemburskou církví a Vatikánem.
Za nesplnění tohoto úkolu mu hrozí převelení do některého z vyhlazovacích táborů. Začíná devítidenní válka kněze s
německým důstojníkem, kde nepomáhají teologické argumenty a nastupují ostřejší prostředky,“ podotkl provozovatel kina. 
Myslíte si, že v abbém zvítězí hlas svědomí nebo vyhraje hrůza z návratu do koncentráku? Přijďte se přesvědčit dnes večer do
Tyršových sadů! 
„Film Volkera Schlöndorffa (Plechový bubínek) se opírá o skutečný příběh z druhé světové války. Hlavní roli kněze Henryho
Kramera ztvárnil německý herec Ulrich Matthes, který si zahrál i ministra propagandy Goebbelse ve filmu Pád Třetí říše,“
nechal se slyšet Jan Motyčka. 
Více informací o Pardubickém letním kině Pernštejn najdete na internetové adrese: pardu bicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis:   LETNÍ KINO LÁKÁ. Dnes večer se můžete do pardubických Tyršových sadů vydat zdarma na film Devátý den.
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Zpět

Letní kino se vrátí do druhé světové války
TISK , Datum: 26.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
UDÁLOSTI

PARDUBICE

Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek režiséra Volkera Schlöndorffa (na snímku) s názvem Devátý den. Film se opírá o
skutečné události, které se staly v průběhu druhé světové války. Abbého Henryho Kremera propustí nacisté jednoho dne roku
1942 ze živoucího pekla z koncentračního tábora v Dachau a pošlou ho domů do Lucemburku. Po pár dnech na svobodě zjistí,
že od německých katů nedostal milost, ale že má devět dní na to, aby přesvědčil lucemburského biskupa ke spolupráci s
německými okupanty. Mladý důstojník gestapa Gebhart se snaží přimět abbého Kremera, aby vyvolal rozpor mezi
lucemburskou církví a Vatikánem.
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Zpět

Snímek vypráví osud Johnnyho Cashe
TISK , Datum: 27.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY

FILM

V roce 1955 vkráčel drsný, vyzáblý kytarista, který si říkal J. R. Cash, do tehdy ještě neznámých Sun Studios v Memphisu.
Tento okamžik měl později nesmazatelný vliv na vývoj americké kultury. Za pomoci úderných akordů a hlasu, který byl hluboký
a temný jako noc, přiváděl Cash s obrovskou intenzitou na svět písně o zármutku a bolesti, které byly odvážné, plné
skutečného života a lišily se od všeho, co mělo publikum do té doby možnost slyšet. Ten den odstartovala úvodní etapa dlouhé
kariéry Johnnyho Cashe. Přišel s průkopnickým a originálním zvukem, který se později měl stát inspirací pro rockové,
countryové, punkové, folkové i rapové hvězdy. Kdo se chce s osudy tohoto zpěváka seznámit blíže, může dnes večer vyrazit na
snímek Walk the Line, který dnes promítá pardubické  letní  kino .
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Zpět

Rekord letního kina pokazila technika
TISK , Datum: 27.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Zpravodajství -
Pardubicko
Do pardubických Tyršových sadů přišlo ve středu večer na druhý díl Doby ledové: Obleva dva tisíce návštěvníků!

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které je přes celé prázdniny umístěno v Tyršových sadech, opět trhalo rekordy v
návštěvnosti!
Podle odhadu provozovatelů kina spatřilo ve středu večer druhý díl Doby ledové: Obleva dva tisíce diváků!
„V takovou účast jsme nedoufali ani v těch nejtajnějších snech,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina
Pernštejn Jan Motyčka.
„Byli jsme moc rádi, že se v letním kině znovu objevili zástupci všech generací. Potěšilo nás, že se skvěle bavili jak malé děti,
kterých bylo na druhém pokračování Doby ledové skutečně hodně, tak i teenageři, ale též střední a starší generace,“ uvedl
Jan Motyčka.
„O to víc nás mrzel technický problém, který se během promítání tohoto snímku přihodil,“ sdělil provozovatel Pardubického
letního  kina .
V jedné z nejdramatičtějších částí „dvojky“ Doby ledové na chvíli přestal jít zvuk. Poté na pár minut zmizel i obraz. Přestože se v
Tyršových sadech ozval též pískot, většina návštěvníků trpělivě čekala na to, až se závada opraví a bude se moci dál promítat.
Když k tomu skutečně došlo, zněl letním kinem potlesk.
„Chtěli bychom se všem divákům za tento krátký výpadek omluvit a zároveň poděkovat za pochopení,“ nechal se slyšet Jan
Motyčka a dodal, že dnes bude v Tyršových sadech od 21.30 hodin k vidění zcela zdarma snímek Walk the Line.

Více informací najdete na: par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis:   DOBA LEDOVÁ LÁMALA V LETNÍM KINĚ REKORDY. Druhý díl Doby ledové zvaný Obleva sledovalo ve středu
večer v pardubických Tyršových sadech podle pořadatelů dva tisíce diváků.
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Zpět

Letní kina: největší trhák sezony
TISK , Datum: 27.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (vid, mb) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kraj Pardubický
Pardubice - Tradiční noční zábava v barech či na diskotékách dostává v letošní sezoně na frak. Od letních kin. Přestože si
noční kluby i v poměrně malých městech jako je Letohrad, Seč či Sezemice nemohou na nezájem stěžovat. Ale na letní kina v
Pardubicích a v Chrudimi nemají.
V pardubickém letním kině v Tyršových sadech, které promítá zdarma, se schází denně minimálně několik stovek diváků.
Rekorní návštěva z tohoto týdne dokonce dosáhla dvou tisíc. Hodně populární je i kino v Chrudimi. Takový zájem a pravidelné
návštěvy jim mohou noční kluby jen závidět.
Už tak velikou konkurenci mezi diskotékami a bary proto letošní léto dál zvyšuje a ty začínají zákazníkům nabízet stále
kvalitnější a lacinější služby. Téměř všechny kluby mají na svých stránkách ceníky, kterými se snaží přilákat hosty na levný
alkohol, například na panáka fernetu za 25 korun. Vyhlášený taneční klub Flamengo v Seči má vlastní pizzerii. Minutky a
speciality nabízí i chrudimský Barakabar.
Diskotéky totiž nejsou jen doménou odrostlejších dětí. Řada akcí v tanečních klubech láká i lidi přes třicet. „Když pořádáme
Československé párty, na kterých hrajeme písničky z 80. let, máme tu spoustu třicátníků a čtyřicátníků,“ říká Miloslav Vojtěch z
klubu Flamengo v Seči.

Více viz Téma na str. B3

Zpět
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Letní kino navštíví Miss Sunshine
TISK , Datum: 28.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
VÍKENDOVÉ TIPY 

FILM 

Malá Miss Sunshine je nekonvenční americká rodinná komedie, pojednávající o jedné z nejroztomileji dysfunkčních rodin, jaké
se v poslední době objevily na filmovém plátně. Nikomu z povedené rodiny Hooverových se příliš nedaří - ale určitě ne proto,
že by se dostatečně nesnažili. Otec Richard (Greg Kinnear), nezdolně optimistický motivační řečník, se zoufale snaží prodat
svůj program, jak se stát úspěšným v devíti krocích. Víceméně bez úspěchu. Matku rodiny a „strážkyni cti“ Sheryl (Toni
Colletteová) neustále děsí výstřední tajemství, která její nejbližší obklopují - hrůzu jí nahání především její bratr (Steve Carell),
odborník na Prousta se sebevražednými sklony, který se zrovna vrátil z nemocnice. Pak jsou zde mladší Hooverovi a jejich
nepříliš reálné sny - obrýlená a mírně zakulacená sedmiletá Olive (Abigail Breslinová), která už se vidí s korunkou dětské
královny krásy, a vzteklý teenager Dwayne (Paul Dano), jenž je zapřísáhlým obdivovatelem Nietzscheho a je pevně rozhodnut
neříct jediné slovo, dokud nebude přijat na leteckou akademii. Film získal cenu na festivalu nezávislých snímků Sundance a
Alan Arkin za roli svérázného dědečka Oskara za mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Snímek dnes večer promítá
pardubické  letní  kino . 

Zpět
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Rekord letního kina v Pardubicích pokazila technika
TISK , Datum: 28.07.2007 , Zdroj: Havlíčkobrodský deník , Strana: 4 , Autor: (td) , Vytištěno: 11 000 , Čtenost: 6 059 , Rubrika: Zpravodajství - okolní
okresy
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které je přes celé prázdniny umístěno v Tyršových sadech, opět trhalo rekordy v
návštěvnosti! 
Podle odhadu provozovatelů kina zhlédlo ve středu večer druhý díl Doby ledové: Obleva dva tisíce diváků! 
„V takovou účast jsme nedoufali ani v těch nejtajnějších snech,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina
Pernštejn Jan Motyčka. „Byli jsme moc rádi, že se v letním kině znovu objevili zástupci všech generací. Potěšilo nás, že se
skvěle bavily jak malé děti, kterých bylo na druhém pokračování Doby ledové skutečně hodně, tak i teenageři, ale též střední a
starší generace,“ uvedl Jan Motyčka. 
„O to víc nás mrzel menší technický problém, který se během promítání tohoto snímku přihodil,“ přiznal provozovatel
Pardubického  letního  kina . 
V jedné z nejdramatičtějších částí „dvojky“ Doby ledové na chvíli přestal jít zvuk. Poté na pár minut zmizel i obraz. Přestože se v
Tyršových sadech ozval též pískot, většina návštěvníků trpělivě čekala na to, až se závada opraví a bude se moci dál promítat. 
„Chtěli bychom se všem divákům za tento krátký výpadek omluvit a zároveň poděkovat za pochopení,“ nechal se slyšet
Motyčka. 

Zpět

Letní kino zahrálo na vážnější notu
TISK , Datum: 28.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech atraktivní
filmy, zahrálo ve čtvrtek večer na vážnější notu. 
Divákům nabídlo Devátý den – film, jenž vznikl podle autobiografických zápisků lucemburského kněze – abbého Jeana
Bernarda. 
„Vyprávěl o tom, jak abbého Henryho Kremera propustí nacisté jednoho dne roku 1942 ze živoucího pekla z koncentračního
tábora v Dachau a pošlou ho domů do Lucemburku. Po pár dnech na svobodě zjistí, že od německých katů nedostal milost, ale
že má devět dní na to, aby přesvědčil lucemburského biskupa ke spolupráci s německými okupanty,“ řekl jeden z provozovatelů
letního kina Jan Motyčka. 
Dnes od 21.30 hodin bude v Tyršových sadech na programu film Malá Miss Sunshine. „Jde o nekonvenční americkou rodinnou
komedii. Pojednává o jedné z nejroztomileji dysfunkčních rodin, jaké se v poslední době objevily na filmovém plátně,“
informoval náš Deník Jan Motyčka. 
Zítra večer bude v letním kině k vidění Dobrý ročník. „Film, při jehož natáčení se režisér Ridley Scott (Gladiátor) podruhé sešel
s oscarovým hercem Russellem Crowem, vypráví příběh londýnského experta v oboru investic Maxe Skinnera. Ten se po smrti
svého strýčka vrací na vinici, kde prožil nejkrásnější část dětství,“ dodal provozovatel Pardubického  letního  kina . 

Více informací najdete také na adrese: pardubicky.denik.cz/ letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis:   DEVÁTÝ DEN V LETNÍM KINĚ. Pardubické  letní  kino  Pernštejn zahrálo ve čtvrtek večer na vážnější notu.
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Zpět

Letní kino uvidí americký muzikál
TISK , Datum: 30.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

KULTURNÍ TIPY 

Jednoduchý, a přitom silný je příběh muzikálu Dreamgirls oscarového scénáristy a režiséra Billa Condona, který dnes promítá
pardubické  letní  kino . Zachycuje trnitou cestu za slávou v podání dívčího tria Dreamettes, jejich vzestupy a pády, oběti,
které musely svému snu přinést. Film vznikl podle stejnojmenného divadelního muzikálu, který patří k tomu nejlepšímu, co
vzniklo na prknech proslulého divadla Broadway. Curtis Taylor (Jamie Foxx) prodává auta, ale rád by prorazil v hudebním
průmyslu. Na lokální pěvecké soutěži v Detroitu potkává tři dívky, jež by mu mohly ve splnění jeho snu pomoci. 
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Zpět

Dívky z říše snů v letním kině!
TISK , Datum: 30.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pardubických Tyršových sadech bude dnes k vidění muzikál Dreamgirls.

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítne dnes večer od 21.30 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma atraktivní
film Dreamgirls.
„Muzikál oscarového scénáristy a režiséra Billa Condona je jednoduchý, ale přitom neuvěřitelně silný,“ řekl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
„Zachycuje trnitou cestu za slávou v podání dívčího tria Dreamettes, jejich vzestupy a pády, oběti, které musely svému snu
přinést. A hlavně je plný skvělé hudby,“ informoval náš Deník Jan Motyčka.
Film vznikl podle stejnojmenného divadelního muzikálu, který patří k tomu nejlepšímu, co vzniklo na prknech divadla Broadway.
„Curtis Taylor (Jamie Foxx) prodává auta, ale rád by prorazil v hudebním průmyslu. Touží po vlastní nahrávací společnosti a
písničkách, které budou hrát nejposlouchanější americká rádia. Na lokální pěvecké soutěži v Detroitu potká tři dívky, jež by mu
mohly ve splnění jeho snu pomoci,“ uvedl provozovatel kina.
„Deena (Beyoncé Knowlesová) je nadpozemsky krásná, Effie (Jennifer Hudsonová) velmi talentovaná a Lorrell (Anika Noni
Roseová) dokonalý spojovací článek. Brána k úspěchu se jim začne otevírat, když dostanou nabídku zpívat vokály v písničkách
aktuální hvězdy Jamese „Thunder“ Earlyho (Eddie Murphy), který účinně mísí rock’n’roll se soulovou muzikou. Čím dál
ambicióznější Curtis jim ale umetá cestičku k vlastní kariéře. Otázka je, zda cena, kterou všechny tři za výstup na vrchol zaplatí,
nebude přece jen příliš vysoká,“ dodal Motyčka.

***

Více informací na adrese: pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Foto: internet
Foto popis:   DREAMGIRLS V LETNÍM KINĚ. V pardubických Tyršových sadech bude slavný muzikál k vidění zdarma dnes od
21.30 hodin.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 89 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Letní kino zavede diváky do jižní Afriky
TISK , Datum: 31.07.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
UDÁLOSTI

PARDUBICE

Dnes večer se návštěvníci pardubického  letního  kina  mohou vydat na snímek z Jihoafrické republiky s názvem Tsotsi.
Předměstí Johannesburgu patří mezi místa s nejvyšší zločinností na světě. Vraždy a loupeže jsou tu na denním pořádku. Tsotsi
je instinktivní krutý gangster bez náznaku soucitu s jinou lidskou bytostí, sirotek, který vyrůstal bez jakéhokoliv sociálního a
citového zázemí. I jeho jméno je jen přezdívka, která v pouličním slangu označuje gangstera nebo zločince. Získá naději na jiný
život?
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Zpět

Krutý zločinec dnes v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 31.07.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Zpravodajství
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítne dnes večer od 21.30 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma film
Tsotsi. „Tento snímek získal kromě People’s Choice Award na filmovém festivalu v Torontu také Oscara za nejlepší zahraniční
snímek roku 2005,“ řekl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 
„Film diváky zavede na předměstí Johannesburgu, které patří mezi místa s nejvyšší zločinností na světě. Pro ty, kdo se tu
pohybují, platí neúprosný a krutý zákon přežití. Tsotsi je instinktivní krutý gangster bez náznaku soucitu s jinou lidskou bytostí,
sirotek, který vyrůstal bez jakéhokoliv sociálního a citového zázemí. Minulost potlačuje, žije jen bezútěšnou současností, kterou
sdílí s podobnými ztracenci. Po jedné loupeži nalezne v ukradeném autě něco, nebo spíše někoho, kdo mu – byť nevědomky –
ukáže cestu, jak se dostat zpět z pekla, v němž až dosud žil,“ nastínil stručně děj příběhu Jan Motyčka. 

Více informací na adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO JEDE DÁL. V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer k vidění zcela zdarma film Tsotsi.

Zpět
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Nebohá paní Pomsta v letním kině
TISK , Datum: 01.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude promítat i dnes večer zcela zdarma! 

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které je přes prázdniny umístěno v Tyršových sadech, bude promítat i dnes! Od
21.30 hodin mohou návštěvníci zdarma spatřit film Nebohá paní Pomsta. 
„Je zima. Na prostranství před věznicí padá sníh. Hudebníci v santaclausovských oblečcích odhazují kelímky s horkou kávou a
slavnostně vítají dívku Lee Geum-ja. Za zločin, který nikdy nespáchala, si ve vězení odseděla třináct a půl roku. Jediné, po čem
celou dobu obklopená různými ženami toužila, byla pomsta muži, za jehož zločin musela pykat a který ji připravil o spokojený
život s vlastní dcerou,“ nastínil děj jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka. „Postupně vychází najevo, že Geum-ja pomáhala
při únosu pětiletého chlapce, kterého její komplic chladnokrevně zavraždil. Když se pak ukázalo, že by mohli být odhaleni, unesl
její dceru a pod pohrůžkou, že ji také zavraždí, donutil hlavní hrdinku, aby se ke zločinu přiznala a nesla za něj vinu,“ sdělil Jan
Motyčka. 
„Z devatenáctileté dívky se tak stala vražedkyně dětí, jejíž exemplární potrestání žádaly davy lidí,“ řekl provozovatel
Pardubického  letního  kina . 
Jak se krásná Geum-ja pomstí? Co skrývá její andělská tvář? Kdo jí pomůže? 
Více informací najdete na: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   NEBOHÁ PANÍ POMSTA. Film bude k vidění dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma v Pardubickém letním kině
Pernštejn.

Zpět
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Sebevrah v kině
TISK , Datum: 01.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: JIŘÍ SEJKORA , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
V Pardubickém letním kině v Tyršových sadech bylo rušno. Při představení došlo k potyčce, ale i k pokusu o sebevraždu. 

Pardubice/ Rušná pondělní noc začala v Pardubickém letním kině promítáním filmu Dreamgirls. Zhruba v polovině představení
se stranou od hlediště poprali dva muži. 
Konflikt rychle vyřešila přivolaná městská policie, která již předtím z Tyršových sadů vykázala bezdomovce obtěžujícího
návštěvníky. 
Hlídka strážníků v letním kině ani po rvačce nezůstala dlouho bez práce. Krátce před půlnocí ji jeden z diváků upozornil na
krvácejícího mladíka, který se nacházel nedaleko od promítacího plátna. 
Hlídka proto ihned vyrazila určené místo prověřit. Stranou od hlavní cesty, na lavičce skryté za křovím, se jí ve světle baterek
objevila skutečně zvláštní podívaná. 
Na lavičce seděl urostlejší mladý muž s pořezaným zápěstím, kterého se jeho přátelé snažili proti jeho vůli ošetřit. 
„Chvíli jsme tu nebyli. Když jsme odcházeli, bylo všechno v pohodě, ale když skončil film, našli jsme ho tady, jak z něj teče krev,“
řekl jeden z jeho přátel strážníkům. 

...6 

Zpět

Letní kino představí korejskou hvězdu
TISK , Datum: 01.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

Přestože jméno režiséra Chan-Wook Parka není v Čechách příliš známé, samotný tvůrce se ve světě těší velkému respektu.
Kdo by se chtěl seznámit s jeho originálním filmovým stylem, má příležitost dnes večer vyrazit do pardubického  letního  kina
na promítání snímku Nebohá paní Pomsta. Nemusí se bát ani vcelku nepochopitelného českého názvu filmu, který se od
originální i anglické verze (Sympathy for Lady Vengeance) značně liší. Tvůrci filmu si z několika festivalů přivezli celkem osm
cen včetně dvou ocenění z benátské přehlídky. Snímek však rozhodně není alternativním nebo nezávislým filmem. Chan-Wook
Park pracuje obvykle s obřím rozpočtem a jeho filmy hýří barevnými obrazy i moderními efekty. Diváci se však musí připravit
také na to, že ve snímku o neprávem uvězněné ženě, která touží po pomstě, se dočkají několika scén plných brutálního násilí. 
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Zpět

Strážníci zasáhli v letním kině u rvačky i sebevraždy
TISK , Datum: 01.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: JIŘÍ SEJKORA , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko/Černá
kronika
Pardubice/ „Nejspíš se pořezal žiletkou. Nosí jich u sebe několik a rozhodně to neudělal poprvé. Když jsme přišli, jen tu seděl,
krvácel a smál se. Museli jsme ho chytit a držet. Byli jsme na něj čtyři. Přesto nám dal pořádně zabrat,“ popisuje jeden ze
svědků vývoj pondělního nočního pokusu o sebevraždu v Pardubickém letním kině v Tyršových sadech. 
Strážníci městské policie hned vyhodnocují situaci a na místo přivolávají sanitku. Snaží se zjistit mladíkovu totožnost, ten je
však očividně mimo a na jejich otázky nereaguje. Není zcela jasné, zda je jeho stav způsoben ztrátou krve, alkoholem nebo
jinou návykovou látkou. 
Sanitku, jež přijíždí do pěti minut, k místu pro jistotu přivádí hlídkový vůz městské policie a šetří tak zdravotníkům zdlouhavé
hledání ve tmě. 
Lékaři rozhodují o jeho převozu do nemocnice. Za asistence strážníků se mladík zvedá z lavičky. Stále se ale chová zmateně.
Proto jej dva strážníci doprovází i do sanitky. 
„Nějak ho přivažte nebo pořádně držte, nejspíš by si ještě něco udělal. Těžko říct, kolik žiletek u sebe vůbec může mít,“ varují
jeho přátelé. 
„Po zašití rány jej naši strážníci spolu s lékaři převezli na záchytnou stanici, protože u něj bylo zkouškou zjištěno 1,8 promile
alkoholu,“ informoval náš Deník velitel výkonu služby Petr Stříteský. 
Už před tímto případem si ale situace v letním kině vyžádala přítomnost strážníků. To když se v deset hodin večer poprali dva
Romové. 
Jejich hlasitá potyčka, do které se zapojily i partnerky obou zúčastněných, však neunikla pozornosti přítomné hlídce městské
policie. Strážníci, ač v počáteční početní nevýhodě, hlasitou výměnu názorů rázně ukončili. 
„Agresivní třiadvacetiletý mladík zde vyprovokoval potyčku s dalším rodinným příslušníkem, při které kopancem do obličeje
zlomil napadenému nos,“ řekl Stříteský. 
„Rozvášněný mladík však strážníky napadal slovně i fyzicky. Z toho důvodu proti němu bylo použito hmatů a chvatů. Jelikož byl i
nadále agresivní, přistoupili strážníci k nasazení pout. Mladík byl opilý a pravděpodobně i pod vlivem drog. I přes protesty
přítomného příbuzenstva byl proto převezen na záchytnou stanici,“ uvedl Stříteský. 
„Šlo o první vážnější konflikt v letním kině. Je na místě poděkovat strážníkům za bleskurychlý zásah a obnovení pořádku. Díky
němu každý pochopil, že letní kino není to pravé místo pro vyřizování osobních účtů,“ sdělil provozovatel kina Jan Motyčka. 
Fotogalerii najdete na adrese: pardubicky.denik.cz/rvacka 

Foto autor:   Foto: Deník /Jiří Sejkora
Foto popis:   STRÁŽNÍCI A ZDRAVOTNÍCI se vydali ošetřit muže, který se v pardubických Tyršových sadech pokusil o
sebevraždu.
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Zpět

Tajemství oceánu už dnes večer!
TISK , Datum: 02.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude promítat i tentokrát zcela zdarma! 

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které je přes prázdniny umístěno v Tyršových sadech, bude promítat i dnes! Od
21.30 hodin mohou návštěvníci zcela zdarma spatřit Tajemství oceánu! 
„Jde o netradiční film, který přináší unikátní záběry ze světa moří a oceánů,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického  letního
kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Je to jeden z nejpozoruhodnějších a nejucelenějších projektů, které kdy byly na poli dokumentů natočeny,“ prozradil Jan
Motyčka. 
„Tajemství oceánu diváky ponoří do mořských hlubin, provede je od těch nejmělčích korálových útesů až k pustým břehům
Antarktidy, od širého otevřeného oceánu až k noční krajině nejhlubších mořských propastí,“ podotkl jeden z provozovatelů
letního kina. 
„Během 5 let vyslali tvůrci 20 zkušených štábů do více než 200 lokalit a získali tak více než sedm tisíc hodin záznamu, ze
kterého byl tento snímek sestaven. Kromě toho se členové štábu potápěli do hloubky cca 4 500 metrů (v ponorce), cestovali
do nejextrémnějších polárních krajin a dokonce i narazili na dříve neznámé a bláznivě surrealistické formy života,“ sdělil Jan
Motyčka. 
„Zavedeme vás do světa, který jste nikdy předtím neviděli, do poslední neprozkoumané oblasti naší planety,“ poznamenal
jeden z režisérů snímku Alastair Fothergill. 

Více informací najdete na: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   TAJEMSTVÍ OCEÁNU V LETNÍM KINĚ. Film bude k vidění dnes večer zdarma v Pardubickém letním kině
Pernštejn.
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Zpět

Snímek zavede diváky pod hladinu oceánů
TISK , Datum: 02.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

KULTURNÍ TIPY 

Pardubické  letní  kino  dnes večer promítá dokumentární snímek, který nadchne všechny ty, kteří se zajímají o přírodu.
Snímek Tajemství oceánu je strukturován jako cesta -propluje vodami zeměkoule, přidá se k různým mořským komunitám,
stane se svědkem dramatických mořských událostí a podívá se do tajemných životů vodních tvorů. Film se natáčel na různých
místech světa - Maledivy, Azorské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Bermudy, Patagonie, Jižní Afrika a Antarktida. V jednom z
nejpoetičtějších momentů Tajemství oceánu zabírá kamera dynamickou hranici mezi zemí a mořem. Tento výjimečný sestřih vln
narážejících na pobřeží podává jednoznačné svědectví o síle oceánu. 
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Zpět

Mladík se pokusil zabít! Při muzikálu!
TISK , Datum: 02.08.2007 , Zdroj: Aha! , Strana: 4 , Autor: (pes) , Vytištěno: 211 477 , Prodáno: 140 022 , Čtenost: 222 428 , Rubrika: Z domova
Pozor na magický film!

PARDUBICE - Jste filmový fanoušek? Dejte si pozor na americký snímek Dreamgirls. V pardubickém letním kině v Tyršových
sadech se při tomto filmu strhla rvačka a došlo i na pokus o sebevraždu.

Drama se odehrálo v noci na úterý. Ještě před začátkem promítání strážníci městské policie vyvedli agresivního bezdomovce.
Zhruba v polovině filmu se z ničeho nic začali přímo v hledišti rvát dva muži. Jejich běsnění musela ukončit až jiná policejní
hlídka. Oba muži skončili na záchytné stanici.
Vše vyvrcholilo krátce před půlnocí. Náhodný kolemjdoucí objevil v křoví jen několik metrů od promítacího plátna pořezaného
muže (23). Na místo okamžitě vyjela rychlá záchranná služba, která mladíkovi poskytla první pomoc a odvezla ho do
nemocnice. Následné vyšetřování městské policie ukázalo, že se jednalo o pokus o sebevraždu.
„Jedná se o politováníhodnou událost, ale v žádném případě neuvažujeme o zrušení letního kina,“ řekl deníku Aha! mluvčí
pardubického magistrátu Michal Zítko. „Po skončení letní sezony ale vyhodnotíme veškeré stížnosti a vyvodíme patřičné
důsledky,“ dodává Zítko. Paradoxně je film Dreamgirls muzikál. Hlavní hrdina prodává auta, ale rád by prorazil v hudebním
průmyslu. Na lokální pěvecké soutěži v Detroitu potkává tři dívky, jež by mu mohly pomoct ve splnění jeho snu...

Foto autor:   Foto pro Aha! - Jan Dušek
Foto popis:   Letní kino v Tyršových sadech.
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Zpět

Na návštěvníky kina zaútočí Borat
TISK , Datum: 03.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

KULTURNÍ TIPY 

Borat Sagdijev je šestým nejznámějším Kazachem a nejlepším televizním reportérem Kazašské státní televize, která ho vyšle do
USA, aby zde natočil dokument o této „zemi neomezených možností“. A případně si našel novou manželku, protože tu starou
tlustou mu znásilnil a roztrhal medvěd. Tak začíná film Borat, který dnes promítá pardubické  letní  kino . Známý britský komik
Sacha Baron Cohen bývá pro své imitační a improvizační schopnosti často přirovnáván k Peteru Sellersovi. Ve svém pořadu
Da Ali G Show úspěšně zesměšňuje slavné osobnosti i anonymní lidi na ulici tím, že se vydává nejen za zaostalého nemytého
kazašského reportéra Borata, ale také za britského předměstského rappera Aliho G nebo za homosexuálního německého
módního komentátora Bruna. Film Borat je natočen podobnou metodou. Cohen s filmovým štábem putuje po Spojených
státech a uvádí do rozpaků nic netušící lidi, kteří se domnívají, že jsou svědky natáčení skutečného dokumentu pro Kazašskou
televizi. 
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Zpět

Borat dnes v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 03.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Šestý nejznámější Kazach a nejlepší reportér Kazašské státní televize Borat Sagdijev dorazí dnes večer do
Tyršových sadů! Návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn budou mít možnost od 21.30 hodin spatřit zcela zdarma
pozoruhodný snímek, který mezi diváky vzbudil velký ohlas a na mezinárodním poli dokonce oficiální protest skutečné kazašské
vlády. „Film Borat vypráví o tom, jak známý britský komik Sacha Baron putuje s filmovým štábem po Spojených státech a uvádí
do rozpaků nic netušící lidi. Ti se domnívají, že jsou svědky natáčení opravdového dokumentu pro Kazašskou televizi,“ řekl
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 

***

Více informací z Pardubického  letního  kina  Pernštejn najdete na adrese: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   BORAT V TYRŠOVÝCH SADECH. Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes večer od 21.30 hodin v
Tyršových sadech zcela zdarma kontroverzní snímek Borat.
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Zpět

Borat dnes večer v Tyršových sadech
TISK , Datum: 03.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice/ Do Tyršových sadů dnes večer zamíří neohrožený „kazašský hrdina“ Borat Sagdijev. Fiktivní dokument o putování
údajně nejlepšího reportéra Kazašské státní televize po Spojených státech amerických uvede dnes od 21.30 hodin
Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Diváci kontroverzní snímek uvidí zdarma! 

...4 

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 100 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Diváci se vydají do Grandhotelu
TISK , Datum: 04.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
UDÁLOSTI

PARDUBICE

Film Grandhotel, který dnes promítá pardubické  letní  kino , je nejnovějším snímkem režiséra Davida Ondříčka. Diváky
zavede do hotelu Ještěd, tyčícího se nad Libercem. V něm pracuje údržbář Fleischman (Marek Taclík), amatérský meteorolog,
který pozná, že bude pršet, ještě než začne. Do života mu ale vstoupí Ilja (Klára Issová).

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

pardubice
TISK , Datum: 04.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pestrá směsice lidí na Antifestu 

Svojšice u Přelouče/ Ve zdejším letním amfiteátru, kde včera začal Antifest 2007, zněla směsice jazyků. Ke slyšení tu vedle
češtiny byla slovenština,, srbochorvatština, němčina i polština. Hlavní program třídenního punkového festivalu se odehraje
dnes. Vystoupí zde řada známých zahraničních a domácích kapel tohoto žánru. ...3 

Grandhotel vyroste v Tyršových sadech 

Pardubice/ Grandhotel vyroste v Tyršových sadech! Nepůjde však o žádné nové zařízení v Pardubicích. Jde o snímek režiséra
Davida Ondříčka, který uvidí dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn. Zítra
je tu na programu ve stejný čas film Nejlepší sportovec století. ...4 
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Zpět

Grandhotel vyroste v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 04.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Ti, kteří včera v multikině CineStar nestihli na Letním filmovém festivalu Bohemia 2007 nejnovější Ondříčkův snímek
Grandhotel, si vše mohou vynahradit dnes večer od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn v Tyršových sadech, a to
navíc zcela zdarma! 
Ondříčkovy předchozí filmy Samotáři a Jedna ruka netleská patří k nejvýraznějším diváckým úspěchům české kinematografie
přelomu tisíciletí. Jeho nový snímek diváky zavede do hotelu Ještěd, tyčícího se nad Libercem. 
„V něm pracuje údržbář Fleischman (Marek Taclík), amatérský meteorolog, který pozná, že bude pršet, ještě než začne, a není
schopen opustit své rodné město. Liberec je totiž pro něj klec, místo, které ho svazuje dávným slibem a nechce ho pustit za své
hranice. Každý den myslí na jediné, vznést se k nebi a uletět z hotelu, z Liberce, ze života, který se mu vůbec nedaří. Blázen by
sestrojil křídla, Fleischman si šije balon, ve kterém uletí. Do života mu ale vstoupí Ilja (Klára Issová), která se zatím trápí ve
vztahu s arogantním číšníkem Patkou (Jaromír Plesl), jehož jméno je třeba vyslovovat pí-ej-tý-ký-ej, protože byl v Americe,“ řekl
Jan Motyčka, jeden z provozovatelů letního kina, kde bude zítra od 21.30 hodin k vidění zcela zdarma Nejlepší sportovec
století. 
„V roce 2000 se scházejí odborníci, aby zvolili nizozemského sportovce století. Sake Wiarda jmenuje sportovce jménem Taeke
Jongsma, kterého nikdo z přítomných nezná a který prý vynikl v nezvyklém sportu – sezení na kůlu,“ dodal Jan Motyčka. 
Více informací o letním kině najdete na webové adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   GRANDHOTEL V TYRŠOVÝCH SADECH. Ondříčkův film promítne dnes večer Pardubické  letní  kino  Pernštejn.
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Zpět

Snímek zavede diváky do srdce Rumunska
TISK , Datum: 06.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

KULTURNÍ TIPY 

Zingarina přijíždí do Transylvánie v srdci Rumunska, aby našla muže, kterého miluje. Na cestě ji doprovází přítelkyně Marie,
která ji žárlivě sleduje. Zingarina se bezhlavě pouští do svého milostného hledání a nechává se okouzlit fascinujícím krajem. Na
pohanské oslavě se konečně setká se svým bývalým milencem, který ji však drsně odmítne. Plná bolesti opouští i Marii, která jí
připomíná minulost, aby se mohla beze zbytku vrhnout do nové země, Transylvánie, kde potká Tchangala, muže osamělého
jako ona sama, bez hranic a vazeb. Snímek Transylvánia, který dnes promítá pardubické  letní  kino , je plný vášní a bouřlivé
muziky. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 103 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Rus se po filmu dožadoval ženy!
TISK , Datum: 06.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes od 21.30 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma film Transylvania. 

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn láká do Tyrošvých sadů na své bezplatné prázdninové produkce nejen stovky
domácích návštěvníků, ale i zahraničních turistů. 
„Poslední dobou jsme tu zaznamenali zvýšený výskyt Rusů. Jeden z nich nám přišel po skončení filmové produkce poděkovat
za to, že jsme mu výrazně zlepšili náladu. Pak ještě přidal přání, jestli náhodou nevíme o nějaké dámské společnosti, která by
mu zpříjemnila zbytek večera. Tak jsme mu slušně naznačili, že u nás v letním kině rozhodně neuspěje a že se bude muset
poohlédnout jinde,“ řekl Tomáš Drechsler, jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které bude dnes od
21.30 hodin promítat zcela zdarma snímek Transylvania. „Tento film byl uveden na zakončení loňského Mezinárodního
filmového festivalu v Cannes,“ konstatoval. 
Více informací najdete na: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   DO LETNÍHO KINA ZADARMO! V pardubických Tyršových sadech bude dnes k vidění film Transylvania.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 104 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Snímek o atentátu na Kennedyho
TISK , Datum: 07.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY

FILM

4. června 1968 senátor Robert F. Kennedy přijíždí do hotelu Ambassador v Los Angeles přednést projev v rámci své
kandidatury na prezidenta Spojených států. Ve všech lidech vzbuzuje naději a dojem, že jeho zvolení bude příčinou velkých
změn. V následujících dvou dnech však celý svět bude svědkem události, která změní historii a životy mnoha lidí. Snímek
Atentát v Ambassadoru, který tyto dny popisuje, dnes večer promítá pardubické  letní  kino .
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Zpět

Diváky skvěle bavil Borat i Grandhotel
TISK , Datum: 07.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice/ Zaplněný areál Pardubického  letního  kina  Pernštejn se v Tyršových sadech královsky bavil při sledování
Ondříčkova filmu Grandhotel i kontroverzního snímku Borat. Dnes večer od 21.30 hodin se návštěvníci mohou vydat na
projekci filmu Atentát v Ambassadoru. Snímekuvidí diváci zdarma. 

...4 

Zpět
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Diváky v letním kině skvěle pobavil Borat i Grandhotel
TISK , Datum: 07.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ „Celý svět dneska dealuje. Rozpusť si ty vlasy, vypadáš jak družinářka!“ Takové a podobné „hlášky“ z nového filmu
režiséra Davida Ondříčka (Samotáři, Jedna ruka netleská, Šeptej) rozesmály o víkendu návštěvníky Pardubického  letního
kina  Pernštejn. „Zaplněný areál se královsky bavil i při sledování kontroverzního filmu Borat, v němž se britský komik Sacha
Baron Cohen v přestrojení za kazašského novináře Borata Sagdijeva vydává na cestu do Spojených států amerických,“ uvedl
jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 
Dnes od 21.30 hodin bude v Tyršových sadech zdarma k vidění Atentát v Ambassadoru. „Senátor Robert F. Kennedy přijíždí
do hotelu Ambassador v Los Angeles přednést projev v rámci své kandidatury na prezidenta Spojených států. Ve všech lidech
vzbuzuje naději, vzrušení a dojem, že jeho zvolení bude příčinou velkých změn. V následujících dvou dnech však bude svět
svědkem události, jež změní historii a životy mnoha lidí,“ řekl Jan Motyčka. 
Více informací na adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   LETNÍ KINO LÁKÁ. V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer k vidění Atentát v Ambassadoru.

Zpět

Proč je tolik Američanů tlustých?
TISK , Datum: 08.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM

KULTURNÍ TIPY

Na tuto otázku se snaží najít odpověď snímek Super Size Me, který dnes večer promítá pardubické  letní  kino . Stačí dvě
slova: rychlé občerstvení. Co by se stalo, kdybyste nepozřeli nic jiného než stravu z rychlých občerstvení po dobu celého
měsíce? Filmař Morgan Spurlock se vydá na takovou cestu a je to ta nejriskantnější pouť jeho života. Pravidla? Třicet dní
nesmí jíst nic jiného, než co je na nabídce McDonald’s, stravovat se v tomto řetězci třikrát denně, musí si objednat vše, co je v
nabídce, alespoň jednou, a musí si dát XXL menu, pokud je k tomu vyzván. Zatímco Spurlock přežvykuje pod zlatými oblouky,
sjíždí celou zemi a rozmlouvá s počtem odborníků na rychlé občerstvení, s obyčejnými lidmi a navštěvuje školy, firmy a politiky.
Jeho trýznivá hamburgerová dieta ho dovede k fyzické a citové proměně, která diváky donutí zamyslet se nad objednávkou
dalšího Big Macu.
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Zpět
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Attack Media, s.r.o.
WEB , Datum: 08.08.2007 , Zdroj: protext.cz , Autor: jik , RU / den: 30 000
PROTEXT: Skvělá bilance Pardubického  letního  kina  Pernštejn! 
Pardubice 8. srpna (PROTEXT) - Zdá se to být skoro až neuvěřitelné, ale průměrná návštěvnost Pardubického  letního  kina
Pernštejn se v jeho druhé sezoně pohybuje kolem osmi set diváků! 
"Byli jsme doslova šokováni, že i v případě krajně nepříznivého počasí dosahovala návštěvnost přes pět set lidí! Divácké
rekordy pak padaly při projekcích takových filmových trháků, jako byla například druhá pokračování Doby ledové či kocoura
Garfielda. Tehdy se pohybovala dokonce kolem dvou tisíc lidí," řekl Jan Motyčka, jeden z provozovatelů Pardubického  letního
kina  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v exkluzivních prostorách Tyršových sadů atraktivní domácí i
zahraniční filmy. 
"Obrovský ohlas sklízely jak ty české, tak i ty zahraniční. Z těch domácích to bylo například poslední dílo režisérky Věry
Chytilové Hezké chvilky bez záruky, pásmo snímků režiséra Tomáše Vorla z let 1979 až 1985, v němž účinkovali členové
kultovního pražského Divadla Sklep, či Ondříčkův Grandhotel," uvedl Jan Motyčka. 
"Potěšilo nás, že celý prázdninový filmový maraton zahájil svým telefonickým pozdravem producent snímku ...A bude hůř!
Čestmír Kopecký. Pardubické publikum ocenilo i fakt, že film Indián a sestřička přijel osobně uvést jeden z jeho protagonistů,
herec Josef Vrána. Ten se od nové sezony stane opět členem Východočeského divadla, kde již v minulosti několikrát působil,"
sdělil jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn. 
"Ze zahraničních snímků u obecenstva výtečně zabodoval třeba kontroverzní Borat, ale také tituly Let číslo 93, Pýcha a
předsudek, Brazil, muzikál Dreamgirls a mnohé další," vypočítal Jan Motyčka. 
"Přízeň skvělého pardubického publika nás samozřejmě nesmírně těší," řekl jeden z provozovatelů Pardubického  letního
kina . 
"Ukazuje se, že přesun areálu na nové místo v těsné blízkosti schodů u Sukovy třídy byl výborným tahem. Získali jsme tak ještě
mnohem krásnější a rozlehlejší místo, než jsme měli při premiéře blízko jezu a ještě jsme zamezili stížnostem obyvatel z Labské
ulice. Dokonce i loňský boj s komáry tento rok úplně odpadl," radoval se Jan Motyčka. 
"Velmi nás těší, jak funguje spolupráce s Magistrátem města Pardubic, Městským obvodem Pardubice I., Městskou policií
Pardubice i našimi partnery. Tím nejvýznamnějším je pardubický pivovar," dodal jeden z provozovatelů Pardubického  letního
kina  Pernštejn. 
"Věříme, že podobné úspěchy jako v červenci budeme dosahovat i během měsíce srpna. Vždyť před námi jsou ještě takové
atraktivní tituly, jako například Životy těch druhých (čtvrtek 9. srpna), Oliver Twist (pátek 10. srpna), Spláchnutej (sobota 11.
srpna), Prázdniny pana Beana (neděle 12. srpna), Asterix a Vikingové (středa 15. srpna), Eragon (pátek 17. srpna), Pravidla lži
(sobota 18. srpna), Kupec benátský (úterý 21. srpna), Slavíci v kleci (čtvrtek 23. srpna), Ďábel nosí Pradu (pátek 24. srpna),
Královna (neděle 26. srpna) či Život Briana (28. srpna). Definitivní tečku za letošním ročníkem pak v sobotu 1. září obstará
Česká soda," dodal Jan Motyčka. 
Více informací o Pardubickém letním kině Pernštejn včetně programu je možné získat na webové adrese http://www.letni-
kino.cz. 
Kontakt: 
Attack Media, s.r.o. 
e-mail: info@letni-kino.cz 
http://www.letni-kino.cz 

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

Letní kino změnilo titul, dnes promítá film o McDonald’s
TISK , Datum: 08.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn bylo nuceno poprvé v letošním ročníku změnit na poslední chvíli titul. 
V pondělí večer místo původně avizovaného snímku Transylvania promítalo v Tyršových sadech výpravný americký velkofilm
300: Bitva u Thermopyl. „K tomuto kroku jsme museli sáhnout proto, že nám Transylvania prostě nedošla. Proto jsme museli
narychlo shánět náhradní titul. Domníváme se, že se nám podařilo na poslední chvíli získat divácky možná ještě atraktivnější
film, než jaký jsme měli původně v plánu. Většina návštěvníků tuto změnu přijala s pochopením a naopak byla potěšena, že
může zdarma spatřit takový neobyčejně silný vizuální zážitek,“ řekl Jan Motyčka, provozovatel letního kina, kde bude dnes
večer od 21.30 hodin k vidění zajímavý dokument Super Size Me. 
„Film se nevysmívá otylým či plnoštíhlým. Chce jen poukázat na problémy, které přináší stravování v podnicích rychlého
občerstvení typu McDonald’s,“ dodal. 

Více informací na adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   LETNÍ KINO LÁKÁ. V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer k vidění zcela zdarma film Super Size Me.
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Zpět

O šmírování v bývalém Německu
TISK , Datum: 09.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY

FILM

Píše se rok 1984 a do pádu obávaného režimu ve Východním Německu zbývá necelých šest let. Vládnoucí Jednotná
socialistická strana upevňuje svou pozici pomocí nemilosrdného systému monitorování a manipulace s potenciálně
nebezpečnými lidmi, k čemuž využívá tajnou policii Stasi. Věrný stoupenec režimu, kapitán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), se ve
snaze o kariérní postup pustí do shromažďování kompromitujících důkazů proti známému divadelnímu dramatiku Georgeovi
Dreymanovi (Sebastian Koch) a jeho atraktivní přítelkyni Christě-Marii Sielandové (Martina Gedecková), která krátce předtím
učarovala mocnému ministrovi kultury (Thomas Thieme). Jakmile se však do světa dvou divadelních hvězd ponoří, začne být
jejich životy fascinován a uvědomí si omezenost své vlastní existence. To je základní zápletka řadou cen ověnčeného
německého snímku Životy těch druhých, který dnes promítá pardubické  letní  kino .
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Zpět
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V Pardubickém letním kině průměrně 800 návštěvníků!
TISK , Datum: 09.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
„Přízeň publika nás nesmírně těší,“ sdělil jeden z provozovatelů Jan Motyčka 

Pardubice/ Zdá se to být skoro až neuvěřitelné, ale průměrná návštěvnost Pardubického  letního  kina  Pernštejn se v jeho
druhé sezoně pohybuje kolem osmi set diváků! 
„Byli jsme doslova šokováni, že i v případě krajně nepříznivého počasí přišlo do Tyršových sadů přes pět set lidí,“ řekl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Divácké rekordy pak padaly při projekcích takových filmových trháků, jako byla například druhá pokračování Doby ledové či
kocoura Garfielda. Tehdy se pohybovala dokonce kolem dvou tisíc lidí,“ sdělil jeden z provozovatelů letního kina, které
atraktivní domácí i zahraniční filmy promítá přes prázdniny od 21.30 hodin zcela zdarma! 
„Velký ohlas sklízely jak české snímky, tak i ty zahraniční. Z těch domácích to bylo například poslední dílo režisérky Věry
Chytilové Hezké chvilky bez záruky, pásmo snímků režiséra Tomáše Vorla z let 1979 až 1985, v němž účinkovali členové
kultovního pražského divadla Sklep, či Ondříčkův Grandhotel,“ konstatoval Jan Motyčka. 
„Potěšilo nás, že celý prázdninový filmový maraton zahájil svým telefonickým pozdravem producent snímku …A bude hůř!
Čestmír Kopecký. Pardubické publikum ocenilo i fakt, že film Indián a sestřička přijel osobně uvést jeden z jeho protagonistů,
herec Josef Vrána. Ten se od nové sezony stane opět členem Východočeského divadla, kde již v minulosti několikrát působil,“
poznamenal jeden z provozovatelů letního kina. 
„Ze zahraničních snímků u obecenstva zabodoval třeba kontroverzní Borat, ale také tituly Let číslo 93, Pýcha a předsudek,
Brazil, muzikál Dreamgirls a mnohé další,“ vypočítal Jan Motyčka. 
„Přízeň skvělého pardubického publika nás samozřejmě nesmírně těší,“ podotkl provozovatel letního kina. 

Přesun se podařil 

„Ukazuje se, že přesun areálu na nové místo v těsné blízkosti schodů u Sukovy třídy byl výborným tahem. Získali jsme ještě
mnohem krásnější a rozlehlejší prostor, než jsme měli při premiéře blízko jezu a navíc jsme zamezili stížnostem obyvatel z
Labské ulice. Dokonce i loňský boj s komáry tento rok úplně odpadl,“ podotkl Jan Motyčka. 
„Věříme, že podobné úspěchy jako v červenci budeme dosahovat i během srpna. Vždyť před námi jsou ještě takové atraktivní
tituly, jako například Životy těch druhých (dnes), Oliver Twist (zítra), Spláchnutej (sobota 11.), Prázdniny pana Beana (neděle
12.), Asterix a Vikingové (středa 15.), Eragon (pátek 17.), Pravidla lži (sobota 18.), Kupec benátský (úterý 21.), Slavíci v kleci
(čtvrtek 23.), Ďábel nosí Pradu (pátek 24.), Královna (neděle 26.) či Život Briana (úterý 28.),“ informoval náš Deník Jan
Motyčka a dodal, že definitivní tečku za letošním ročníkem obstará v sobotu 1. září kultovní Česká soda. 

Více informací na adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   CO VEČER DÁVAJÍ? Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes večer od 21.30 hodin Životy těch druhých.
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Zpět

Snímek vypráví o Oliveru Twistovi
TISK , Datum: 10.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY

FILM

Oliver Twist osiřel v raném věku a nyní musí žít v chudobinci, který řídí odporný pan Bumble. Již tak skromné denní příděly
chlapců jsou jeho zásluhou ještě tenčí. Zoufalý, přesto však rozhodnutý Oliver uprchne a splyne s davy v ulicích Londýna.
Nemá v kapse ani penny, je sám. Fagin, šéf místních malých kapsářů, ho však vláká do světa zločinu. Oliverova záchrana od
laskavého pana Brownlowa je pouze začátkem řady dobrodružství, která jsou příslibem lepšího života. Film Oliver Twist dnes
večer promítá pardubické  letní  kino .
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Zpět

Vypravte se dnes z letního kina zadarmo do Londýna!
TISK , Datum: 10.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes večer od 21.30 hodin v Tyršových sadech film Romana Polanského
Oliver Twist. 
„Zajímavé na tomto snímku je, že ho tvůrce podepsaný pod slavným dramatem Pianista natáčel v České republice,“ řekl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Příběh se odehrává v 19. století. Jeho hlavní hrdina Oliver Twist osiřel v raném věku a nyní musí žít v chudobinci, který řídí
odporný pan Bumble. Již tak skromné denní příděly chlapců jsou jeho zásluhou ještě tenčí. Zoufalý, přesto však rozhodnutý
Oliver uprchne a splyne s davy v ulicích Londýna. Nemá v kapse ani penny, je sám. Fagin, šéf místních malých kapsářů, ho
však vláká do světa zločinu. Oliverova záchrana od laskavého pana Brownlowa je pouze začátkem řady dobrodružství, která
jsou příslibem lepšího života,“ uvedl Jan Motyčka a dodal, že vstup je zcela zdarma. 

Více informací o letním kině najdete na webové adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   ZDARMA DO LETNÍHO KINA! V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer k vidění film Oliver Twist.
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Zpět

Letní kino nabízí animovanou komedii
TISK , Datum: 11.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE 

UDÁLOSTI 

Když spojila své síly slavná animační studia - DreamWorks a Aardman, vznikla svěží animovaná komedie Spláchnutej, stojící na
precizní americké počítačové animaci a okouzlujícím britském humoru. Tu dnes promítá pardubické  letní  kino . Příběh
Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské metropole a překvapivě také pod nimi. Jeho hrdinou je rozmazlený myšák z lepší
společnosti Roddy St. James, který si užívá status domácího mazlíčka. Když se v luxusní rezidenci jeho páníčků objeví
kanálová krysa jménem Sid a dostane chuť na jeho místo, připraví Roddy ďábelský plán na vetřelcovo vyhoštění, jehož hlavní
částí je spláchnutí Sida záchodovou mísou zpátky do kanálu. Jenže kdo jinému jámu kopá. 
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Zpět

Na plátně bude řádit Mr. Bean
TISK , Datum: 11.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 6 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

VÍKENDOVÉ TIPY 

Diváci, kteří se zítra vydají do pardubického  letního  kina  se mohou těšit na bláznivé kousky ve snímku Prázdniny pana
Beana. Svou neomezenou fantazii využívá k co nejkomplikovanějším řešením těch nejjednodušších problémů. Neortodoxní
postup sice přináší řadu potíží, ale na konci série událostí, kterou by šlo také charakterizovat jako sled mimořádně nešťastných
příhod, stojí vždy triumfálně jako vítěz - Bean, pravá filmová katastrofa. Před deseti lety se z televizních skečů poprvé přesunul
na filmové plátno a teď se na něj znovu vrací. Bát by se měli především Francouzi, do jejichž země se vydává na prázdniny.
Původně chtěl pan Bean na Francouzské riviéře pouze nachytat trochu bronzu a pár dní si odpočinout. Život tohoto
škodolibého smolaře ani mimo hranice Velké Británie nijak nešetří, a tak se pohodová cesta změní v sérii zmatků, nehod a
katastrof, které vyvrcholí promítáním jeho velmi peprného prázdninového deníčku na filmovém festivalu v Cannes. 
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Zpět

Jak tráví Mr. Bean prázdniny? Uvidíte v letním kině!
TISK , Datum: 11.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Chcete na vlastní oči vidět, jak se splachují zvířata do kanálu? Nebo byste rádi věděli, co dělá slavný Mr. Bean o
prázdninách? Pokud ano, přijďte o víkendu do Pardubického  letního  kina  Pernštejn, kde se můžete zcela zdarma podívat
hned na tři atraktivní filmové trháky. 
První z nich je v Tyršových sadech na programu dnes od 21.30 hodin. „Svěží animovaná komedie Spláchnutej stojí na precizní
americké počítačové animaci a okouzlujícím britském humoru,“ uvedl provozovatel kina Jan Motyčka. „Na tento snímek plynule
naváže film Transylvania, který jsme měli původně promítat v pondělí 6. srpna, ale tehdy nedorazil,“ řekl Jan Motyčka. 
Zítra ve stejný čas promítne kino film Prázdniny pana Beana. „Před deseti lety se tento nejznámější zmatkař poprvé přesunul z
televizních skečů na filmové plátno a teď se na něj znovu vrací. Diváci určitě ocení přítomnost své hollywoodské spojky Karla
Rodena v roli otce malého chlapce, o něhož bude Bean během cesty proti své vůli pečovat,“ dodal provozovatel letního kina. 
Více informací na webu: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   MR. BEAN V LETNÍM KINĚ! Nejznámější světový zmatkař zítra večer zamíří do pardubických Tyršových sadů.
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Zpět

Letní kino uvádí Bílou Masajku
TISK , Datum: 13.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE 

Film Bílá Masajka režisérky Hermine Huntgeburthové podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmannové vznikal přímo v
keňských reáliích. Snímek, který dnes promítá pardubické  letní  kino , vypráví skutečný příběh mladé ženy, která se snaží
zdolat bezpočet překážek zvláštní a neznámé kultury, aby mohla dát průchod své životní lásce k mladému masajskému
válečníkovi Lemalianovi. Dobrodružství, které Bílou Masajku provedlo rájem i peklem, trvalo čtyři roky. Odvážná a rozhodná
žena, hrdý válečník a nádherný milostný příběh, odehrávající se ve strhujícím africkém prostředí – to byly ingredience, které
knize napomohly k jejímu mezinárodnímu úspěchu. Kniha byla přeložena do šestnácti jazyků. 

Zpět
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Bílá Masajka bude zdarma k vidění v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 13.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční
filmy, uvede dnes od 21.30 hodin snímek Bílá Masajka. „Ten vznikl podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmannové,
jenž vznikal přímo v keňských reáliích,“ uvedl provozovatel kina Jan Motyčka. „Vypráví skutečný příběh mladé ženy, která se
snaží zdolat bezpočet překážek zvláštní a neznámé kultury, aby mohla dát průchod své životní lásce k mladému masajskému
válečníkovi Lemalianovi. Dobrodružství, které Bílou Masajku provedlo rájem i peklem, trvalo čtyři roky. Odvážná a rozhodná
žena, hrdý válečník a nádherný milostný příběh, odehrávající se ve strhujícím africkém prostředí, to byly ingredience, které
knize napomohly k jejímu mezinárodnímu úspěchu. Kniha byla přeložena do šestnácti jazyků a prodalo se jí více než čtyři
miliony výtisků,“ sdělil Jan Motyčka a dodal, že film byl promítán i na filmovém festivalu v Karlových Varech. 
Více informací o Pardubickém letním kině též na webu: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   ZADARMO DO LETNÍHO KINA! V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer k vidění Bílá Masajka.

Zpět

Jak viděli koncert samotní fanoušci
TISK , Datum: 14.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY 

FILM 

9. října 2004 před vyprodaným koncertem v newyorské Madison Square Garden rozdali Beastie Boys mezi své obecenstvo 50
kamer. Z 50 různých perspektiv tak vznikl energií nabitý dokument, který diváka vrhá do víru živého vystoupení legendární
kapely. Beastie boys, 50 kamer a 40 tisíc očí je výsledný dokument, který dynamicky zachycuje širokou paletu zážitků z živého
koncertu. Z pódia se na diváky sype show Mike D, Ad Rock, MCA, Mix Master Mike a také několik speciálních hostů. Film dnes
uvádí pardubické  letní  kino . 
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Zpět

Padesát kamer a čtyřicet tisíc očí v Tyršových sadech!
TISK , Datum: 14.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes prázdniny promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční
snímky, uvede dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma film Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc očí. 
„Dne 9. října 2004 před vyprodaným koncertem v newyorské Madison Square Garden rozdali Beastie Boys mezi své
obecenstvo padesát kamer. Z padesáti různých perspektiv tak vznikl energií nabitý dokument, který diváka vrhá do víru živého
vystoupení legendární kapely,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Jde o unikátní dokument, jenž dynamicky zachycuje širokou paletu zážitků z živého koncertu. Z pódia se na diváky sype show
kapely a také několika zvláštních hostů. 
„Tento film natočila banda nezkušených kameramanů. Ale právě to mu dodává na upřímnosti. Lidé, kteří stáli za kamerou,
točili, co cítili,“ svěřil se režisér snímku Nathanial Hörnblowér. 

***

Více informací o Pardubickém letním kině najdete též na internetové adrese: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   ZADARMO DO LETNÍHO KINA! V pardubických Tyršových sadech bude dnes k vidění film o Beastie Boys.
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Zpět

Pardubické  letní  kino  myslí také na děti. Dává Asterixe!
TISK , Datum: 15.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes prázdniny promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční
snímky, bude dnes večer myslet také na děti. 
Od 21.30 hodin uvede zcela zdarma film Asterix a Vikingové. „Přestože je začátek projekce pro děti poměrně pozdní, věříme, že
si tento snímek své diváky najde. Potvrdilo se to například při filmech, jako byla druhá pokračování Garfielda či Doby ledové.
Ačkoliv šlo rovněž o snímky hlavně pro děti, dosahovaly v letním kině rekordní návštěvnosti,“ konstatoval jeden z provozovatelů
Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Film Asterix a Vikingové vypráví o tom, jak do Gálie přijede Zničehonix. Asterixovi a Obelixovi je přidělen nemožný úkol – učinit
z něj pravého muže. Pod arogantním zevnějškem městského kluka se však skrývá ustrašené kuře a tvrdý trénink, kterého se
mu dostává, pár věcí změní,“ nastínil děj příběhu Jan Motyčka. 
„Vše se ale zkomplikuje, když do Gálie připlují Vikingové, tvrdí a nebezpeční válečníci, kteří jsou rozhodnuti najít toho, kdo zná
strach a naučí je létat. No a právě ten, kdo je to má naučit, je Zničehonix,“ poznamenal jeden z provozovatelů Pardubického
letního  kina  Pernštejn. 

Více informací o Pardubickém letním kině najdete též na internetové adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   ZADARMO DO LETNÍHO KINA! V pardubických Tyršových sadech bude dnes k vidění Asterix a Vikingové.
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Zpět

Do letního kina míří Asterix a Vikingové
TISK , Datum: 15.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

KULTURNÍ TIPY 

Pardubické  letní  kino  dnes večer promítá animovaný snímek Asterix a Vikingové. Asterix a Obelix se vydají na Velký Zamrzlý
Sever, kde pátrají po zmizelém chráněnci jménem Zničehonix. Ten se na severu nedobrovolně zamotá do neočekávaných
událostí a zároveň potká krásnou a odvážnou Abbu, do které se zamiluje až po uši. 

Zpět
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Jednotka příliš rychlého nasazení míří do letního kina!
TISK , Datum: 16.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes prázdniny promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční
snímky, uvede dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma Jednotku příliš rychlého nasazení. 
„Zapomeňte na všechny komedie z policejního prostředí, které jste doposud viděli. Jednotka příliš rychlého nasazení se od nich
liší asi tak, jako se rozkošná zombie komedie Soumrak mrtvých liší od svých žánrových konkurentů. Ostatně ji mají na svědomí
stejní tvůrci, kteří i ji vybavili neodolatelně suchým britským humorem, svéráznými postavičkami a nečekaně originální
zápletkou,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Nicholas Angel (Simon Pegg) je nejlepší seržant, který kdy sloužil v řadách londýnské policie. Například počet zatčení, která
osobně provedl, o čtyři sta procent překračuje statistický průměr. Je prostě tak dobrý, že to vrhá špatné světlo na zbytek týmu.
Proto ho nadřízení převelí do místa, kde svým talentem nebude kolegy ztrapňovat – do ospalého městečka Sandford, jehož
statistiky zločinnosti se rovnají nule a jehož nejnapínavější událostí je každoroční zahradní slavnost,“ dodal. 

Více informací o Pardubickém letním kině najdete též na internetové adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   ZADARMO DO LETNÍHO KINA! Jednotka příliš rychlého nasazení dnes v pardubických Tyršových sadech!

Zpět

Eragonovi pomůže dračí mládě
TISK , Datum: 17.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY

FILM

Chudý farmářský chlapec Eragon najde v Dračích horách podivný modrý kámen. Zprvu ho chce pouze zpeněžit a zabezpečit
jím rodinu na nadcházející krutou zimu, jenže když se z kamene „vyklube“ dračí vejce a z něj později dračí mládě -Safira,
uvědomí si, že stojí tváří v tvář dobrodružství, které sahá vysoko nad jeho možnosti. Jeho prostý život přes noc zanikne a on se
ocitne v novém, nebezpečném světě intrik, kouzel a válek. Pouze se starodávným mečem a moudrým průvodcem musí Eragon
se Safirou zdolávat nebezpečné situace a odolávat temným silám v království, kterému vládne král, jehož zlo nezná hranic.
Taková je základní zápletku snímku Eragon, který dnes promítá pardubické  letní  kino .
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Zpět

V Pardubickém letním kině bude dnes k vidění Eragon
TISK , Datum: 17.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes prázdniny promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční
snímky, uvede dnes večer od 21.30 hodin zcela zdarma film Eragon. 
„Vypráví o tom, jak chudý farmářský chlapec Eragon najde v Dračích horách podivný modrý kámen. Zprvu ho chce pouze
zpeněžit a zabezpečit jím rodinu na nadcházející krutou zimu, jenže když se z kamene vyklube dračí vejce a z něj později dračí
mládě - Safira, uvědomí si, že stojí tváří v tvář dobrodružství, které sahá vysoko nad jeho možnosti,“ řekl jeden z provozovatelů
Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Prostý život Eragona přes noc zanikne a on se ocitne v novém, nebezpečném světě intrik, kouzel a válek. Pouze se
starodávným mečem a moudrým průvodcem musí Eragon se Safirou zdolávat nebezpečné situace a odolávat temným silám v
království, kterému vládne král, jehož zlo nezná hranic,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn. 
Chcete vědět, jestli Eragon dokáže naplnit své předurčení a převzít břímě legendárních Dračích jezdců? Tak se přijďte na
vlastní oči přesvědčit dnes večer do pardubických Tyršových sadů! 

Více informací o Pardubickém letním kině najdete též na internetové adrese: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   ZADARMO DO LETNÍHO KINA! V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer k vidění Eragon.
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Zpět

Pravidla lži dnes večer v Pardubickém letním kině
TISK , Datum: 18.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítne dnes od 21.30 hodin zcela zdarma v Tyršových sadech výjimečný
český snímek Pravidla lži. 
„Vypráví o tom, jak se dvanáct lidí nechá dobrovolně na jeden rok zavřít na statku na Šumavě. Zde manuálně pracují (živí sami
sebe) a navzájem si pomáhají překročit svou minulost. Vztahy jsou rovnoprávné. Nikdo nemůže mít hlavní slovo. Zakázány jsou
erotické pletky. Ale vydržte to, když muži a ženy jsou pohromadě a témat k hovoru je tak málo! Za porušení pravidel komunity
hrozí vyloučení, jenže nervy a pudy pracují,“ nastínil děj příběhu jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan
Motyčka. 
„Jolana (Petra Jungmanová) je slabá holka a Milan (Jiří Langmajer) zase silný chlap. Porušovat pravidla tam, kde se tolik hraje
na pravdu, znamená rozvrátit všechno a ohrozit všechny. Brzy mezi ně přijde někdo nový (David Švehlík). A někdo další (Igor
Chmela) si pak vzpomene, že jedna smrt, tam venku, byla vražda. Náhody nejsou. Zabil někdo z nich. Co mělo být dávno mrtvé,
se vrátilo. Nálož pod barákem začala odpočítávat. Jde o to, jak rychle se ze zmatku vynoří konkrétní jméno a jestli to jméno je
opravdu jméno vraha. Spolu se sugestivní atmosférou lze za největší devízu filmu označit herecké výkony,“ konstatoval Jan
Motyčka a dodal, že zítra večer je ve stejný čas v letním kině na programu film Samaritánka. 

Více informací na webu: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   PRAVIDLA LŽI V LETNÍM KINĚ. V pardubických Tyršových sadech dnes bude k vidění film Roberta Sedláčka.
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Zpět

Letní kino nabízí snímek Kim Ki-Duka
TISK , Datum: 18.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM 

TIPY NA VÍKEND Korejský režisér Kim Ki-Duk patří mezi favority mladých diváků, kteří jezdí na filmový festival v Karlových
Varech. Co stojí za jeho tvorbou, která mu vynesla už desítky festivalových cen, mohou v neděli zjistit diváci pardubického
letního  kina . Promítat se tu bude jeho snímek Samaritánka. V něm dvě soulské středoškolačky získávají peníze na cestu do
Evropy zvláštním způsobem: Jae-young se prostituuje a Yeo-jin jí pomáhá hledat zákazníky. Dívky na tom nevidí nic divného.
Jednoho dne se však Jae-young smrtelně zraní. Kamarádka ji sama donese do nemocnice a posléze se rozhodne nabízet své
tělo jejím klientům, avšak s překvapivým záměrem, jehož cílem je vykoupení. 
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Zpět

Horská hlídka dnes míří do Pardubického  letního  kina !
TISK , Datum: 20.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítne dnes večer od 21.30 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma Horskou
hlídku.
„Jde o brutální, a přesto překrásný film, který líčí obtížnou výpravu na čínské území,“ informoval náš Deník jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka.
„Opírá se o skutečný příběh jedné z posledních expedic vedených tibetskými dobrovolníky bojujícími proti pytlákům,“ sdělil Jan
Motyčka.
„Jde o svěží čínský dobrodružný epos natočený v exteriérech, kde hlavní roli hrají hory a vysoce kontrastní barvy,“ poznamenal
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn.
„Je to snímek o dobrovolných hlídkách, které v širé divočině bojují proti pytlákům antilop,“ uvedl Jan Motyčka.
Režisér Chuan Lu má podle jeho slov neomylný smysl pro detail a pro nemilosrdný realismus. „Film patří k nejdrsnějším filmům,
které byly o přírodě kdy natočeny,“ nechal se slyšet provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn na adresu
pětaosmdesátiminutového snímku.
„Další výjimečný film uvedeme i zítra. Půjde o Shakespearova Kupce benátského,“ prozradil Jan Motyčka.
Více informací najdete též na internetové adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   ZADARMO DO LETNÍHO KINA! Pardubické  letní  kino  Pernštejn dnes večer uvede film Horská hlídka.
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Zpět

Letní kino nabízí Horskou hlídku
TISK , Datum: 20.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM

KULTURNÍ TIPY

Pardubické  letní  kino  dnes uvádí čínský film Horská hlídka. Snímek zavede diváky do Kekexili, horské divočiny
nepředstavitelné krásy. Připomíná ráj na Zemi, ale ve skutečnosti je peklem, ve kterém jsou brutálně zabíjeny vzácné tibetské
antilopy a nevysvětlitelně mizí dobrovolníci z řad horské stráže. Sem přijíždí pekingský novinář GaYu, který se snaží odhalit
pozadí těchto krutých událostí a potvrdit či vyvrátit podezření, že horská stráž v čele s RiTai ve skutečnosti spolupracuje s
všehoschopnými pytláky. Dokáže Kekexili vrátit jeho rajský půvab, nebo se i on ocitne v pekle, které ho pohltí?

Zpět
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Letní kino uvádí Kupce benátského
TISK , Datum: 21.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM

KULTURNÍ TIPY

Hrabivý židovský lichvář Shylock je ještě horší než jeho špatná pověst. Nevynechá jedinou příležitost, aby si vychutnal potíže
křesťanských šlechticů, které nouze zavádí do jeho domu. Jednoho dne požádá lichváře o půjčku vážený kupec Antonio, jehož
mladý přítel Bassanio zoufale potřebuje peníze, aby získal ruku milované Porcie. Když ovšem Antonio nemůže peníze včas
vrátit, má Shylock volnou ruku k tomu, aby si léta ponižování a pohrdání na nenáviděném světě vybral i s úroky. Taková je
základní zápletka Shakespearova dramatu Kupec benátský. Stejnojmennou filmovou adaptaci uvádí dnes večer pardubické
letní  kino .

Zpět

Shakespearův Kupec benátský dnes večer v letním kině!
TISK , Datum: 21.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech, uvede
dnes večer od 21.30 hodin filmovou verzi Shakespearova Kupce benátského.
„Děj nás zavede do italských Benátek šestnáctého století. Vypráví o hrabivém židovském lichváři Shylockovi, který je ještě
horší než jeho špatná pověst. Nevynechá jedinou příležitost, aby si vychutnal potíže křesťanských šlechticů, které nouze zavádí
do jeho domu,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka.
„Jednoho dne požádá lichváře o půjčku vážený kupec Antonio, jehož mladý přítel Bassanio zoufale potřebuje peníze, aby získal
ruku milované Porcie. Když ovšem Antonio nemůže peníze včas vrátit, má Shylock volnou ruku k tomu, aby si léta ponižování a
pohrdání na nenáviděném světě vybral i s úroky. Cena, kterou má Antonio zaplatit, má být skutečně bolestná,“ poznamenal Jan
Motyčka.
„Klasická divadelní hra Williama Shakespeara s novou naléhavostí ožila v rukou režiséra Michaela Radforda. Nadčasový příběh
vypráví nejen o náhodě a osudu, vládnoucích lidským životům, ale také o antisemitismu,“ řekl jeden z provozovatelů
Pardubického  letního  kina .
Více informací o Pardubickém letním kině na webu: pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  promítne dnes večer v Tyršových sadech zcela zdarma Kupce benátského.
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Zpět

Kupec benátský dnes v letním kině
TISK , Datum: 21.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech, uvede
dnes od 21.30 hodin filmovou verzi Kupce benátského. „Vypráví o hrabivém židovském lichváři Shylockovi, který je ještě horší
než jeho špatná pověst,“ řekl provozovatel kina Jan Motyčka.

...4

Zpět
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V letním kině dnes budou přát Šťastné a veselé Vánoce!
TISK , Datum: 22.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Chcete už dnes večer zažít atmosféru nejkrásnějších svátků v roce? Tak přijďte do Pardubického  letního  kina
Pernštejn, které v Tyršových sadech promítne od 21.30 hodin zcela zdarma film Šťastné a veselé.
„Nepůjde však o snímek, v němž by byla vánoční tematika zobrazena tradičním způsobem. Tento film je inspirován skutečným
příběhem, který se odehrál v zákopech první světové války na Štědrý večer roku 1914,“ uvedl jeden z provozovatelů
Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
„Když válka vypukla uprostřed léta 1914, překvapila a zavlekla do bojů miliony mužů. A teď přichází Vánoce, sníh a dárky od
rodin. Významná událost toho večera změní navždy osud čtyř hlavních postav: skotského pastora, francouzského poručíka,
německého tenoristy a dánské sopranistky,“ konstatoval provozovatel letního kina.
„Tyto ,hvězdy’ své doby se na Štědrý večer ocitnou uprostřed nebývalých projevů bratrského přátelství, jež překlene německé,
francouzské a britské zákopy. Vojáci odloží zbraně, aby šli a stiskli ruku nepříteli, nabídli si cigaretu a čokoládu a popřáli
,Šťastné a veselé!’,“ řekl Jan Motyčka.

***

Více informací o Pardubickém letním kině Pernštejn najdete též na internetové adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  promítne dnes večer v Tyršových sadech zcela zdarma film Štastné a veselé.

Zpět

Jak Štědrý den proměnil válku
TISK , Datum: 22.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
KulturaKraj Pardubický
FILM 

KULTURNÍ TIPY Pardubické  letní  kino  dnes nabízí projekci snímku Šťastné a Veselé. Tento film je inspirován skutečným
příběhem, který se odehrál v zákopech první světové války na Štědrý večer roku 1914. Když válka vypukla uprostřed léta
1914, zavlekla do bojů milióny mužů. A teď přichází Vánoce, sníh a dárky od rodin. Významná událost toho večera změní
navždy osud čtyř hlavních postav: skotského pastora, francouzského poručíka, německého tenoristy a dánské sopranistky.
Tyto „hvězdy” své doby se na Štědrý večer ocitnou uprostřed nebývalých projevů bratrského přátelství, jež překlene německé,
francouzské a britské zákopy. Vojáci odloží zbraně, aby šli a stiskli ruku nepříteli, nabídli si cigaretu a čokoládu a popřáli
„Šťastné a Veselé“. 
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Zpět

Shakespeare v letním kině lákal, co na to Slavíci v kleci?
TISK , Datum: 23.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Parbubicko
Pardubice/ Světoznámá literární díla táhnou i v případě, že jsou převedena na stříbrné plátno. Potvrdila to rovněž filmová
projekce Shakespearova Kupce benátského, která byla k vidění v úterý večer v Pardubickém letním kině Pernštejn. „Přestože
nám příliš nepřálo počasí, byla všechna místa k sezení obsazená,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního
kina  Tomáš Drechsler.
„Jsme moc rádi, že se nám neustále daří držet průměrnou návštěvnost přes 500 diváků denně. Za to bychom skvělému
pardubickému publiku chtěli poděkovat,“ řekl jeden z provozovatelů kina, které promítne dnes od 21.30 hodin zcela zdarma film
Slavíci v kleci.
„Jde o snímek, který soutěžil na mezinárodním karlovarském festivalu v roce 2004. Vypráví o tom, jak se slavný dirigent Pierre
Morhange vrací do Francie na matčin pohřeb. Setkává se tu 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 - divocí, problematičtí chlapci, často sirotci -rozhodně nejsou
studenty, kteří by byli ochotní pronikat pod jeho vedením do křehkých tajemství hudby. 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,“
dodal Tomáš Drechsler.
Více informací o Pardubickém letním kině též na webu: par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  promítne dnes večer v Tyršových sadech zcela zdarma film Slavíci v kleci.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 132 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

V letním kině zazpívají Slavíci v kleci
TISK , Datum: 23.08.2007 , 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 francouzský snímek Slavíci v kleci. Dirigent Pierre Morhange se vrací na matčin pohřeb.
Setkává se tu 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 profesor hudby Clément Mathieu přijímá místo v internátní chlapecké škole, jejíž
chovanci rozhodně nejsou studenty, kteří by byli ochotni pronikat do tajemství hudby. 

Zpět
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Co nosí ďábel? Uvidíte dnes v letním kině!
TISK , Datum: 24.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Chcete vědět, co nosí ďábel? Tak přijďte dnes večer do Tyršových sadů, kde bude od 21.30 hodin k vidění zcela
zdarma film Ďábel nosí Pradu. „Tento snímek vypráví o závratném světě newyorské módy, kde i nepovedený účes může zabít
celou vaši kariéru a kde úspěch vyžaduje víc než jen nadšení a odhodlání,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického
letního  kina  Jan Motyčka. (td) 

Více informací o Pardubickém letním kině též na webu: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   CO NOSÍ ĎÁBEL? V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer k vidění film s Meryl Streepovou (na
snímku).

Zpět

Snímek vypráví o zákulisí světa módy
TISK , Datum: 24.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY 

FILM 

Pardubické  letní  kino  dnes uvádí film Ďábel nosí Pradu. V závratném světě newyorské módy, kde nepovedený účes může
zabít celou kariéru, je časopis Runway vysněným Olympem všech, kdo se jen trochu zajímají o svůj vzhled. Pod vedením
nejmocnější ženy módního průmyslu Mirandy Priestlyové (Meryl Streepová), která mu vládne tvrdou rukou s dokonale
pěstěnými nehty, je Runway obávaným testem, kterým musí projít každý, kdo chce v tomto světě něco znamenat. Při plnění
svého poslání - učinit z Runway módní bibli New Yorku, a tedy zároveň celého světa - nepřipustí, aby jí cokoliv stálo v cestě. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 134 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Královna ovládne letní kino
TISK , Datum: 25.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
VÍKENDOVÉ TIPY 

FILM 

Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena Frearse za zavřené dveře královského paláce a do mysli a srdce královny
Alžběty II. těsně po tragické smrti princezny Diany nabízí dnes večer pardubické  letní  kino . Zájemci sem mohou vyrazit na
snímek Královna. Tento film odkrývá skutečné emoce i tragický dosah této události na celý svět. Kdo stojí za vraždou „královny
lidských srdcí“? Za snímek Královna získala Helen Mirrenová na MFF Benátky 2006 Volpiho pohár pro nejlepší herečku a
Oscara za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. 
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Zpět

Nejvěrnější návštěvníci letního kina? Psi milující Shakespeara!
TISK , Datum: 25.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 26 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818
Smečka bišonků nemůže od stříbrného plátna odtrhnout oči, přesto ale stíhá pozorovat cvrkot v areálu 

Pardubice/ Víte, kdo patří mezi nejvěrnější návštěvníky Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které již druhým rokem promítá
přes celé prázdniny úplně zdarma divácky atraktivní domácí i zahraniční filmové trháky v prostorách Tyršových sadů? 

Stali se z nich filmoví fanoušci 

Věřte nevěřte – mezi nejpilnější a nejpravidelnější diváky v historii tohoto zařízení patří smečka bišonků, jejichž páníčky jsou
samotní provozovatelé celého areálu. 
„Když se v loňském roce letní kino teprve rozjíždělo, pejsky pozorování filmové projekce příliš nebralo. Spíše se pošťuchali mezi
sebou nebo vyžadovali naši pozornost. V současné době už je situace trochu jiná. Někdy se stane, že od stříbrného plátna
skoro nemohou odtrhnout oči. Vypadá to, že se z nich stali skuteční filmoví fanoušci,“ poznamenal jeden z provozovatelů
Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler. 
„Mezi snímky, které u nich stoprocentně zabodovaly, bylo i filmové zpracování Shakespearova Kupce benátského. Tento
příběh sledovali skutečně velmi pozorně,“ konstatoval Tomáš Drechsler. 
„Vedle promítání však většinou stíhají pozorovat i cvrkot v Tyršových sadech. Nic zásadního, co se během večerních projekcí v
areálu děje, jim neunikne,“ prohlásil jeden z provozovatelů letního kina. 
„Přestože se tu občas potkají i s dalšími čtyřnohými kamarády, o zřízení speciálního psího letního kina zatím neuvažujeme. O
tom, jestli budou mít při výběru programu na další sezonu alespoň poradní hlas, jsme dosud s naším dramaturgem nejednali,“
nechal se slyšet Tomáš Drechsler. 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn v letošním roce trhá návštěvnické rekordy. „Na projekce chodí průměrně přes 500 diváků
denně. I pejsků je tady více než loni,“ dodal jeden z jeho provozovatelů. 

Foto autor:   Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis:   BIŠONKOVÉ V LETNÍM KINĚ. Mezi nejpilnější a nejpravidelnější diváky Pardubického  letního  kina  Pernštejn
patří smečka bišonků, jejichž páníčky jsou samotní provozovatelé celého areálu.
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Zpět

Hra osudu, ale také Královna
TISK , Datum: 25.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 26 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818
Na co dnes a zítra? 

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes od 21.30 hodin film Match Point – Hra osudu. Zítra ve stejný čas
promítne Královnu, která nabízí pohled za zavřené dveře královského paláce po tragické smrti princezny Diany... 

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 137 / 166

http://www.newtonmedia.eu/


Pohledná třicátnice bude v letním kině nabízet své tělo!
TISK , Datum: 27.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech, uvede
dnes večer od 21.30 hodin film Sherrybaby. 
„Pojednává o pohledné třicátnici Sherry (hraje ji Maggie Gyllenhaalová), která má za sebou temnou minulost. Kvůli drogám a
krádežím si odseděla tři roky ve vězení, z něhož je právě propuštěna. S cejchem bývalé trestankyně, zlodějky a feťačky pro ni
není zrovna jednoduché najít si práci,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Sherry nezbývá, než zapomenout na zbytek cti a když je potřeba, nabídnout v rámci existence i své tělo. Podobným situacím
už umí v životě čelit. Na ztrátu blízkého vztahu se svou malou dcerkou ale připravená zdaleka není. Dcera, kterou po celý její
život vychovával Sherryin bratr se svou ženou, sice zpočátku reaguje velmi vstřícně, ale pod vlivem ,náhradní matky’ se
skutečné matce začne znovu odcizovat. Sherry tak pomalu ztrácí jediný smysluplný bod svého života,“ uvedl Jan Motyčka. 
Drsný příběh o lidských selháních, rigidní společnosti a úporné snaze přes všechny omyly a těžkosti v životě obstát je podle
slov režisérky inspirován reálným osudem její kamarádky z dětství. 

Více informací o Pardubickém letním kině Pernštejn je možné nalézt též na webu: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  promítne dnes večer v Tyršových sadech zcela zdarma film Sherrybaby.

Zpět

Letní kino promítá Sherrybaby
TISK , Datum: 27.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM

KULTURNÍ TIPY

Pardubické  letní  kino  dnes uvádí americký snímek Sherrybaby. Pohledná třicátnice Sherry (Maggie Gyllenhaalová) má za
sebou temnou minulost. Kvůli drogám a krádežím si odseděla tři roky ve vězení, ze kterého je právě propuštěna. S cejchem
bývalé trestankyně, zlodějky a feťačky pro ni není zrovna jednoduché najít si práci… Doporučující dopisy, předchozí zkušenosti
nebo vzdělání jsou rázem k ničemu a Sherry nezbývá, než zapomenout na zbytek cti, a když je potřeba, nabídnout v rámci
existence i své tělo. Podobným situacím už umí v životě čelit. Na ztrátu blízkého vztahu se svou malou dcerkou ale připravená
zdaleka není.
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Zpět

V Pardubickém letním kině se objeví i slavný „Brouk“!
TISK , Datum: 28.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn, které promítá přes celé prázdniny zcela zdarma v Tyršových sadech zajímavé
domácí i zahraniční filmy, bude dnes od 21.30 hodin k vidění Život Briana.
„Jde o biblickou frašku o nedobrovolném Mesiášovi. Původně se měla začít natáčet v Tunisu v dubnu roku 1978. Tou dobou se
však scénář ještě pročišťoval a revidoval,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka.
„Jeho konečná verze ovšem natolik popudila zástupce firmy EMI, jež měla snímek financovat dvěma miliony liber, že tyto
prostředky odmítli poskytnout. Po dlouhém shánění financí přišla nečekaná pomoc od někdejšího kytaristy proslulých Beatles
George Harrisona, který byl dlouholetým fanouškem Monty Pythonů,“ informoval náš Deník Jan Motyčka a dodal, že slavný
„Brouk“ se ve filmu dokonce objevuje v epizodce pana Papadopoulise a ve své roli řekne pouze jedno jediné slovo.
„Komediální snímek je jedinečnou ukázkou šibeničního britského humoru a je z něho znát, s jakým entuziasmem, chutí a
hravostí ho Monty Pythoni vytvářeli. Zábavné crazy dílko, které zesměšňuje organizované náboženství, označují mnozí kritici za
vůbec nejlepší film dnes již legendárního sextetu,“ konstatoval provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn.

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítne dnes večer zcela zdarma film Život Briana.
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Zpět

Letní kino nabízí Monty Python
TISK , Datum: 28.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
FILM

KULTURNÍ TIPY

Pardubické  letní  kino  dnes večer promítá snímek Život Briana z autorské dílny britské skupiny Monty Python. Biblická fraška
o nedobrovolném Mesiášovi se měla původně začít natáčet v Tunisu v dubnu roku 1978, tou dobou se však scénář ještě
pročišťoval a revidoval. Jeho konečná verze ovšem natolik popudila zástupce firmy EMI, jež měla snímek financovat dvěma
miliony liber, že tyto prostředky odmítli poskytnout. Po dlouhém shánění financí přišla nečekaná pomoc od někdejšího kytaristy
proslulých Beatles George Harrisona, který byl dlouholetým fanouškem Monty Pythonů. Harrison se ve filmu Život Briana
dokonce objevuje v epizodce pana Papadopoulise a ve své roli řekne jedno jediné slovo. Komediální snímek je jedinečnou
ukázkou šibeničního britského humoru a je z něho znát, s jakým entuziasmem, chutí a hravostí ho Monty Pythoni vytvářeli.
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Zpět

FOTO
TISK , Datum: 28.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj Hradecký

Foto autor:   FOTO: ARCHIV
Foto popis:   ŽIVOT BRIANA. Slavný film skupiny Monty Python uvádí pardubické  letní  kino .

Zpět
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V letním kině o sexualitě třikrát jinak!
TISK , Datum: 29.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn, které promítá přes celé prázdniny zcela zdarma v Tyršových sadech zajímavé
domácí i zahraniční filmy, bude dnes od 21.30 hodin k vidění snímek Eros. 
„Jde o třídílný film o lásce a sexualitě od tří režisérů, z prostředí tří různých kultur,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického
letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„The Dangerous Thread of Things je příběhem o manželském trojúhelníku mezi párem a mladou ženou na pobřeží Tuscany,“
konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn. 
„Equilibrium pojednává o marketingovém řediteli, který je v práci pod velikým tlakem. Během návštěv svého psychiatra pátrá po
možných důvodech, proč se jeho stres převádí do opakujících se erotických snů,“ řekl Jan Motyčka. 
„The Hand, odehrávající se v 60. letech minulého století, vypráví o prvotřídní prostitutce, která si začala nevšední milostný
románek se svým krejčím,“ dodal provozovatel. 

***

Více informací o Pardubickém letním kině Pernštejn najdete i na webové adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítne dnes od 21.30 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma film
Eros.

Zpět

Eros je dílem tria slavných režisérů
TISK , Datum: 29.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
UDÁLOSTI

FILM

Pardubické  letní  kino  dnes večer uvádí snímek Eros. Třídílný snímek o lásce a sexualitě je dílem tří režisérů, z prostředí tří
různých kultur. Sešli se v něm Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Kar Wai Wong. The Dangerous Thread of Things
je příběhem o manželském trojúhelníku mezi párem a mladou ženou na pobřeží Tuscany. Equilibrium je o marketingovém
řediteli, který je v práci pod velikým tlakem. Během návštěv svého psychiatra pátrá po důvodech, proč se jeho stres převádí do
opakujících se erotických snů. The Hand vypráví o prostitutce, která si začala románek se svým krejčím.
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Zpět

„Kdo je tady ředitel?“
TISK , Datum: 30.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
KULTURNÍ TIPY

FILM

Ravn je ředitel firmy. Před svými zaměstnanci však léta zastírá svoji pozici a vydává se za jednoho z nich. Hra na ředitele
pobývajícího v zahraničí mu umožňuje anonymně provádět nepopulární opatření. Ve chvíli, kdy se Ravn rozhodne firmu prodat,
však potřebuje skutečného, hmatatelného ředitele a do jeho „role“ najme neúspěšného herce Kristoffera. Jednání však
dočasně zkrachují a Kristoffer musí hrát dál. Až jeho bývalá žena, jako právník obchodního partnera, odhalí morální rozměr
Kristofferovy role. Šťastný konec je však stále na vážkách, neboť Kristoffer se neohlíží jen na správnost svého počínání, ale
chce zároveň zůstat věrný fiktivnímu charakteru ředitele firmy. Taková je zápletka snímku Kdo je tady ředitel?, který dnes večer
uvádí pardubické  letní  kino .
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Zpět

Kdo je tady ředitel, zeptají se dnes v kině
TISK , Datum: 30.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Kdo je tady ředitel? Na tuto otázku vám odpoví dnešní večerní projekce v Pardubickém letním kině Pernštejn, která
začne od 21.30 hodin v Tyršových sadech a na níž je vstup zcela zdarma.
„Ravn je ředitel firmy. Před svými zaměstnanci však léta zastírá svoji pozici a vydává se za jednoho z nich. Hra na ředitele
pobývajícího v zahraničí mu umožňuje anonymně provádět nepopulární opatření. Ve chvíli, kdy se Ravn rozhodne firmu prodat,
však potřebuje skutečného, hmatatelného ředitele a do jeho ,role’ najme neúspěšného herce Kristoffera,“ řekl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka.
„Jednání však dočasně zkrachují a Kristoffer musí hrát dál. Až jeho bývalá žena, jako právník obchodního partnera, odhalí
morální rozměr Kristofferovy role. Šťastný konec je však stále na vážkách, neboť Kristoffer se neohlíží jen na správnost svého
počínání, ale chce zároveň zůstat věrný fiktivnímu charakteru ředitele firmy a poučkám svého divadelního mentora Gambiniho,“
dodal Motyčka.

***

Více informací o Pardubickém letním kině Pernštejn najdete i na webové adrese: par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítne dnes v Tyršových sadech zdarma komedii Kdo je tady ředitel.
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Zpět
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Vytvořte vlastní scénku do České sody!
TISK , Datum: 30.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 18 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura regionu
Jediné letošní veřejné promítání populárního satirického pořadu se bude konat už tuto sobotu od 21.30 hodin, a to v
pardubických Tyršových sadech!

Pardubice/ Jediné letošní veřejné promítání populárního satirického pořadu Česká soda v České republice se uskuteční už
tuto sobotu od 21.30 hodin v pardubických Tyršových sadech a bude zcela zdarma!
„Návštěvníkům Pardubického  letního  kina  Pernštejn jsme se tuto exkluzivní projekci rozhodli dát jako dárek na rozloučenou s
druhou sezonou našeho projektu,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka.

Přijede i Fenič

„Účast nám přislíbil i Fero Fenič, jehož společnost Febio tento populární satirický pořad uváděla na obrazovkách České
televize od června roku 1993 do konce roku 1997,“ sdělil jeden z provozovatelů kina.
„V pardubických Tyršových sadech bude k vidění střihový film, který se zapsal do historie české kinematografie jako první
celovečerní film překopírovaný z obyčejného videa na 35milimetrový filmový pás a jako jeden z mála domácích snímků, které se
zcela zaplatily výnosem ze vstupného od tuzemských diváků,“ prohlásil Jan Motyčka na adresu titulu, který se díky počtu diváků
převyšujícímu 200 tisíc zařadil mezi dva nejnavštěvovanější české snímky roku 1998.
Jeden z nejúspěšnějších pořadů devadesátých let minulého století zůstává dosud v tomto žánru výjimečným. I když jeho
koncepci a model začaly napodobovat i jiné programy, vymyká se jeho specifický humor všem ostatním.
„Tím, že nerespektoval žádné tabu, stal se pro část veřejnosti dokonce nepřijatelným,“ poznamenal Fero Fenič, z jehož nápadu
projekt vyšel.
„Česká soda jako první přišla s parodiemi televizních zpráv, politiků, reklam, schémat televizních pořadů, klipů atd. Vyvolala
spory, protesty, bouřlivé divácké ohlasy, kritiku laiků i odborníků, ale především si získala nebývalou oblibu,“ prozradil ředitel
společnosti Febio.
Mnohé texty z České sody dokonce zlidověly. Pořad se stal fenoménem, o čemž svědčí i založení několika fanklubů, výroba
stejnojmenné sodové vody, velký zájem o videokazety či jeho neustálé reprízy v České televizi.
Pořad připravoval dramaturg Milan Tesař. Prvním režisérem byl Václav Křístek a prvními spoluautory kolektiv z okruhu
časopisu „Sorry“.
Postupně pak byli ke spolupráci přizváni i dnes respektovaní režiséři Jan Hřebejk, Igor Chaun, Ján Sebechlebský (nyní
například Ordinace v růžové zahradě), Milan Šteindler (příspěvky z cyklu „Alles gute“ však vznikaly nezávisle na pořadu a byly k
němu připojeny vždy jen na jeho konec) nebo debutant Petr Čtvrtníček (moderátor pořadu od šestého dílu) a další.

Buďte u natáčení!

Pokud se chcete sami aktivně podílet na tvorbě populárního satirického pořadu Česká soda, máte nyní díky společnosti Febio,
provozovatelům Pardubického  letního  kina  Pernštejn a Pardubickému deníku jedinečnou šanci!
V zítřejším vydání Pardubického deníku najdete exkluzivní pohlednici zvoucí na jediné letošní veřejné promítání České sody v
České republice.
„Na tuto speciální pohlednici mohou zájemci napsat svůj vlastní námět na scénku tohoto pořadu, jehož pokračování se
připravuje na příští rok pod taktovkou Fero Feniče pro jeho Febio TV. Pak už jen stačí tuto pohlednici poslat spolu s e-
mailovým či telefonickým kontaktem na adresu Pardubického  letního  kina  Pernštejn, Tyršovy sady, 530 02 Pardubice, a to
do konce září. Nejlepší nápady čtenářů budou realizovány a jejich tvůrci přizváni na natáčení,“ informoval náš Deník Jan
Motyčka. „Ani ti, jejichž náměty nakonec nebudou realizovány, nemusí smutnit. Také oni totiž mají šanci vyhrát hodnotné ceny.
Jejich pohlednice budou zařazeny do slosování. Pokud se na ně usměje štěstí, mohou vyhrát například unikátní trička
Pardubického  letního  kina  Pernštejn či dárky z produkce společnosti Febio,“ podotkl jeden z provozovatelů letního kina
Pernštejn, které bude nadělovat ještě dále!

Exkluzivní dárek

Každý, kdo zavítá na jediné letošní veřejné promítání populárního satirického pořadu Česká soda v České republice, dostane
navíc jako bonus exkluzivní dárek s mimořádnou sběratelskou hodnotou. „Pro návštěvníky Pardubického  letního  kina
Pernštejn máme připraveny speciální lahvičky s přesnou kopií viněty, jaká se objevila v úvodní znělce České sody,“ uvedl Jan
Motyčka.

***

Více informací o projektu najdete i na webové stránce: par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Foto: www.penize.czech–tv.cz
Foto popis:   VYMYSLETE SVOU SCÉNKU DO ČESKÉ SODY! Chcete být při natáčení pořadu? Kupte si zítra naše noviny!
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Zpět

V letním kině se promítá Block Party
TISK , Datum: 31.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
UDÁLOSTI

PARDUBICE

Hudební komedii Block Party o jednom velkém splněném snu, kterou dnes promítá pardubické  letní  kino , natočil režisér
Michel Gondry, který je držitelem Oscara za film Věčný svit neposkvrněné mysli. Komik a hudebník Dave Chappelle pozve
desítky svých oblíbených zpěváků a skupin, aby zahráli a zazpívali tisícům lidí pod otevřeným nebem přímo v ulicích Brooklynu.
K účasti na jeho koncertu se mu kromě jiných podaří získat i slavnou skupinu Fugees, která veřejně vystoupí po více než sedmi
letech. Chappellova party ukáže, že hudba spojuje lidi dohromady a alespoň na chvíli nás může odnést od neklidné a bouřlivé
doby.
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Zpět

Pardubické  letní  kino  naděluje!
TISK , Datum: 31.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Zpravodajství - Pardubicko
Pardubice/ Každý, kdo zavítá zítra večer od 21.30 hodin do Tyršových sadů na jediné letošní veřejné promítání populárního
satirického pořadu Česká soda v České republice, dostane navíc jako bonus exkluzivní dárek s mimořádnou sběratelskou
hodnotou! 
„Pro návštěvníky Pardubického  letního  kina  Pernštejn máme připraveny speciální lahvičky s přesnou kopií viněty, jaká se
objevila v úvodní znělce České sody,“ uvedl pro náš Deník jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Účast na této speciální akci nám přislíbil i Fero Fenič, jehož společnost Febio tento populární satirický pořad uváděla na
obrazovkách České televize od června roku 1993 do konce roku 1997,“ nechal se slyšet Jan Motyčka. 

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   NA JEDINÉ LETOŠNÍ veřejné promítání České sody v České republice zavítá zítra do Pardubic i Fero Fenič.
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Zpět

Letní kino bude nadělovat!
TISK , Datum: 31.08.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Čtenáři Pardubického deníku nyní mají jedinečnou možnost vytvořit si vlastní scénku do pořadu Česká soda! Jeho jediné
letošní veřejné promítání se uskuteční zítra večer v Pardubicích!

Pardubice/ Chcete se aktivně podílet na tvorbě populárního satirického pořadu Česká soda? Máte jedinečnou šanci!
V dnešním vydání Pardubického deníku najdete pohlednici, která zve na jediné letošní promítání České sody v České
republice. To se koná již zítra od 21.30 hodin v pardubických Tyršových sadech a vstup na něj bude zdarma!
„Na tuto speciální pohlednici mohou zájemci napsat vlastní námět na scénku tohoto pořadu, jehož pokračování se připravuje
na příští rok pod taktovkou Fero Feniče pro jeho Febio TV. Pak už jen stačí tuto pohlednici poslat s e-mailovým či telefonickým
kontaktem na adresu Pardubického  letního  kina  Pernštejn, Tyršovy sady, 530 02 Pardubice, a to do konce září. Nejlepší
nápady čtenářů budou realizovány a jejich tvůrci přizváni na natáčení,“ sdělil jeden z provozovatelů Pardubického  letního
kina  Pernštejn Jan Motyčka.
„Ani ti, jejichž náměty nakonec nebudou realizovány, nemusí smutnit. Také oni totiž mají šanci vyhrát hodnotné ceny. Jejich
pohlednice budou zařazeny do slosování. Pokud se na ně usměje štěstí, mohou vyhrát například unikátní trička Pardubického
letního  kina  Pernštejn či dárky z produkce společnosti Febio,“ řekl provozovatel kina, které má na závěr své druhé sezony
připraveno další překvapení!

...3

Foto autor:   Foto: archiv České televize
Foto popis:   ČESKÁ SODA V PARDUBICÍCH! Jediné letošní veřejné promítání populárního satirického pořadu Česká soda v
České republice se koná zítra večer v pardubických Tyršových sadech.
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Zpět

Letní kino uvede Českou sodu
TISK , Datum: 31.08.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: JIŘÍ TŮMA , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický
SERVIS NA LÉTO Závěr prázdnin patří v kraji České sodě i jukeboxu v podání Buty

Pardubice - Zítra se uzavře seriál promítání v pardubickém letním kině. A jeho organizátoři na závěr přichystali přížnivcům
českého černého humoru bonbónek.
Zájemci se totiž mohou vydat na jediné letošní promítání seriálu Česká soda v celé republice. Sled recesistických scének si
totiž zamluvilo právě kino, které promítá pod širým nebem v Tyršových sadech.
„Na půdorysu parodování televizních zpráv, dokumentů a reklam vznikla zábavná reflexe své doby se solidním nadčasovým
přesahem. Na konci každého dílu se objevovala krátká „sklepácká“ parodie jazykových kursů němčiny Alles gute v podání
Milana Šteindlera a Davida Vávry,“ přiblížil historii České sody organizátor letních promítání v Pardubicích Jan Motyčka.
Prvních pět dílů moderoval Vlastimil Zavřel, zbytek Petr Čtvrtníček. S minimálním rozpočtem se podle kritiků dařilo vytvářet
solidní napodobeniny předražených televizních reklam, nevybíravé satirické šlehy se nevyhnuly patrně žádnému z významých
politiků a hrubozrnný humor se čas od času setkal se silným odporem „postižených“ celebrit, jejichž protesty patrně přispěly ke
stažení pořadu z vysílacího schématu České televize.

Počátky seriálu jsou v hospodě

Na Zvonařce Fero Fenič na počátku roku 1993 vymyslel ve spolupráci s dramaturgem Milanem Tesařem název i první koncepci
pořadu a natočil znělku. „Vidím to jako dneska. Fero Fenič přemlouvá v hospodě Na Zvonařce různé humoristy, aby s ním šli
do velmi nejistého projektu humoristického pořadu. Humoristé se brání, protože o humoru a jeho přijetí vědí své. Fenič je však
člověk vytrvalý, a tak po nějaké době vydupe ze země Českou sodu, která je veřejností přijata kladně,“ vzpomínal na začátky
humoristického občasníku Marek Douša, redaktor měsíčníku Sorry. Právě lidé z okruhu časopisu byli prvními spoluautory nově
vznikajícího pořadu.
I přes bouřlivé ohlasy diváků, kteří satiru přijali nadšeně, byla výroba České sody po pěti dílech zastavena. Znovu se začalo
natáčet až po vytvoření nového realizačního týmu pod vedením Petra Čtvrtníčka. Prvním režisérem pořadu bylVáclav Křístek.
Postupně začali spolupracovat kromě Čtvrtníčka, Šteindlera a Vávry i režiséři Jan Hřebejk, Igor Chaun, Ján Sebechlebský a
další. V pořadu se objevily také osobnosti politického a kulturního života Václav Havel, Miloš Zeman, Václav Klaus, Pavel Bobek
nebo Jiří Lábus.
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Zpět

Jediné letošní promítání České sody je dnes večer v Pardubicích zcela zdarma!
TISK , Datum: 01.09.2007 , Zdroj: Orlický deník , Strana: 13 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 13 231 , Rubrika: Kultura regionu
Pro návštěvníky letního kina jsou přichystány speciální lahvičky s přesnou kopií viněty, jaká se objevila v úvodní znělce
populárního televizního pořadu.

Pardubice/ Ten, kdo dnes od 21.30 hodin zavítá do Tyršových sadů na jediné letošní veřejné promítání populárního
satirického pořadu Česká soda v České republice, které bude zcela zdarma, získá navíc jako bonus dárek s mimořádnou
sběratelskou hodnotou!
„Pro návštěvníky Pardubického  letního  kina  Pernštejn máme připraveny speciální lahvičky s přesnou kopií viněty, jaká se
objevila v úvodní znělce České sody,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka.
„Věřím, že pro návštěvníky bude exkluzivní projekce České sody spolu s tímto mimořádným upomínkovým předmětem skvělou
tečkou za druhou sezonou našeho výjimečného projektu,“ řekl jeden z provozovatelů letního kina.
„Účast na akci nám přislíbil i Fero Fenič, jehož společnost Febio tento populární satirický pořad uváděla na obrazovkách České
televize od června roku 1993 do konce roku 1997,“ podotkl Jan Motyčka.
Pokud se chcete aktivně podílet na tvorbě populárního pořadu, máte šanci! Obstarejte si exkluzivní pohlednici zvoucí na
dnešní promítání, která vyšla i ve včerejším vydání Pardubického deníku, a máte z poloviny vyhráno!
„Na tuto speciální pohlednici mohou zájemci napsat svůj vlastní námět na scénku tohoto pořadu, jehož pokračování se
připravuje na příští rok pod taktovkou Fero Feniče pro jeho Febio TV. Pak už jen stačí tuto pohlednici poslat s e-mailovým či
telefonickým kontaktem na adresu Pardubického  letního  kina  Pernštejn, Tyršovy sady, 530 02 Pardubice, a to do konce
září. Nejlepší nápady čtenářů budou realizovány a jejich tvůrci přizváni na natáčení,“ poznamenal jeden z provozovatelů letního
kina.
„Ani ti, jejichž náměty nakonec nebudou vybrány, nemusí smutnit. Také oni totiž mají šanci vyhrát hodnotné ceny. Jejich
pohlednice budou zařazeny do slosování. Pokud se na ně usměje štěstí, mohou vyhrát například unikátní trička Pardubického
letního  kina  Pernštejn či dárky z produkce společnosti Febio,“ prozradil Jan Motyčka.

***

Více informací o kině na: par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor:   Foto: archiv České televize
Foto popis:   ČESKÁ SODA V PARDUBICÍCH. V Tyršových sadech se dnes od 21.30 hodin uskuteční jediná letošní veřejná
projekce populárního pořadu. Vstupné na tuto akci je zcela zdarma!
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Prázdniny končí. Letní kina zavírají
TISK , Datum: 01.09.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  promítá dnes naposledy 

Pardubice - Prázdniny jsou pryč. Jedním z důkazů je zavírání letních kin. 
Chrudimské naposledy přivítalo diváky ve středu, to pardubické čeká derniéra dnes večer. 
V obou největších městech kraje se promítání pod širým nebem osvědčilo a provozovatelé by rádi kina otevřeli i příští rok. 
„Letos v průměru na jedno promítání dorazilo 800 lidí. To znamená, že za celé léto k nám přišlo zhruba 40 tisíc lidí. Jsme
spokojeni,“ řekl provozovatel pardubického kina Jan Motyčka. 
V Chrudimi sice chodily menší návštěvy, ale i tam hodnotí promítání kladně. „Ukázalo se, že lidi rádi posedí u filmu pod širým
nebem se skleničkou v ruce. V ty nejteplejší dny přišlo i více jak dvě stě lidí,“ řekl provozovatel chrudimského kina Jiří
Kadeřávek. 

Dobré počasí + málo komárů = hodně diváků 

V Pardubicích padaly divácké rekordy hlavně při promítání dětských animovaných filmů. Třeba na snímek Garfield 2 dorazilo v
červenci 1 500 lidí. 
„Byli jsme na lepším místě než loni. Tentokrát diváky neotravovali komáři a až na výjimky nám přálo počasí. V těchto věcech
vidím hlavní důvod, proč chodilo tolik návštěvníků,“ uvedl Motyčka. 
V Chrudimi bylo o poznání menší hlediště. Před Regionálním muzeem bylo promítací plátno, na malém prostranství se sochou
Josefa Ressla zase stoly, židle a občerstvení. Vstup na všechna představení byl stejně jako v Pardubicích zdarma. „Na to, na
jakém malém prostoru jsme fungovali a že nám distributoři přenechali pouze starší české filmy, byl zájem lidí veliký. Rád bych
kino rozjel i příští rok,“ dodal Kadeřávek. Stejný plán má i Motyčka. Má ale jednu podmínku. Město musí mít zájem. „Dostali
jsme od radnice dotaci sto tisíc korun. Za ty peníze se vlastně u nás pobavil každý druhý občan města. Pokud dostaneme
peníze i za rok, rádi znovu Tyršovy sady oživíme,“ dodal Motyčka. 
Ten ale v červnu téměř nedostal od úřadů ani povolení k provozu kina. Lidé z Labské ulice si totiž stěžovali na velký hluk. Letos
však nikdo žádné vážnější připomínky ke kinu neměl. 
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Pardubické  letní  kino  končí
RÁDIO , Datum: 03.09.2007 , Zdroj: ČRo - Pardubice , Zpráva: 7 , Poslechovost pořadu: 3 087

Petra POLANSKÁ, moderátorka 
Pardubické  letní  kino  se o víkendu rozloučilo se svými diváky. Po dva prázdninové měsíce si našlo cestu do Tyršových sadů
na padesát tisíc filmových fanoušků, kteří měli šanci zhlédnout víc než šedesát snímků různých žánrů. Organizátor Jan Motyčka
říká, že chtějí promítání v centru města udržet i pro příští léta.

Jan MOTYČKA, organizátor 
My bychom byli rádi, aby letní kino v Pardubicích si našlo trvalé své místo a vlastně se každý rok ta projekce opakovala po celé
dva měsíce. Je otázkou, zda se nám podaří domluvit jaksi opět s městským obvodem, který je vlastně správcem toho prostoru a
s magistrátem města Pardubic. Budeme se o to snažit, doufejme, že nám jaksi vyjdou a tak jak nám vlastně v posledním roce
vyšly všechny zúčastněné orgány vstříc a že i příští rok budeme moct nabídnout divákům v pardubickém letním kině minimálně
stejně atraktivní nabídku filmů jako v roce letošním, no.

Česká soda v letním kině v Pardubicích!
TISK , Datum: 03.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn uspořádalo v sobotu večer na závěr své druhé sezony jedinou letošní veřejnou
projekci populárního satirického pořadu Česká soda v republice! Pořadatelé si pro diváky přichystali speciální dárky.
Slavnostního promítání se zúčastnil i duchovní otec České sody Fero Fenič. 

...3 
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Letní kino se rozloučilo Českou sodou
TISK , Datum: 03.09.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (vid) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice - Stovky lidí se v sobotu večer přišly rozloučit s letošní promítací sezonou v letním kině v pardubických Tyršových
sadech. Loučení bylo veselé, promítala se totiž Česká soda. 
Po celé prázdniny bylo letní kino místem, kde se v Pardubicích setkávalo a bavilo nejvíce lidí. Jeho poslední představení
nebylo výjimkou. „Pokud jsem byl v červenci a srpnu v Pardubicích, chodil jsem sem skoro každý večer. Promítání pod širým
nebem má něco do sebe a bylo to zajímavé i tím, že představení bylo zadarmo. V multikině bych za ně utratil několik tisíc.
Doufám, že příští rok se v Tyršákách bude promítat zase,“ řekl student Ladislav Strnad. 
Lidé se na představení scházeli více než hodinu. Klábosili, popíjeli a postupně obsazovali křesílka u stolků a lavice. Poslední
příchozí si roztáhli deky na trávníku. Z reprobeden se linula hudba ztišená tak, aby si nikdo z obyvatel okolních domů nemohl
stěžovat na hluk jako vloni. 
Provozovatelé kina rozdávali lidem, kteří přišli na jejich poslední letošní představení, balonky a sodovku ve skleněných lahvích
s originální etiketou s názvem filmu. „Je to bezvadný fór. Určitě ji nevypiju a schovám si ji. Takovýhle suvenýr se hned tak
nesežene,“ radovala se z dárku Alice Prouzová. 
Film Česká soda, který vznikl sestříháním toho nejlepšího z jednoho z nejúspěšnějších satirických pořadů České televize,
přilákal do parku pamětníky i lidi, kteří znají dnes již klasické gagy pouze z vyprávění. „Na některé scénky a parodie reklam
dodnes se ženou vzpomínáme. Mrzí nás, že Českou sodu v televizi neopakují. Proto jsme pozvali na tento víkend na návštěvu
tchyni, aby pohlídala děti. My jsme si sem přišli alespoň něco z té srandy osvěžit,“ řekl Jaroslav Málek. 
„Požór, půjdou kužátka,“ pronesla se smíchen dnes už klasickou hlášku z filmu jeho manželka Zuzana. 
Když se konečně o půl desáté začalo promítat, nenechaly výbuchy smíchu v publiku nikoho na pochybách, že poslední letošní
promítání pardubického  letního  kina  bylo skutečným zlatým hřebem sezony. 

Foto autor:   FOTO: MAFA - MICHAL KLÍMA
Foto popis:   TO JE SODA! Návštěvníci posledního promítání letního kina dostali suvenýr - láhev České sody.
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Česká soda v Pardubicích!
TISK , Datum: 03.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Zpravodajství
Na jedinou letošní veřejnou projekci zavítal také duchovní otec pořadu Fero Fenič 

Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítalo v Tyršových sadech zdarma atraktivní
domácí i zahraniční filmy, v sobotu večer dopsalo svou poslední letošní kapitolu. 

Velkolepé finále 

Finále bylo vskutku exkluzivní. Šlo totiž o jedinou letošní veřejnou projekci populárního satirického pořadu Česká soda v
republice! Pořadatelé si navíc pro diváky přichystali výjimečné dárky – speciální lahve České sody s přesnou kopií viněty, která
se objevila v úvodní znělce pořadu, ale též podložku pro pohodlné sezení! 
„Po celé republice není hezčí letní kino, než je to pardubické,“ svěřil se duchovní otec České sody a šéf společnosti Febio Fero
Fenič. 
„Už myšlenka letního kina je úžasná. Když jsem viděl nádherné prostředí a zájem diváků, tak jsem záviděl Pardubákům, že
takovou možnost měli. V Česku jsem žádný projekt podobného rozsahu nezaznamenal. I nabídka filmů byla velmi zajímavá.
Kdybych tady žil, určitě bych sem pravidelně chodil,“ sdělil Fero Fenič. 
„Každý rok se na mne obrací provozovatelé kin či letních kin s žádostí o povolení projekce České sody. Febio však bohužel
vlastní autorská práva k ní pouze z padesáti procent, druhou polovinu má Česká televize. Problém je v tom, že na některé
hudební motivy použité v České sodě byla autorská práva vykoupena jen na určitou dobu. Navíc v době, kdy tento pořad
vznikal, jsme ještě nebyli v Evropské unii a nemuseli dodržovat autorská práva tak přísně jako nyní,“ vysvětlil šéf Febia. 
„V současné době existuje jedna jediná kopie filmu Česká soda. Všechny ostatní, které byly v distribuci do roku 2003, musely
být zlikvidovány,“ poznamenal Fero Fenič. 

Dodržel slib 

„Jsem rád, že Česká televize po mnoha mých prosbách a urgencích souhlasila s tímto jediným letošním veřejným bezplatným
promítáním České sody. Naštěstí se jednorázově povedlo zajistit i souhlasy autorů hudby, takže se v Pardubicích skutečně
mohlo zrealizovat. Podařilo se mi tak dodržet slib, který jsem dal místním organizátorům, že udělám všechno pro to, aby se
tento záměr skutečně mohl v Pardubicích naplnit,“ podotkl muž, jenž stál u zrodu dnes již kultovního programu. 
„Zájem o promítání České sody z Pardubic i jiných míst v republice mne inspiroval natolik, že se znovu snažím sám problémy s
autorskými právy u hudby nějak vyřešit. Chci dosáhnout toho, aby Česká soda mohla do konce roku vyjít na DVD. Je to vlastně
můj třetí celovečerní film, který vznikl sestřihem toho nejlepšího z celkem sedmnácti dílů natočených pro televizi,“ informoval
náš Deník Fero Fenič. 
„Když se dnes setkávám s mladými lidmi, kteří v době, kdy vznikla Česká soda, tedy v roce 1993, byli malými dětmi nebo
dokonce ještě ani nebyli na světě, tak mi vyprávějí fóry z tohoto pořadu a ptají se na to, jak vznikal. Některé z nich přímo
zlidověly, což jsem nečekal,“ prozradil šéf Febia. 
„Když v červnu Česká televize náhodou uvedla ukázku České sody, reagovali někteří novináři, překvapivě hlavně političtí
komentátoři, že museli změnit názor na tento pořad. V době jeho vzniku ho totiž považovali za nedonošenou, z poloviny
amatérskou zábavu. Brali jej jako předvoj něčeho, co přijde, ale ono se nic takového nestalo. Dnes už si uvědomují, jak byla
Česká soda na svou dobu převratná a jak je dosud nepřekonaná. Asi těžko by si nyní někdo mohl dovolit takovou ironičnost,
jízlivost a cyničnost,“ dodal Fero Fenič. 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   DUCHOVNÍ OTEC ČESKÉ SODY Fero Fenič drží při jediné letošní veřejné projekci filmu v Pardubicích speciální
lahve s přesnou kopií viněty, která se objevila v úvodní znělce pořadu.
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Letní kino v „Tyršácích“ osiřelo
TISK , Datum: 04.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které přes celé prázdniny promítalo zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční
filmy, osiřelo. Včera už se v Tyršových sadech demontovalo projekční plátno, ale také V. I. P. stan, reklamy a osvětlení areálu.
„Promítací kabina a chatky, z nichž jsme podávali občerstvení, tu zatím zůstaly. O jejich dalším využití se v současné době
jedná,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler. 

***

Více informací o projektu Pardubického  letního  kina  najdete i na webu: pardubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis:   LETNÍ KINO OSIŘELO. V pardubických Tyršových sadech včera demontovali projekční plátno.
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Česká soda bude pokračovat, ale s novými tvářemi
TISK , Datum: 04.09.2007 , Zdroj: Orlický deník , Strana: 21 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 13 231 , Rubrika: Kultura regionu
Předpremiéra nových dílů pořadu by měla být podle duchovního otce projektu Fero Feniče v Pardubicích! 

Pardubice/ „O pokračování populárního satirického televizního pořadu Česká soda skutečně uvažuji, ač jsem to dlouho
odmítal,“ konstatoval exkluzivně pro náš Deník duchovní otec projektu a šéf společnosti Febio Fero Fenič, který o víkendu
zavítal do Pardubického  letního  kina  Pernštejn na jedinou letošní veřejnou projekci České sody. 
„Nové díly máme v programovém plánu naší Febio TV, kde by se měly vysílat každý týden,“ prozradil Fero Fenič. 
„Od vzniku prvních dílů uplynulo čtrnáct roků, od doby ukončení projektu skoro deset let. Nechceme dvakrát vstoupit do téže
řeky. Nebudeme se vracet zpátky, ale pokusíme se jít dál. Doufám, že přijdeme s ještě ostřejším obrazem, pronikavějším
zvukem a novými, neokoukanými tvářemi,“ poznamenal šéf Febia. 
„Možná se někdo z původního týmu vrátí, ale určitě to nebude například Petr Čtvrtníček. Toho objevil náš dramaturg Milan
Tesař náhodou v hospodě. Zaujal ho při společné pitce, při níž zjistil, že je celkem vtipný a má dobré nápady, z nichž některé
by se daly realizovat. U mne moc důvěry zpočátku nevyvolal, a tak nám alespoň nabídl, že vyrobí trička České sody. Tehdy
totiž vlastnil tiskařskou dílnu. Hned si ode mne vzal zálohu dvacet tisíc korun, což byly tenkrát poměrně velké peníze. Potom se
po něm slehla zem. Dramaturg dostal za úkol ho najít s cílem získat zpět svěřené peníze, jenže se vrátil se zprávou, že z něj
těžko něco vytlučeme, protože všechno prohýřil. Tyto prostředky nám mohl splatit jedině tak, že s námi začal spolupracovat. Od
šestého dílu jsme ho pustili jako neznámého neherce z ulice na obrazovku v roli moderátora a on se stal hvězdou. Až v
posledních dílech měl také větší prostor autorský, kdy vědomě i nevědomě vytlačoval jiné tvůrce. Slíbená trička samozřejmě
nikdy v životě nevyrobil,“ uvedl Fero Fenič. 
„Byl to úplně jiný pořad než všechny ostatní, které byly v té době na obrazovkách. I Česká televize si s ním moc nevěděla
rady,“ zavzpomínal šéf Febia, jenž prý čas od času musel čelit poznámkám těch, které tvůrci České sody parodovali. 
„Na jedné akci jsem se potkal s herečkou Janou Smutnou, která kdysi vystupovala v televizní reklamě na hubnutí a my jsme z ní
udělali hrocha. Přišla za mnou, že bych si zasloužil facku, ale že jí to je trapné mi ji dát. Já ale v tu chvíli nevěděl, o koho jde.
Nikdy jsem autorům do příspěvků nezasahoval. Vždycky jsem to bral tak, že Češi mají vedle velkého smyslu pro humor také
určitý nadhled a že chápou, když se jako lidé veřejně činní dostanou do zorného úhlu ironie, parodie či satiry, protože ta si dělá
legraci z věcí, které jsou všeobecně známé. Proto by je naopak mělo těšit, že se stali předmětem našeho zájmu. Většinou to
pochopili, i když to často byli třeba mí přátelé nebo kolegové. Naštěstí viděli, že jsme nešetřili vůbec nikoho – včetně tehdejšího
prezidenta Havla a jeho manželky nebo premiéra Václava Klause,“ prohlásil Fero Fenič. 
„Přál bych si, aby i nová Česká soda byla pokřiveným zrcadlem, které se bude každý týden nastavovat a kterému nebude nic
svaté,“ doufá duchovní otec kultovního projektu, do něhož se mohou zapojit i čtenáři našeho Deníku. 
Stačí si obstarat speciální pohlednici, která zvala na sobotní promítání a vyšla i v pátečním vydání Pardubického deníku, a
máte skoro vyhráno! 
„Na tuto pohlednici mohou zájemci napsat svůj vlastní námět na scénku tohoto pořadu a poslat ji s e-mailovým či telefonickým
kontaktem na adresu Pardubického  letního  kina  Pernštejn, Tyršovy sady, 530 02 Pardubice, a to do konce září. Nejlepší
nápady čtenářů budou realizovány a jejich tvůrci přizváni na natáčení,“ pravil jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 
„Ani ti, jejichž náměty nakonec nebudou vybrány, nemusí smutnit. Také oni totiž mají šanci vyhrát hodnotné ceny. Jejich
pohlednice budou zařazeny do slosování. Pokud se na ně usměje štěstí, mohou vyhrát například unikátní trička Pardubického
letního  kina  Pernštejn či dárky z produkce společnosti Febio,“ prozradil Jan Motyčka. 
„Na webových stránkách www.febiotv.cz jsme už před časem umístili výzvu, aby nám lidé posílali své náměty, ale zatím jich moc
nepřišlo. Věřím, že návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn se o nějaké náměty pokusí. Myslím, že hodně materiálu
nám přibude, až se Česká soda začne znovu vysílat. Češi dokáží vymyslet spoustu vtipných fórů, gagů či koláží. My bychom
rádi, aby Česká soda byla hlasem národa. Proto nás musí zajímat i to, co by lidé v tomto pořadu rádi viděli. I kdyby jejich
nápady nebyly použitelné, už samotné okruhy nám naznačí, čemu se máme věnovat,“ vysvětlil Fero Fenič. 
„Pokud parlament na konci září schválí novelu o digitálním televizním vysílání, jež by vrátila šesti novým televizím licenci, kterou
Nova u soudu zablokovala, budeme mít 365 dní na spuštění vysílání. Pokusíme se přípravnou dobu zkrátit a někdy na začátku
příštího roku začít provoz Febia TV. V té době už by snad mohl být digitální signál i v Pardubicích. Budeme se snažit, aby se o
našem kanálu mluvilo a aby ten, kdo ho nesleduje, byl společensky znemožněn, protože nebude moci kromě jiného komentovat
novou Českou sodu,“ usmíval se šéf společnosti Febio. 
„Jestliže Pardubické  letní  kino  Pernštejn dostane výraznější finanční podporu od města a bude dál promítat v Tyršových
sadech a nám se podaří zahájit práce na nové České sodě, tak slibuji, že předpremiéra těchto dílů bude v Pardubicích,“
uzavřel Fero Fenič. 

Foto autor:   Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis:   DOČKÁME SE NOVÉ ČESKÉ SODY? Její duchovní otec Fero Fenič v Pardubicích potvrdil, že pravděpodobně
ano!
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Pardubické  letní  kino  letos v Tyršových sadech promítalo více než 110 hodin!
TISK , Datum: 05.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 18 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Show extra
Kdyby přes padesát tisíc návštěvníků sledovalo všech 61 filmů nonstop, šlo by celkem o 6602 minut, tedy 4,5 dne! 

Pardubice/ Více než padesát tisíc lidí zavítalo o letních prázdninách na projekce Pardubického  letního  kina  Pernštejn do
Tyršových sadů! 
„Průměrná návštěvnost se pohybovala přes 800 diváků na jedno promítání,“ uvedl Jan Motyčka, jeden z provozovatelů letního
kina, které přes prázdniny nabídlo zcela zdarma celkem jedenašedesát domácích i zahraničních filmů. 
Kdyby diváci všechny snímky sledovali nonstop, trvalo by promítání celkem 6602 minut, tedy čtyři a půl dne! 
„Kvůli krajně nepříznivému počasí se neuskutečnily pouze dvě projekce. Šlo o snímky Dívka s perlou a Slavíci v kleci,“ řekl
druhý z provozovatelů kina Tomáš Drechsler. 
„Naopak jako bonus navíc jsme divákům nabídli oproti původnímu plánu také velkofilm 300: Bitva u Thermopyl,“ poznamenal
Tomáš Drechsler. 
„S tím, jak dopadl letošní ročník, jsme byli maximálně spokojeni,“ shodli se oba provozovatelé letního kina. 
„Ukázalo se, že přesun areálu v rámci Tyršových sadů od jezu blíže k Sukově třídě byl výborným nápadem. Nejen, že jsme se
zbavili komárů, ale zároveň zmizely stížnosti na hluk od obyvatel z Labské ulice,“ prohlásil Jan Motyčka. 
„Grant od Magistrátu města Pardubic byl sice dvouletý, ale věříme, že budeme mít možnost v této tradici pokračovat i nadále.
Doufáme, že se nám podaří s radnicí, prvním městským obvodem a dalšími subjekty, které nám v předchozích ročnících
pomáhaly, dohodnout na další spolupráci. Myslím, že by byla škoda, kdyby takto úspěšný projekt měl po dvou letech skončit,“
nechal se slyšet provozovatel kina. 
„V dalších letech by však byla třeba výraznější finanční pomoc. Pokud bychom byli odkázáni pouze na příspěvek od města, jaký
byl v minulých letech, nemohli bychom se do dalších ročníků pustit. Snad bude padesát tisíc diváků během dvou měsíců
dostatečným argumentem pro podporu projektu, o němž se mnozí hosté včetně zakladatele Febiofestu a duchovního otce
České sody Fera Feniče vyjádřili, že jde o nejlepší letní kino v zemi,“ uzavřel Jan Motyčka. 
Více o projektu i na: www.par dubicky.denik.cz/letnikino 

Foto autor:   Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis:   BUDE LETNÍ KINO POKRAČOVAT? Jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka
(viz foto) věří, že se na atraktivní filmy bude chodit do Tyršových sadů i příští rok.
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Chybí zaměstnanci. Pivovar modernizuje
TISK , Datum: 06.09.2007 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (peš) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice/ Pardubický pivovar Pernštejn uvedl v těchto dnech do provozu zmodernizované části výroby piva. Důvodem
modernizačních změn byla na jedné straně zastaralost některých zařízení, na druhé nedostatek mladé pracovní síly přímo ve
výrobě. 
Od roku 1998, kdy hrozil konkurz, prodělal pivovar řadu oživujících změn. Během posledních let pak vedení investovalo do
pivovarského zařízení kolem čtyřiceti milionů korun, včetně dodací z Evropské unie. Přesto některé problémy zůstávají. 
„Trápí nás především generační problém, protože velká část našich zaměstnanců dosahuje či brzy dosáhne důchodového
věku. Mladých do výroby je nedostatek, a proto jsme se rozhodli jít cestou modernizace technologie, která nahradí chybějící
ruční sílu,“ konstatoval ředitel společnosti Karel Spilko. 
Nákup nové paletizace, k jejímuž spuštění dojde na podzim tohoto roku, bude tedy další úsporou personálních nákladů. Jednou
z renovovaných částí je spilka, kde byly staré železobetonové nádrže nahrazeny nádržemi z nerezové oceli. „Ty mají speciální
plášťové chlazení umožňující kvalitnější kvasný proces,“ prozradil sládek Martin Gruntorád a dodal, že nové zařízení přináší jak
chuťové, tak i ekonomické výhody. Nová spilka poslouží hlavně k výrobě „speciálů“, neboť ty jsou náchylnější na kvalitu výroby.
Pivovar Pernštejn patří mezi ryze české regionální pivovary. Jako takový klade velký důraz na patriotismus. „V minulosti neměla
kvalita pardubického piva valnou pověst. Dnes je ale situace úplně jiná a my usilujeme o návrat na tradiční místa a chtěli
bychom opět zaujmout odpovídající postavení v Pardubicích a celém regionu,“ vysvětlil strategii ředitel Karel Spilko. 
Pivovar proto navázal úzkou spolupráci s městem Pardubice a podporuje řadu kulturních či sportovních akcí, například
Pardubické  letní  kino  a po dlouhé době i dostihový sport, včetně Velké pardubické steeplechase. 

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Ilustrační foto: Deník
Foto popis:   PIVO CHUTNÁ. Pivovar Pernštejn investoval do spilky – namísto železobetonových jsou teď nádrže z nerezové
oceli. Kvasný proces bude kvalitnější.
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Pardubické  letní  kino  navštívilo přes 50.000 lidí URL
WEB , Datum: 07.09.2007 , Zdroj: ceska-media.cz , Autor: ČTK, autor: jlc, jpt, (mai) , Rubrika: Média-Extra
Pardubice 7. září (ČTK) - Letní kino v Tyršových sadech v Pardubicích navštívilo o prázdninách přes 50.000 návštěvníků. Na
promítání chodilo v průměru 800 lidí denně. Minulý rok byl průměr za oba letní měsíce kolem 500 diváků, řekl ČTK
provozovatel Jan Motyčka.
K vidění bylo v Pardubicích 61 filmů, nepromítalo se kvůli nepřízni počasí pouze dvakrát. Nejvíce lidí, asi 2000, přilákal do kina
film Doba ledová, na druhý díl o kocouru Garfieldovi jich přišlo asi o 500 méně.
"Jako bonus jsme divákům nabídli oproti původnímu plánu také velkofilm 300: Bitva u Thermopyl, který sklidil u publika rovněž
velký ohlas," řekl provozovatel kina Tomáš Drechsler.
Letos se promítání mírně posunulo blíž k Sukově třídě. Loni si totiž lidé z Labské ulice stěžovali na hluk. Druhý ročník tak
proběhl bez stížností, uvedl Motyčka.
Lení kino nabídlo oddechové i náročnější snímky. Diváci v srpnu zhlédli například film Královna režiséra Stephena Frearse o
životě Alžběty II, Shakespearovu adaptaci Kupec Benátský či film Bílá Masajka natočeného podle stejnojmenného bestselleru
Corinne Hofmannové.
V červenci se lidé přišli podívat na western Sama Peckinpaha Pat Garrett a Billy the Kid s Bobem Dylanem v jedné z menších
rolí a jeho hudbou nebo na český film Indián a sestřička režiséra Dana Wlodarszyka.
Vstupné do letního kina bylo již druhým rokem zdarma, neboť provozovatelé požádali o peníze pardubickou radnici, která jim
udělila dvouletý grant 200.000 korun. Další příjmy plynuly letnímu kinu z prodeje občerstvení a reklam. Primátor Pardubic
Jaroslav Deml předpokládá, že s žádostí o grant by provozovatelé mohli uspět i příští rok.
"Letní kino přilákalo spoustu lidí, nabídlo zajímavé filmy, ani stížnosti nebyly," řekl ČTK.
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WEB , Datum: 07.09.2007 , Zdroj: ceska-media.cz , Autor: ČTK, autor: jlc, jpt, (mai)
Pardubice 7. září (ČTK) - Letní kino v Tyršových sadech v Pardubicích navštívilo o prázdninách přes 50.000 návštěvníků. Na
promítání chodilo v průměru 800 lidí denně. Minulý rok byl průměr za oba letní měsíce kolem 500 diváků, řekl ČTK
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K vidění bylo v Pardubicích 61 filmů, nepromítalo se kvůli nepřízni počasí pouze dvakrát. Nejvíce lidí, asi 2000, přilákal do kina
film Doba ledová, na druhý díl o kocouru Garfieldovi jich přišlo asi o 500 méně.
"Jako bonus jsme divákům nabídli oproti původnímu plánu také velkofilm 300: Bitva u Thermopyl, který sklidil u publika rovněž
velký ohlas," řekl provozovatel kina Tomáš Drechsler.
Letos se promítání mírně posunulo blíž k Sukově třídě. Loni si totiž lidé z Labské ulice stěžovali na hluk. Druhý ročník tak
proběhl bez stížností, uvedl Motyčka.
Lení kino nabídlo oddechové i náročnější snímky. Diváci v srpnu zhlédli například film Královna režiséra Stephena Frearse o
životě Alžběty II, Shakespearovu adaptaci Kupec Benátský či film Bílá Masajka natočeného podle stejnojmenného bestselleru
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Kino v parku vadí lidem dál
TISK , Datum: 12.09.2007 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice - Ani druhá sezona pardubického  letního  kina  neproběhla bez potíží. Po loňské petici lidí z Labské ulice si letos
na hluk z promítání v Tyršových sadech stěžují obyvatelé ulice Na Hrádku. 
„Nadměrný hluk z reproduktorů rušil noční klid až do nočních hodin. Ruší i odcházející, mnohdy podnapilé obecenstvo. Ničí
fasády, převracejí popelnice a ulici znečišťují výkaly. Nechceme kino dál v našem obvodě,“ stojí ve stížnosti Miroslavy
Duchoňové, která ji sepsala za obyvatele domu číslo 252 v ulici Na Hrádku. Dopis má na stole starostka prvního obvodu Hana
Tomanová. „Celá rada se byla na promítání podívat. Nepřišlo nám to tak hrozné. Rozhodně promítání probíhalo v lepším místě
než loni. Stížností se ale zabýváme,“ uvedla Tomanová. 
Námitky na letní kino, které letos navštívilo v Tyršových sadech 50 tisíc lidí, se nezdají ani provozovateli. „Bydlím na třídě Míru
a osobně jsem často na konci promítání ulicí Na Hrádku chodil se psem. Vše bylo úplně normální. Lidé se sice smáli, ale to je
snad běžné. Za bydlení v centru města se platí daň. Klid jako na vesnici tam nikdy nebude. Na třídě Míru je živo denně,“ řekl
organizátor promítání Jan Motyčka. 
Stížnost už skončený druhý ročník letního kina logicky nezastaví. Ovšem příští pokračování by mohlo být ohroženo. „Budeme
to řešit na jaře. Uvidíme, jestli kino bude pokračovat i za rok,“ dodala Tomanová. 
„Byla by škoda, kdyby stížnosti pár lidí zlikvidovaly zábavu pro tisíce diváků. Věřím, že se domluvíme a úspěšný projekt bude
pokračovat i za rok,“ doufá Motyčka. 

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 166 / 166

http://www.newtonmedia.eu/

