Pardubické letní kino

Počet zpráv: 150, 13.04.2021

Do kin chodí trojnásobek diváků
TISK, Datum: 06.03.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: JIŘÍ TŮMA, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Budeme pracovat i na servisu pro diváky na našich internetových stránkách,“ uvedl. Na vysoké návštěvy se mohou těšit také
provozovatelé pardubického letního kina . Jejich úspěšný model, kdy se na kombinaci amerických filmů, klasiky i klubových
filmů chodí zadarmo dívat stovky lidí každý večer, bude...

Do kin začalo chodit více diváků
TISK, Datum: 07.03.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: JIŘÍ TŮMA, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Hradecký

...nějaký další výrazný nárůst, ale k poklesu by také dojít nemělo,“ míní Provazník. Na vysoké návštěvy se mohou těšit také
provozovatelé pardubického letního kina . Jejich úspěšný model, kdy se na kombinaci amerických filmů, klasiky i klubových
filmů chodí zadarmo dívat stovky lidí každý večer, bude...

Město dá peníze na prázdninové aktivity
TISK, Datum: 12.03.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Díky grantu na otevřený kulturní program vzniklo také letní kino. Pardubice/ Zvláštní grant určený pro projekty, které oživí
Pardubice v době hlavních prázdnin, vypisuje magistát. Na podporu letních aktivit město vyčlenilo 200 tisíc korun. „Rádi
bychom, aby tyto peníze napomohly vzniku aktivity pro...

Zlatý mok z pardubického pivovaru bojuje o místní trh
TISK, Datum: 26.03.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: LUKÁŠ PEŠKA, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...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. „Nápoje
dodáváme každoročně i na Aviatickou či Dukelskou pouť,“ dodal...

Potvrzeno! Letní kino bude v Pardubicích také letos!
TISK, Datum: 28.04.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...se rozhodlo prostřednictvím grantu podpořit rovněž dva nové letní projekty Pardubice/ Pardubické letní kino , které od roku
2006 promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy po dobu hlavních prázdnin zcela zdarma, bude promítat
také v letošním roce! „Během července a srpna...

Potvrzeno! Letní kino bude v Pardubicích také letos!
TISK, Datum: 29.04.2008, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 1 500, Čtenost: 19 700, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionů

...se rozhodlo prostřednictvím grantu podpořit rovněž dva nové letní projekty Pardubice/ Pardubické letní kino , které od roku
2006 promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy po dobu hlavních prázdnin zcela zdarma, bude promítat
také v letošním roce! „Během července a srpna máme...

Na druhé straně. V letním kině
TISK, Datum: 24.06.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Jiří Tůma, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...silný příběh ze současnosti a režisér si navíc nechal jedno překvapení na závěr. Dalo filmu jiný, reálný rozměr. Akinův snímek
nabízí i pardubické letní kino . A k tomu i další skvělé filmy - Lovec draků, Venuše, Once, Pokání, Tahle země není pro starý
a jmenovat by se dalo dál. Až se sešeří a...

Letní kino láká i na tvůrce
TISK, Datum: 24.06.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Hradecký

...- Stejně jako v minulých letech nabídne pardubické letní kino směs různých druhů filmů od snímků pro děti, rodinné filmy
přes komerčně úspěšná díla až po ta, která mají nominace na Oscara či Zlaté glóby. Nebudou chybět ani snímky, které prošly
soutěžemi na festivalech. „Snažíme se divákům...

Letní kino letos láká i na oscarový Once
TISK, Datum: 24.06.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

... Pardubické letní kino , které dva roky po sobě úspěšně promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech divácky atraktivní
filmy, už spřádá plány na třetí ročník! „Jsme rádi, že můžeme pokračovat v tomto unikátním prázdninovém projektu, který u
obyvatel i návštěvníků Pardubic vzbudil nebývalý ohlas a stal...

Pardubické letní kino letos láká na Once i Vratné lahve
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Pardubické letní kino letos láká na Once i Vratné lahve
TISK, Datum: 24.06.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Tyršových sadech mohou diváci zdarma spatřit například Tajnosti či Zlatý kompas Pardubice/ Pardubické letní kino , které
dva roky po sobě úspěšně promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech divácky atraktivní filmy, už spřádá plány na třetí ročník!
Vstup zcela zdarma! „Jsme rádi, že můžeme...

Letní kino bude zvát filmaře
TISK, Datum: 24.06.2008, 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

...kino nabízí pestrou směs snímků a dorazí i filmové delegace. Ta první na úvodní film Pardubice - Stejně jako v minulých
letech nabídne pardubické letní kino směs různých druhů filmů. V nabídce nechybí snímky pro děti, rodinné filmy, komerčně
úspěšná díla i ta, co mají nominace na Oscara či Zlaté...

Letní kino letos láká i na oscarový Once
TISK, Datum: 25.06.2008, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 19 600, Čtenost: 5 294, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Z regionu

... Pardubické letní kino , které dva roky po sobě úspěšně promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech divácky atraktivní
filmy, už spřádá plány na třetí ročník! „Jsme rádi, že můžeme pokračovat v tomto unikátním prázdninovém projektu, který u
obyvatel i návštěvníků Pardubic vzbudil nebývalý zájem a stal...

Letní kino zahájí film Kuličky, promítat se bude denně
TISK, Datum: 26.06.2008, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: JANA MARTINKOVÁ, Vytištěno: 6 000, Čtenost: 6 443, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kolínsko

...v krematoriu, Ostře sledované vlaky na nádraží, Tmavomodrý svět na letišti, Sanitka ve výrobní hale sanitních vozů) či již
dvou ročníků pardubického letního kina Perštejn, které se setkalo s nebývalým zájmem veřejnosti i médií. S návštěvností
více než 60 tisíc diváků se stalo nejvýraznějším...

Petice kino nezrušila
TISK, Datum: 28.06.2008, 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

...se mohou pochlubit hned několika primáty. Díky tomu, že loni si našlo během července a srpna do parku cestu zhruba 60
tisíc diváků, se pardubické letní kino stalo nejnavštěvovanějším svého druhu v rámci republiky. Unikátní je také plátno, které
svými rozměry 12 krát 5 metrů je největší mobilní...

Letní kino zůstane v centru i navzdory petici
TISK, Datum: 28.06.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...pardubických Tyršových sadech se bude po dobu prázdnin promítat denně zdarma! Pardubice/ Pardubické letní kino
bude také letos přes celé prázdniny v případě příznivého počasí promítat vždy po setmění v Tyršových sadech. A to i přesto,
že předloni se ho z tohoto prostoru snažila vyhnat skupina...

Pardubické letní kino startuje už zítra a opět bez vstupného!
TISK, Datum: 30.06.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...O tom, že naše koncepce je zřejmě správná, svědčí dva velmi úspěšné ročníky v Tyršových sadech,“ uvedl Jan Motyčka,
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina , které bude letos již po třetí promítat po celou dobu prázdnin atraktivní
snímky v romantickém prostředí městského parku, jen pár kroků...

Jedna z hvězd filmových Kuliček začínala v Pardubicích
TISK, Datum: 30.06.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 14, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu - kultura

...z hvězd nového českého filmu Kuličky, který zítra v 21.30 hodin v Tyršových sadech v případě příznivého počasí slavnostně
zahájí třetí ročník Pardubického letního kina , bude i někdejší členka Východočeského divadla v Pardubicích Libuše
Balounová (na snímku). „Když na podzim roku 1944 zavřeli...

Pardubické letní kino dnes láká na Kuličky. Nový film přijedou večer představit i tvůrci!
TISK, Datum: 01.07.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 15, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...debut spolupracovnice Petra Zelenky Olgy Dabrowské uvidí návštěvníci v případě příznivého počasí od 21.30 hodin zdarma
Pardubice/ Pardubické letní kino bude ode dneška po celou dobu prázdnin v případě příznivého počasí vždy po setmění
promítat v Tyršových sadech zcela zdarma divácky atraktivní...

Pardubické letní kino startuje už dnes a opět bez vstupného
TISK, Datum: 01.07.2008, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 19 600, Čtenost: 5 294, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionů

...O tom, že naše koncepce je zřejmě správná, svědčí dva velmi úspěšné ročníky v Tyršových sadech,“ uvedl Jan Motyčka,
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina , které bude letos již potřetí promítat po celou dobu prázdnin atraktivní
snímky v romantickém prostředí městského parku, jen pár kroků...

Dnes začíná promítat letní kino
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Dnes začíná promítat letní kino
TISK, Datum: 01.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... FILM Dnes se mohou filmoví fanoušci vydat do Pardubického letního kina . Sezonu otevře český snímek Kuličky, ke
kterému přijede také početná filmová delegace. Kuličky jsou povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. O drobných
vydíráních, o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat pro...

FOTO
TISK, Datum: 01.07.2008, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: (ren), Vytištěno: 197 980, Prodáno: 145 397, Čtenost: 274 441, Vydavatel: Borgis, a.s.,
Rubrika: východní čechy

Do letního kina večer přilétne Pan Včelka
TISK, Datum: 02.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...pardubických Tyršových sadech se bude promítat zdarma dnes od 21.30 hodin. Pardubice/ Pardubické letní kino , jehož
třetí ročník včera začal v Tyršových sadech slavnostní projekcí filmu Kuličky, bude dnes večer od 21.30 hodin pokračovat v
případě příznivého počasí promítáním filmu Pan Včelka. ...

Pan Včelka přiletí dnes do letního kina
TISK, Datum: 02.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

Pardubice/ Pardubické letní kino , jehož třetí ročník začal včera večer v Tyršových sadech slavnostní projekcí filmu Kuličky,
bude dnes od 21.30 hodin pokračovat v případě příznivého počasí promítáním animovaného filmu Pan Včelka (na snímku). ...2

Letošní ročník Pardubického letního kina zahájily Kuličky
TISK, Datum: 03.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...nabídl čtyři povídky o ženách různého věku a životního stylu Pardubice/ Nový český film Kuličky zahájil v úterý večer třetí
ročník Pardubického letního kina . To bude po celé dva prázdninové měsíce promítat v Tyršových sadech v případě
příznivého počasí vždy po setmění zcela zdarma divácky...

Marika Procházková: „Sám Bůh by asi proti láskyplným vztahům kněžích v církvi nebyl“
TISK, Datum: 03.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 15, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...první lásky,“ zavzpomínala herečka Marika Procházková, jedna z hvězd nového českého filmu Kuličky, který v úterý večer
zahájil letošní ročník Pardubického letního kina . „Jsem šťastná, že takový projekt v Pardubicích je a zároveň příjemně
překvapená, že na Kuličky přišlo tolik lidí. Jak jsem měla...

Premiéra kina přilákala tisíc lidí
TISK, Datum: 03.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Rubrika: Kraj Pardubický

...- Pardubické letní kino má za sebou úspěšnou premiéru. Hned na první letošní promítání dorazilo v úterý večer do
Tyršových sadů zhruba tisíc lidí. Ne všichni se však přišli podívat jen na film. „Ani jsme takový nával nečekali. Přišla doopravdy
spousta lidí. Je dobře, že na promítání chodí hned od...

Do letního kina má přijet zítra sbírat lahve Pavel Landovský
TISK, Datum: 04.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...pardubických Tyršových sadech se dnes promítá film Síla srdce s Angelinou Jolie Pardubice/ Na tři divácky atraktivní snímky
láká o víkendu Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin vždy po setmění promítá v případě příznivého počasí
zdarma v Tyršových sadech. Dnes to bude Síla srdce....

Landovský přijede do kina sbírat lahve
TISK, Datum: 04.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

...Na tři divácky atraktivní snímky láká o víkendu Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin vždy po setmění
promítá v případě příznivého počasí zdarma v Tyršových sadech. Dnes večer to bude Síla srdce s Angelinou Jolie, v sobotu
Vratné lahve, které přijede uvést herec Pavel Landovský (viz...

Na Svěrákovy Vratné lahve do Pardubického letního kina dorazilo přes 1500 návštěvníků!
TISK, Datum: 07.07.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 13, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...že tady můžeme dva měsíce sledovat takový úžasný bijáky a navíc úplně zadarmo,“ nechala se slyšet šestnáctiletá Aneta,
jedna z návštěvnic Pardubického letního kina , které v Tyršových sadech už třetí rok promítá bez vstupného zajímavé domácí
i zahraniční filmy. České filmy táhnou, říká organizátor...

Život nejslavnější panovnice
TISK, Datum: 07.07.2008, 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 , které hned od samého začátku nalákalo tisíce diváků a patří mezi nejnavštěvovanější letní kina v
zemi, dnes nabízí snímek Královna Alžběta: Zlatý věk. Jde o životní příběh nejslavnější panovnice naší historie v podání
oscarové Cate Blanchettové. Píše se rok 1585. Španělský...
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Do Varů si vezu vkus diváků
TISK, Datum: 07.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: JIŘÍ TŮMA, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...NA LÉTO. V Pardubicích se bruslaři projedou ulicemi. Tentokrát navečer Dramaturg pardubického letního kina Leoš
Kučera vybírá na karlovarském festivalu filmy Rozhovor Pardubice - Členem jedné z porot na karlovarském festivalu byl vloni i
ředitel královéhradeckého artkina Centrál a dramaturg...

Do Varů si vezu vkus diváků
TISK, Datum: 07.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: JIŘÍ TŮMA, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Hradecký

Ředitel hradeckého artkina Centrál Leoš Kučera vybírá na karlovarském festivalu filmy Hradec Králové - Členem jedné z porot
na karlovarském festivalu byl vloni i ředitel královéhradeckého artkina Centrál a dramaturg Letního kina Pardubice Leoš
Kučera. Letošní ročník začal v pátek a Kučera tentokrát...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 08.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku,
kterou sezonu nyní „kroutí“ Pardubické letní kino ? Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat
rovněž svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se...

Letní kino dnes nahlédne na druhou stranu
TISK, Datum: 08.07.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 15, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...pardubických Tyršových sadech bude večer po setmění k vidění německo–turecký film režiséra Faitha Akina, a to zdarma!
Pardubice/ Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin v případě příznivého počasí vždy po setmění promítá zcela
zdarma zajímavé domácí i zahraniční filmy, uvede dnes...

Film z druhé strany
TISK, Datum: 08.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: JIŘÍ TŮMA, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...tvůrcům současnosti. V Česku se promítaly dva jeho předchozí snímky V červenci a Proti zdi. Dnes se mohou zájemci vydat
do pardubického letního kina na jeho zatím poslední dílo Na druhé straně. Akin je úspěšným sběratelem filmových cen,
kterých už má pětadvacet. Mezi nimi je i Zlatý medvěd za...

FOTO - CHTĚLI KRÁST V KINĚ
TISK, Datum: 08.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 4, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko - černá kronika

UDÁLOSTI V REGIONU

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 09.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...dnešního dopoledne zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kolik návštěvníků podle organizátorů vidělo loňské a
předloňské projekce Pardubického letního kina ? Nápovědu můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte
uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat...

Spolupracovník Karla Gotta v Pardubickém letním kině s dvaasedmdesátiletou maminkou
TISK, Datum: 09.07.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 15, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...Slavíkovi edituje mimo jiné i jeho internetové stránky, přilákal film Královna Alžběta: Zlatý věk Pardubice/ Vůbec poprvé se do
Pardubického letního kina , které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech vždy po setmění zcela zdarma divácky
atraktivní domácí i zahraniční filmy, se vypravil...

Letní kino promítá pro mladé
TISK, Datum: 09.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

FILM Organizátoři pardubického letního kina se rozhodli, že každou středu budou nabízet snímek, na který se mohou vydat
mladší diváci. Dnes je na programu film Horton o celkem normální slonu v dobré fyzické i psychické kondici.

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 10.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kolik prázdninových
měsíců má letos promítat Pardubické letní kino ? Nápovědu můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést
heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též...

Láska za časů cholery putuje večer do Tyršových sadů
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Láska za časů cholery putuje večer do Tyršových sadů
TISK, Datum: 10.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...nám přišla vhod,“ konstatovala vítězka soutěže Deníku Hana Gabrielová. Pardubice/ Mezi návštěvníky Pardubického
letního kina byla v úterý večer také výherkyně naší čtenářské soutěže o čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn, ale také
steaky a piva zdarma – Hana Gabrielová z Kladrub nad...

TIPY
TISK, Datum: 10.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... FILM Adaptace jednoho z nejslavnějších románů klasika světové literatury dvacátého století Gabriela Garcii Marqueze je
dnes na programu pardubického letního kina . Zájemci se mohou vydat na snímek Láska za časů cholery. Florentino Ariza
(Javier Bardem) se jakomladík zamiluje do nádherné Ferminy...

Irglová a Hansard večer míří do letního kina
TISK, Datum: 11.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...V Tyršových sadech bude dnes večer po setmění k vidění zcela zdarma v případě příznivého počasí jeden z
nejočekávanějších titulů třetí sezony Pardubického letního kina . Půjde o irsko–český snímek Once s Markétou Irglovou a
Glenem Hansardem v hlavních rolích. „Oba dva nás hrozně dlouho...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 11.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...Once. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Janu Svobodovou, která jako první
správně odpověděla, že Pardubické letní kino i letos promítá po celé dva prázdninové měsíce. ...

Sobota je v letním kině česká
TISK, Datum: 12.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Pardubické letní kino bude vždy v sobotu patřit českým snímkům. Dnes je na programu film Karamazovi Petra
Zelenky. Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem hry, aby na
alternativním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 12.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů také čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu
zodpovíte na e-mail pardubicky@denik.cz otázku, jak je dlouhý film Am...

Divadelní představení Karamazovi v kině!
TISK, Datum: 12.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino dnes v případě příznivého počasí nabídne v Tyršových sadech divákům další český titul Karamazovi,
kde si hlavní roli zahrál Ivan Trojan. Zítra se pak zájemci mohou zdarma přijít podívat na americké drama Soukromá válka pana
Wilsona. „Příběh se odehrává v současném Polsku. Do...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 14.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Čtyři volné vstupy do V. I. P. prostoru v Pardubickém letním kině a jako pozornost od provozovatelů čtyři steaky a
dvanáct piv zcela zdarma získal na dnešní večer Tomáš Velecký, který správně odpověděl, že film Americky gangster trvá 157
minut. Možnost vyhrát další vstupenky do V. I. P. z...

Patnáct set diváků zmoklo! Kvůli filmu Once
TISK, Datum: 14.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Pardubické letní kino bojovalo o víkendu s nepřízní počasí. „Mokrý“ byl film s oskarovou písní i Karamazovi. Pardubice/ Na
projekci filmu Once s Markétou Irglovou a Glenem Hansardem v hlavních rolích zavítalo v pátek večer do Pardubického
letního kina v Tyršových sadech na 1500 návštěvníků! ...

Jak se rodí hvězda podsvětí
TISK, Datum: 14.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... FILM Pardubické letní kino dnes nabízí snímek režiséra Ridleyho Scotta Americký gangster. Atmosféra prohrávané války
ve Vietnamu na začátku sedmdesátých let dolehla na Ameriku jako těžká deka. Vojáci se z asijských bojišť vraceli buď v
černých pytlích, nebo závislí na drogách a tuto „zálibu“...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 15.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e-mail pardubicky@denik.cz otázku, kdo režíroval film Pok...

Úspěšná demolice McEwanovy knihy
TISK, Datum: 15.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...Jak se režisérovi Joe Wrightovi podařilo zfilmovat dílo, které se vrací do dob druhé světové války, mohou dnes večer posoudit
návštěvníci pardubického letního kina . Filmové zpracování, kterému vévodí dvě britské krásky Keira Knightley a Romola
Garai, má za sebou úspěšnou pouť evropskými a...

Kreslený film a vážné téma
TISK, Datum: 16.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...jehož základě vznikl celovečerní animovaný film. Dnes se na snímek Persepolis, který kombinuje animaci a vážné téma,
mohou vydat návštěvníci pardubického letního kina . Autobiografický příběh popisuje portrét íránské společnosti očima malé
holčičky Marjane a její rodiny žijící v Teheránu. Marjane...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 16.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, z jaké země pochází ko...

Vlaková výluka, dotace pro nemocnice, návštěvnost letních kin URL
WEB, Datum: 17.07.2008, Zdroj: rta.cz, Autor: TELEVIZE RTA a.s.17.07.2008 14:14:07.435812, Vydavatel: Regionální Televizní Agentura, a.s.,
Rubrika: Flash
...získaly dotace z Evropské unie. Z dalších zdravotnických zařízení východních Čechy žádá také Pardubická krajská
nemocnice na nákup přístrojů; Pardubické letní kino hovoří o nejhorší sezoně za poslední roky. I přes špatné počasí však
nezrušilo ani jedno představení. ...

Mládí vojevůdce Čingischána
TISK, Datum: 17.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...ZA KULTUROU FILM První část trilogie ruského režiséra Sergeje Bodrova s názvem Mongol -Čingischán dnes promítá
pardubické letní kino . Zachycuje mládí mongolského vojevůdce. Mladý Temudžin, z nějž se později stane bojovník známý
jako Čingischán, usiluje o sjednocení mongolských kmenů, které se...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 17.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kde se natáčel snímek ...

Opozice: Pardubický hejtman má předvolební kampaň za peníze kraje
TV, Datum: 18.07.2008, Zdroj: ČT 1, Zpráva: 4, Sledovanost pořadu: 18 126, Provozovatel: Česká televize

...tamní opozice, důvodem je uvítací spot před promítáním každého filmu v pardubickém letním kině, kde hejtman oslovuje
diváky. osoba /zdroj: Pardubické letní kino / Vážení návštěvníci letního kina, dovolte, abych vás pozdravil jak jménem
svým, tak jménem Pardubického kraje. Erik...

Letní kino uvádí morální western
TISK, Datum: 18.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...otázku dávají bratři Coenové ve svém nejnovějším thrilleru podle slavného románu Cormaca McCarthyho Tahle země není
pro starý. Dnes ho promítá pardubické letní kino . Původně si chtěl Lleywelyn Moss (Josh Brolin) v noci jenom zalovit. Jenže v
místech, kde se prázdná pustina dělí na Texas a Mexiko,...

Nahrál pardubický hejtman Ivo Toman opozici na smeč? URL
WEB, Datum: 18.07.2008, Zdroj: ct24.cz, Autor: ČT24, Vydavatel: Česká televize
...- Návštěvníci pardubického letního kina teď mohou před každým promítaným celovečerním filmem shlédnout i krátký spot.
Ten podle opozice propaguje hejtmana Ivo Tomana před podzimními krajskými volbami, a navíc za krajské peníze. Necelou
minutu trvající spot vyrobil provozovatel letního kina....

Pardubická opozice kritizuje spot v letním kině
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Pardubická opozice kritizuje spot v letním kině
TV, Datum: 18.07.2008, Zdroj: ČT 24, Zpráva: 2, Provozovatel: Česká televize

...každého filmu v pardubickém letním kině, kde oslovuje diváky. Podle opozice jde o jeho předvolební kampaň za krajské
peníze. osoba /zdroj: Pardubické letní kino / Vážení návštěvníci letního kina, dovolte, abych vás pozdravil jak jménem
svým, tak jménem Pardubického kraje. Erik...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 18.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kolik filmů najdete na...

Opozice: Pardubický hejtman má předvolební kampaň za peníze kraje
TV, Datum: 18.07.2008, Zdroj: ČT 24, Zpráva: 4, Provozovatel: Česká televize

...tamní opozice, důvodem je uvítací spot před promítáním každého filmu v pardubickém letním kině, kde hejtman oslovuje
diváky. osoba /zdroj: Pardubické letní kino / Vážení návštěvníci letního kina, dovolte, abych vás pozdravil jak jménem
svým, tak jménem Pardubického kraje. Erik...

Sobota patří českému filmu
TISK, Datum: 19.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

KAM ZA KULTUROU FILM Organizátoři promítání v pardubickém letním kině se rozhodli, že soboty budou patřit českému filmu.
Dnes se proto bude uvádět snímek Venkovský učitel. Hrdina v podání Pavla Lišky utíká z pražského gymnázia na vesnickou
školu – další dojemný intelektuál s kufrem knih a s naivn...

Drama natočené podle úspěšné knihy
TISK, Datum: 19.07.2008, 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 zítra večer promítá snímek Lovec draků. Lov papírových draků patří k nejoblíbenějším
hrám afghánských dětí. Dvěma z nich, nerozlučným kamarádům Hassanovi a Amirovi, ale osudově změnil život, když jejich
přátelství rozbil na padrť. Tak začíná příběh, který...

Steak a pivo s Posledním skotským králem?
TISK, Datum: 19.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Štěstí se usmálo na Jána Černáka. Mohl vyrazit na film s občerstvením. Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P.
zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak
máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu z...

Letní kino zve na cestu do Afriky
TISK, Datum: 21.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...ZA KULTUROU FILM Pardubické letní kino dnes večer promítá snímek Poslední skotský král. Příběh se začíná odvíjet v
okamžiku, kdy čerstvě vystudovaný skotský lékař Nicholas Garrigan odlétá do Ugandy. Krátce po svém příletu je přivolán na
místo bizarní nehody - nový prezident Idi Amin naboural se...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině
TISK, Datum: 21.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Čtyři volné vstupy do V. I. P. prostoru v Pardubickém letním kině a jako pozornost od provozovatelů čtyři steaky a
dvanáct piv zcela zdarma získala na dnešní večer Alena Tihounová z Pardubic, která správně odpověděla, že lékař Nicholas
Garrigan pochází ze Skotska. Možnost vyhrát další vst...

Letní kino zve na Tajemství prstenu
TISK, Datum: 22.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...za kulturou Pardubice - Pardubické letní kino dnes večer promítá v Tyršových sadech snímek Tajemství prstenu. Je rok
1991 a do kostela kdesi na americkém středozápadě se trousí smuteční hosté. Marie se třesoucím se hlasem loučí se svým
otcem, jehož památku přišli uctít váleční veteráni a další...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 22.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kdo režíroval film Taj...

V letním kině budou Vánoce
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V letním kině budou Vánoce
TISK, Datum: 23.07.2008, 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

...v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Tak začíná pohádka Anděl
Páně, kterou dnes promítá pardubické letní kino . Jen anděl Petronel jakoby se každému jen pletl pod nohy. Na co sáhne, to
zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svou chybu, čímž si proti...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 23.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kdy se odehrává děj fi...

Poslední snímek Larse von Triera
TISK, Datum: 24.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, 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 zatím poslední snímek slavného dánského režiséra Larse von
Triera s názvem Kdo je tady ředitel? Ravn je ředitel firmy. Před svými zaměstnanci však léta zastírá svoji pozici a vydává se za
jednoho z nich. Hra na ředitele pobývajícího v...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 24.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kde se v Pardubicích n...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 25.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...Iron man. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Pavla Němečka, který jako první
správně odpověděl, že pardubické letní kino se nachází v Tyršových sadech. ...

Českou sobotu obstarají Tajnosti
TISK, Datum: 26.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

FILM KULTURNÍ TIPY Každé sobotní promítání v pardubickém letním kině patří českému filmu. Dnes je na programu snímek
Tajnosti. Julie má všechno - úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou dospívající dceru, práci překladatelky,
oddaného milence a teď dokonce i nový, velký dům, kam se celá ...

Z Tyršových sadů na Aljašku
TISK, Datum: 26.07.2008, 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 Zítra mohou návštěvníci pardubického letního kina vyrazit na americký snímek Útěk do divočiny. Chris se
vymykal odjakživa, ale to, co udělal bezprostředně po absolvování univerzity, ho dělá výjimečným i mezi výjimečnými. Všechny
své dosavadní úspory věnoval charitě a s minimální výbavou...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 26.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, šefrédaktorem jakého časop...

Autentický příběh o lidské síle
TISK, Datum: 28.07.2008, 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 Pardubické letní kino na dnešní den naplánovalo jeden z nejsilnějších filmových příběhů, jaké v poslední
době vznikly. Autorem snímku je uznávaný americký výtvarník a režisér Julian Schnabel. Jedno mrknutí znamená ano, dvojí
mrknutí ne -tenhle jediný způsob komunikace zbyl...

Letní kino uvádí Kim Ki-Duka
TISK, Datum: 29.07.2008, 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 Pardubické letní kino dnes promítá snímek Dech korejského režiséra a oblíbence mladých návštěvníků
karlovarského filmového festivalu Kim Ki-Duka. Stejně jako u jeho ostatních filmů i zde klíčovou roli hrají symboly a významy,
které na sebe nabaluje hlavní vyprávění. Režisér...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 29.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, v jaké zemi má původ sníme...

Letní kino promítá pro děti a mladé
TISK, Datum: 30.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

TIPY FILM Středeční promítání v pardubickém letním kině patří dětem a mladým. Dnes se mohou přijít podívat na snímek Zlatý
kompas. Ve světě Zlatého kompasu má každý člověk svého daemona, který je součástí jeho duše, má podobu zvířete a
existuje mimo lidské tělo. Mezi člověkem a jeho daemonem panuj...

Letní kino uvede hity z festivalů
TISK, Datum: 30.07.2008, 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

...NA LÉTO. Pardubické letní kino uvede snímky, které uspěly v Karlových Varech Pardubice - Sezona pardubického
letního kina se v pátek dostane do své druhé poloviny. V srpnu se návštěvníci mohou těšit na řadu snímků, které si odnesly
ceny z velkých filmových festivalů. Hned na začátku měsíce se...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 30.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, co má každý člověk ve svět...

Muzikál, kde se občas vraždí
TISK, Datum: 31.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, 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 snímek Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street. V neobvyklém
muzikálu ztvárnil hlavní roli Johny Depp a diváci se musí připravit na to, že ve snímku se občas vraždí. Nespravedlivě
odsouzenému Benjaminu Barkerovi, který musí ve vězení na druhé...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 31.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, jakým masem plní paní Love...

V parku se objeví kubánské rytmy
TISK, Datum: 01.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, 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 uvádí snímek německého režiséra Wima Wenderse Buena Vista Social
Club. Americký hudebník Ry Cooder připravil v roce 1996 na Kubě cédéčko s názvem Buena Vista Social Club, v němž pro
svět objevil řadu vynikajících kubánských muzikantů, kteří zdánlivě...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 01.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, v jakém roce bylo na K...

Snímek, který sleduje život Václava Havla
TISK, Datum: 02.08.2008, 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 Pardubické letní kino dnes večer uvádí snímek Občan Havel. Nahlíží do zákulisí politických i soukromých
dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či trápení při
nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí...

Letní kino zve do římských dob
TISK, Datum: 02.08.2008, 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

... Pardubické letní kino uvádí zítra polský snímek Quo vadis, který zavede diváky do římských dob. Děj jednoho z
nejznámějších historických románů Henryka Sienkiewicze se odehrává za vlády císaře Nerona. Římské impérium, navenek silné
a mocné, se otřásá v základech. Rozmařilost a amorálnost vyšších...

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 02.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, jaká je země původu filmu ...

Letní kino uvádí dílo oceněné ve Varech
TISK, Datum: 04.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...filmového festivalu odnesl cenu za režii norský tvůrce Bard Breien. Porotci ocenili jeho snímek Kurz negativního myšlení. Ten
dnes promítá pardubické letní kino . Debutující režisér smísil formuli skandinávského psychologického dramatu o
mezilidských vztazích se sarkasticky černou komedií. Geirrovi...

Kurz negativního myšlení v letňáku
TISK, Datum: 04.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pd), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...terapeutickém sezení, malé změny vedou k velkým změnám. Přesně tak začíná i norský snímek Kurz negativního myšlení,
který dnes večer uvede Pardubické letní kino Pernštejn. Film ze skandinávské produkce bude promítán po setmění ve 21.30
hodin v Tyršových sadech. Vstup na filmovou produkci zdarma. ...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 05.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, do kdy funguje letní k...

Letní kino dnes patří dětem
TISK, Datum: 06.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino vždy ve středu promítá pro děti a mladší diváky. Dnes je na programu snímek
Speed Racer. Všechno dělá na hranici schopností, každý jeho výkon provází maximální riziko nezdaru. Speed, mladý,
talentovaný závodník. Agresivní, instinktivní a nebojácný. Díky tomu,...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 06.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kdo režíroval film Spe...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 07.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
napíšete na e–mail pardubicky@denik.cz, jaký je váš nejoblíbenější fil...

Fantaskní cesta Faunovým labyrintem
TISK, Datum: 07.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, 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 nabízí vizuálně propracovaný snímek Faunův labyrint. Píše se rok 1944 a
dvanáctiletá Ofélie jede se svou těhotnou matkou za otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdesi v horách na severu
Španělska potlačuje zbytky republikánského povstání. Život ve...

Snímek, který má podivný název
TISK, Datum: 08.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... Pardubické letní kino dnes svým divákům nabízí netradiční western. Pojmenovat film Zabití Jesseho Jamese zbabělcem
Robertem Fordem je marketingová sebevražda. Přesto producent a představitel legendárního štvance Brad Pitt trval na tom,
že se studio ve smlouvě zaručí, že na titul nesáhne....

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 08.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
napíšete na e–mail pardubicky@denik.cz, jak často chodíte do letního k...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
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Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 09.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během víkendu napíšete na e–mail
pardubicky@denik.cz, jaký je podle vás nejlepší film, který le...

Snímek s nádechem undergroundu
TISK, Datum: 09.08.2008, 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 Pardubické letní kino dnes uvádí snímek, který i v dnešní době má nádech undergroundu. Nejenže vznikl
podle podle předlohy spisovatele, který do tohoto směru jednoznačně patří, ale tvůrci pracovali především s neherci,
minimálním rozpočtem a v reálných prostředích. Návštěvníci se...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 11.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od provozovatelů čtyři
steaky a dvanáct piv zcela zdarma o víkendu získal Oldřich Faltus. Ten napsal, že nejlepší film, který letní kino letos nabízí, je
podle jeho mínění Poslední skotský král. Už dn...

Letní kino uvádí snímek z Projektu 100
TISK, Datum: 12.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Dnes večer se návštěvníci pardubického letního kina mohou přijít podívat na film Želvy mohou létat, který
byl zařazený do letošního Projektu 100. V utečeneckém táboře na tureckoirácké hranici, kam se stáhli Kurdové z okolních
vesnic, to vře. Všichni čekají, kdy se tu konečně objeví...

Jak válka proměňuje dětská srdce v kámen
TISK, Datum: 12.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

... Pardubické letní kino uvede dnes večer po setmění v Tyršových sadech v případě příznivého počasí snímek Želvy mohou
létat. „Íránsko–francouzský film z roku 2004, jehož režisérem je Bahman Ghodabi, diváky zavede do utečeneckého tábora na
turecko–íránské hranici. Stáhli se sem Kurdové z okolních...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 12.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Želvy mohou
létat. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě pří...

Zpívající veverky večer míří do letního kina
TISK, Datum: 13.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...pardubických Tyršových sadech bude zdarma k vidění film Alvin a Chipmunkové. Pardubice/ Pardubické letní kino
Pernštejn dnes po setmění v případě příznivého počasí promítne v Tyršových sadech zcela zdarma film Alvin a Chipmunkové.
„Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které...

Středa patří v letním kině dětem
TISK, Datum: 13.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino vždy ve středu nabízí film pro děti nebo mladší diváky. Dnes se mohou vydat na
snímek Alvin a Chipmunkové. Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejenže umějí mluvit, ale umějí i
výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 13.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Alvin a
Chipmunkové. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě p...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 14.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Dvojí život
Veroniky. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě ...

Dvojí život Veroniky už dnes v letním kině
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Dvojí život Veroniky už dnes v letním kině
TISK, Datum: 14.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech se bude snímek režiséra Krzysztofa Kieślowského promítat za příznivého počasí zcela
zdarma. Pardubice/ Dvojí život Veroniky bude dnes večer po setmění k vidění zcela zdarma v Pardubickém letním kině v
Tyršových sadech, a to v případě příznivého počasí. „Jde o zvlá...

Letní kino v Holicích začíná, v Pardubicích trhá rekordy
TISK, Datum: 15.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: LUKÁŠ PEŠKA TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...a dodal, že dobrovolné vstupné připočítá kulturní dům ke sbírce padesátihaléřů na modernizace expozice v Památníku Dr.
Emila Holuba. To Pardubické letní kino Pernštejn promítá v Tyršových sadech zcela zdarma denně vždy po setmění už
třetím rokem. Letos se průměrná návštěva blíží po měsíci a půl...

Posledních sedm let života Iana Curtise
TISK, Datum: 15.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... Pardubické letní kino dnes nabízí snímek Control. Vypráví o posledních sedmi letech života Iana Curtise, zpěváka
legendárních britských Joy Division, kteří na konci sedmdesátých let spolu s ostatními kapelami z Manchesteru definovali nový
směr populární hudby. Černobílá kamera sleduje Curtise od...

Dejte si steaky a piva zcela zdarma!
TISK, Datum: 15.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Control. Ten
bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého po...

V sadech poběží animované filmy
TISK, Datum: 16.08.2008, 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 připravilo na zítřejší den netradiční program. Zájemci se mohou vydat na pásmo kanadských
animovaných snímků, které mají názvy Muž, který sázel stromy, Balablok, Hrad z písku, Kocourek se vrátil či Ráj.

Letní kino uvádí film o šedesátých letech
TISK, Datum: 16.08.2008, 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 Pardubické letní kino dnes promítá snímek s názvem Smutek paní Šnajderové. Je horké léto na začátku
šedesátých let minulého století a právě se začíná neuvěřitelné, ale pravdivé dobrodružství tří mladých studentů pražské FAMU,
kteří odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku, aby...

Dejte si steaky a piva zcela zdarma!
TISK, Datum: 16.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině Pernštejn a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Pink Floyd:
The Wall. Ten bude uveden v pondělí 18. srpna ve...

Letní kino v Holicích se teprve otevřelo, zatímco v Pardubicích už trhá rekordy
TISK, Datum: 16.08.2008, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 5, Autor: (lp, td), Vytištěno: 19 600, Čtenost: 5 294, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Z regionů

...areálu, kde se návštěvníci mohou i občerstvit, takže věříme, že promítání dostane punc večerního poetického posezení,“ řekl
Vondrouš. Pardubické letní kino Pernštejn promítá v Tyršových sadech zdarma už třetí rok. Letos se průměrná návštěva
blíží po měsíci a půl promítání k jedné tisícovce diváků...

V letním kině diváci uvidí Aňu Geislerovou či Báru Štěpánovou, ale také Hrad z písku a Ráj
TISK, Datum: 16.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...je pro něho stejně osudové setkání s hrabětem Šternberským, který provždy ovlivní jeho život,“ řekl Jan Motyčka, jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina . To zítra večer uvede pásmo kanadských animovaných filmů, mezi nimiž bude i
jeden z nejvýznamnějších animovaných filmů v historii...

Z Pardubického letního kina v Tyršových sadech odešla žena bez vrchního dílu plavek!
TISK, Datum: 18.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...hosty je i řada zástupců psích plemen. Letos dorazila také kočka a potkan – naštěstí na rameni jednoho z návštěvníků
Pardubice/ Do Pardubického letního kina , které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela zdarma vždy po
setmění atraktivní domácí a zahraniční filmy, zavítala také...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
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Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 18.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Pink Floyd:
The Wall. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě ...

V letním kině budou znít Pink Floyd
TISK, Datum: 18.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, 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 snímek Pink Floyd: The Wall. Na začátku osmdesátých let válcovali Pink Floyd
hitparády se svým dvojalbem a koncertním programem The Wall. Autor námětu a většiny hudby Roger Waters spojil své síly s
režisérem Alanem Parkerem a vytvořili neobvyklý film....

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 19.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Annie Hall.
Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého...

S Allenem zpátky do sedmdesátých let
TISK, Datum: 19.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino uvádí dnes večer film Woody Alena s názvem Annie Hall. Návštěvníci si tak mohou
připomenout atmosféru i traumata sedmdesátých let minulého století. U kritiky úspěšná milostná komedie Annie Hall
představuje ve tvorbě Woodyho Allena začátek nové,...

Woody Allen už dnes zamíří do letního kina
TISK, Datum: 19.08.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 13, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura regionu

... Pardubické letní kino uvede dnes po setmění v případě příznivého počasí milostnou komedii Annie Hall. Film, který
představuje ve tvorbě Woodyho Allena začátek nové, „autobiografické“ linie jeho děl, bude v Tyršových sadech k vidění zcela
zdarma od 21.30 hodin. „Pod maskou židovského komika Alvyho...

Po romantickém večeru v Pardubickém letním kině v Tyršových sadech počali syna!
TISK, Datum: 20.08.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 15, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...který by mohl nějaký talentovaný režisér zfilmovat a za pár let uvést přímo na místě, kde se to celé odehrálo,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Ještě loni v červnu byli Jiří s Martinou ,pouhými’ dobrými
přáteli. Po několika společných návštěvách...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 20.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Kronika rodu
Spiderwicků. Ten bude uveden dnes večer po setmění v příp...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 21.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Red Road.
Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého p...

Letní kino zve do Glasgow
TISK, Datum: 21.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, 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 promítá snímek Red Road. Jackie pracuje jako operátorka bezpečnostního
kamerového systému CCTV, jehož kamerami je skotské Glasgow neustále monitorováno. Život v ulicích Glasgowa pozoruje
Jackie denně na monitorech a svou povinnost chránit lidi, které zná...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 22.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Spalovač
mrtvol. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě přízn...

Spalovač mrtvol se vrací!
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Spalovač mrtvol se vrací!
TISK, Datum: 22.08.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 13, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...zcela mimořádnou projekcí chceme vyzdvihnout jeden z nejpůsobivějších psychologických snímků evropského filmu,“ řekl
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. „Spalovač mrtvol se odehrává na konci třicátých let minulého
století. Pan Karel Koprfkingl je obětavým zaměstnancem...

Putování mladého Che Guevary
TISK, Datum: 23.08.2008, 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 Pardubické letní kino zítra promítá snímek Motocyklové deníky. V roce 1952 se dva mladí Argentinci
Ernesto (později Che) Guevara a Alberto Granado vydají na dlouhou cestu, aby objevili Latinskou Ameriku. Třiadvacetiletý
Ernesto je studentem medicíny, Albertovi je dvacet devět a...

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 23.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Plechový
bubínek. Ten bude uveden v pondělí večer po setmění v případě...

Soutěžili jste o steaky a piva?
TISK, Datum: 25.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Vítězem naší víkendové soutěže o konzumaci steaků a piv v letním kině se stal Vít Ulrych, který jako první správně
odpověděl na otázku, že autorem předlohy filmu Plechový bubínek, který dnes uvede pardubické letní kino , je Günter Grass.

Pardubické letní kino je úspěšné i letos URL
WEB, Datum: 25.08.2008, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Martin Benda, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
Pardubické letní kino v Tyršových sadech je úspěšné i letos. Podle odhadů organizátorů na každou projekci přijde průměrně
tisíc diváků. Doufají tak, že se jim podaří překonat loňskou návštěvnost 60 tisíc diváků. Provozovatel Jan Motyčka říká, že do
kina si našla cestu celá řada zahraničních...

Na protest proti světu přestal růst!
TISK, Datum: 25.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

... Pardubické letní kino v Tyršových sadech dnes přinese další zajímavý film. Začátek promítáni je v případě příznivého
počasí po setmění a zcela zdarma. Promítat se bude německo– polský snímek z roku 1979 Plechový bubínek. „Slavný román
prominentního německého spisovatele Güntera Grasse byl...

První americký film Miloše Formana
TISK, Datum: 26.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... Po emigraci do USA v roce 1968 natočil Miloš Forman Taking Off, česky Odcházím. Ten dnes uvádí pardubické letní kino .
Taking Off je vlídným pohledem na pomatenou generaci 70. let, její naděje, přání i problematické vztahy se svými váženými,
staromódními a pokryteckými rodiči. Larry a Lynn Tynovi...

Chcete získat steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 26.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Taking Off.
Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého...

Vesele i vážně o smrti -s Nicholsonem
TISK, Datum: 27.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, 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 Než si pro nás přijde. Světy miliardáře Edwarda Colea
a obyčejného mechanika Cartera Chamberse se už ani více lišit nemohou. Na křižovatce svých životů však sdílejí stejný
nemocniční pokoj. Během společných rozhovorů zjistí, že mají...

Chcete získat steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 27.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Než si pro
nás přijde. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě...

Nicholson a Freeman už dnes v letním kině!
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Nicholson a Freeman už dnes v letním kině!
TISK, Datum: 27.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...pro nás přijde. Takový je název filmu, který bude k vidění dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových
sadech. Návštěvníci Pardubického letního kina si tento titul budou moci vychutnat opět zcela zdarma! „Příběh diváky zavede
do dvou zcela rozdílných světů – miliardáře Edwarda...

Chcete získat steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 28.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Hank a Mike.
Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivéh...

Letní kino uvádí ulítlou komedii
TISK, Datum: 28.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, 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 nabízí snímek, který byl letos uvedený na festivalu v Karlových Varech, Hank
a Mike. Oba jsou nejlepší přátelé - a zajíčci. Jakožto velikonoční zajíčci osobně roznášejí košíčky s velikonočními vajíčky
poklidně spícím rodinám. Jsou dlouholetými zaměstnanci...

O revolučním stylu ve skateboardingu
TISK, Datum: 29.08.2008, 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 Pardubické letní kino dnes večer uvádí americký snímek Legendy z Dogtownu. V sedmdesátých letech
přivedla skupina mladých surfařů z nehostinné čtvrti Dogtown v kalifornském Venice k životu nový, revoluční styl
skateboardingu. Zakladatelé týmu Z-Boys, který se proslavil svým...

Chcete získat steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 29.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Legendy z
Dogtownu. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě př...

Pardubické letní kino chystá velkolepé finále
TISK, Datum: 30.08.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 13, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura regionu

... Pardubické letní kino , které celé prázdniny promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy,
chystá velkolepé finále! Na závěrečné projekce letošního ročníku, které začínají v případě příznivého počasí vždy od 21.30
hodin, si provozovatelé přichystali skutečné...

Letní kino se loučí s Indiana Jonesem
TISK, Datum: 30.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj pardubický - kultura

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino má své poslední promítání naplánované na neděli. A se svými diváky se rozloučí
posledním pokračováním série o Indiana Jonesovi. Další dobrodružství nestárnoucího Indyho, který bude spolu s agentkou
Irinou Spalkovou (Cate Blanchettová) bojovat o křišťálovou...

Letní kino nabízí Sex ve městě
TISK, Datum: 30.08.2008, 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 Pardubické letní kino dnes uvádí filmovou verzi televizního seriálu Sex ve městě. Carrie, Samantha,
Miranda a Charlotte jsou zpět a tentokrát na velkém plátně. Čtyři roky po skončení šesté série seriálu přichází jeho producenti
s dlouho očekávanou celovečerní verzí. Jakmile Pan...

Kdo získal steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 30.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Celé prázdniny jste mohli s naším Deníkem soutěžit o volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním
kině. Ten, kdo se zapojil do této soutěže a měl štěstí, získal vždy jako pozornost od provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv
zcela zdarma! Poslední výherkyní letošní sezony ...

Adaptace Marquezovy knihy
TISK, Datum: 11.09.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Adaptace jednoho z nejslavnějších románů klasika světové literatury dvacátého století Gabriela Garcii Marqueze je
dnes na programu pardubického letního kina . Zájemci se mohou vydat na snímek Láska za časů cholery. Florentino Ariza
(Javier Bardem) se jako mladík zamiluje do nádherné Ferminy...
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Do kin chodí trojnásobek diváků
TISK, Datum: 06.03.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: JIŘÍ TŮMA, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kraj Pardubický

MULTIKINO MÁ ÚSPĚCH Obyvatelé z Pardubic a okolí se naučili chodit do nového multikina. Menší kina naopak musejí dál
bojovat o svou existenci. Většina z nich má ale podporu měst, a proto přežijí
Pardubice - V Pardubickém kraji se rapidně zvedl počet lidí, kteří loni vyrazili do kina. Může za to především nabídka
pardubického multikina Cinestar. Počet diváků však již několik sezon stoupá také královéhradeckému artovému kinu Centrál.
Odborníci očekávají, že počet návštěvníků se bude mírně zvedat i nadále. Na druhou stranu však stále hrozí, že některá z
menších kin v budoucnu zaniknou.
„Předpokládám, že letošní rok bude stejně silný jako ten loňský. Nahrává tomu i skladba premiér. V ní nechybí divácký hit Harry
Potter, objeví se další hollywoodské taháky, návštěvníci velmi vyhledávají i české snímky. Nepředpokládám nějaký další
výrazný nárůst, ale k poklesu by také dojít nemělo,“ řekl Petr Provazník z pardubického Cinestaru. Podle něj by se v letošním
roce měla v Pardubicích nabídka ještě zlepšit. „Rádi bychom uváděli všechny premiéry hned při jejich uvedení do kin. Zatím
díky menšímu počtu kopií některé filmy začínají pouť východočeskými kiny v Hradci Králové. Budeme pracovat i na servisu pro
diváky na našich internetových stránkách,“ uvedl.
Na vysoké návštěvy se mohou těšit také provozovatelé pardubického letního kina . Jejich úspěšný model, kdy se na
kombinaci amerických filmů, klasiky i klubových filmů chodí zadarmo dívat stovky lidí každý večer, bude navíc „expandovat“ dál.
Stejný typ kina má být totiž od léta i v Kolíně.
Tradičně míří řada lidí z kraje i do sousedního Hradce Králové. „Do pardubického multikina chodím také, ale přeci jen to
královéhradecké je tu déle, a nějak jsem si na něj zvykl. Navíc je také větší, takže se tu promítá i více filmů,“ uvedl Jan Marek z
Chrudimi. V královéhradeckém Cinestaru však počet návštěvníků loni poklesl. Důvodem je právě provoz stejného kina v
Pardubicích. Už několik let stoupá počet diváků v královéhradeckém kině Centrál, které se věnuje náročnějším filmům. „Vyplácí
se nám péče o mladé diváky,“ řekl ředitel kina Leoš Kučera.
Všichni se však shodují na tom, že loňský rok byl z části výjimečný. „Svoji roli loni sehrála nabídka českých filmů,“ řekl
Provazník. „To je pravda. Jiří Menzel i tandem otec a syn Svěrákovi přivedli zpět do sálů lidi, kteří několik let v kině nebyli.
Chodili třeba i v oblecích a byl to pro ně svátek,“ uvedl Kučera.
Kina v menších městech podporují radnice Hůř jsou na tom kina v menších městech. Ty však radnice zatím padnout nenechají
a naopak hledají cesty, jak zastavit pokles návštěvnosti.
Celkem 9 425 lidí přišlo vloni do kina Svět v Chrudimi, což je o 15 procent méně než rok předtím. Nové vedení biografu se nyní
snaží diváky přilákat do promítacího sálu zpět, v části prostor vznikla kavárna, v zadních řadách byly sklápěcí sedačky
nahrazeny pohodlnými křesly.
Minulý rok se snížila rovněž návštěvnost kina v Ústí nad Orlicí.
Provozovatelé se snaží najít i cesty, jak do kina přivést i návštěvníky, kteří velkými fanoušky kinematografie třeba ani nejsou.
„Velký vliv mají u nás školní představení, jejich diváci tvoří přes 40 procent návštěvníků a bývají vysoce obsazená. Když se jich
během roku zorganizuje jen o několik méně, na počtu diváků se to výrazně projeví,“ uvedla Eva Zelinková z orlickoústeckého
Klubcentra.
„Osobně se však obávám, že v budoucnu ještě některá menší kina skončí. To souvisí s tím, že multikina se přesouvají do
menších měst. Aktuálně vím o případu, kdy vznik multikina v Mladé Boleslavi může ohrozit existenci kina v Jičíně,“ dodal
Kučera.
***
* Návštěvnost kin
Počet diváků
v tisících za rok
Rok 2007
1. Nový Smíchov, Praha 809
2. Cinestar,Ostrava 677
3. Olympia, Brno 646
8. Cinestar, Hradec 472
16.Cinestar, Pardubice 242
27. Centrál, Hradec Králové 56
87. Vesmír, Svitavy 17
90. Lanškroun 17
99. Sokol, Litomyšl 13
104. Dukla, Pardubice 11
110. Svět, Chrudim 9
114. Máj, Choceň 8
145. Jas, Pardubice 1
Rok 2006
1. Nový Smíchov, Praha 755
2. Anděl City, Praha 587
3. Olympia, Brno 576
6. Cinestar, Hradec Králové 495
31. Centrál, Hradec Králové 46
53. Dukla, Pardubice 29
56. Jas Pardubice 27
91. Lanškroun 14
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99. Sokol, Litomyšl 13
104. Vesmír, Svitavy 11
105. Svět, Chrudim 11
114. Máj, Choceň 8
Rok 2005
1. Nový Smíchov, Praha 694
2. Olympia, Brno 510
3. Anděl City, Praha 482
4. Špalíček, Brno 455
6. Cinestar, Hradec Králové 385
26. Centrál, Hradec Králové 38
34. Dukla, Pardubice 36
69. Jas, Pardubice 17
101. Lanškroun 10
107. Sokol, Litomyšl 9
110. Svět, Chrudim 8
120. Máj, Choceň 6
137. Letní, Chrudim 2
Zdroj: Unie filmových
distributorů
* Nejúspěšnější filmy
1. Vratné lahve
Snímek vidělo v celé republice celkem 1 254 282 diváků.
2. Obsluhoval jsem anglického krále
Menzelův snímek obsadil druhé místo: 849 078 návštěvníků.
3. Shrek III.
Vítěze mezi animovanými snímky zhlédlo 712 703 dospělých a dětí.
4. Harry Potter a Fénixův řád
Celosvětový hit v Česku navštívilo 686 905 příznivců.
Zdroj: Unie filmových distributorů

Foto autor: FOTO: MAFA
Foto popis: FILMOVÁ DELEGACE. Program pardubického multikina zpestřují návštěvy tvůrců snímků. Svůj film Bestiář
představila například režisérka Irena Pavlásková (na snímku nahoře).
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Do kin začalo chodit více diváků
TISK, Datum: 07.03.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: JIŘÍ TŮMA, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kraj Hradecký

Hradce Králové - Když před lety pražské kino Aero rezignovalo na promítání amerických komerčních snímků a nabídlo
přehlídky klasických filmů a snímky ověnčené festivalovými cenami, byli někteří odborníci skeptičtí. Pak se ukázalo, že se bez
problémů uživí, ale zase se objevovaly hlasy, že jinde než v Praze by to tak nefungovalo.
Královéhradecké kino Centrál už řadu sezon ukazuje, že i to byl omyl. Do zdejšího hlediště se chodilo a chodí na Projekt 100,
festivalové novinky, klubové snímky, ale i na různá dětská představení, svůj program mají i senioři. K tomu tu funguje galerie a
promítá se i v druhém, menším sále. Občas dojde na koncerty, letos tu budou k vidění přímé přenosy z newyorské Metropolitní
opery.
A pozor! Centrál chválí i manažer pardubického multikina Cinestar Petr Provazník. „Je to ukázka pro celou republiku, jak mohou
vedle sebe fungovat dvě různě zaměřená kina. Úžasně se stará o své diváky. Centrál nebereme jako konkurenci. Oběma nám
jde o stejnou věc, chceme lidem nabídnout zábavu. Ale každý divák má jiné preference. Je v pořádku, pokud někdo v kvalitní
podobě přináší snímky, které se promítají v Centrálu,“ řekl Provazník. Díky otevření Cinestaru v Pardubicích se počet lidí, kteří
loni vyrazili do kina, zvedl v celém Pardubickém kraji. Odborníci očekávají, že počet návštěvníků se bude mírně zvedat i nadále,
ale na druhou stranu stále hrozí, že některá z menších kin v budoucnu zaniknou. „Předpokládám, že letošní rok bude stejně
silný jako ten loňský. Nahrává tomu i skladba premiér. V ní nechybí divácký hit Harry Potter, objeví se další hollywoodské
taháky, návštěvníci velmi vyhledávají i české snímky. Nepředpokládám nějaký další výrazný nárůst, ale k poklesu by také dojít
nemělo,“ míní Provazník.
Na vysoké návštěvy se mohou těšit také provozovatelé pardubického letního kina . Jejich úspěšný model, kdy se na
kombinaci amerických filmů, klasiky i klubových filmů chodí zadarmo dívat stovky lidí každý večer, bude navíc „expandovat“ dál.
Stejný typ kina má být totiž od léta i v Kolíně.
Tradičně míří řada lidí z Pardubic a okolí i do sousedního Hradce Králové. „Do pardubického multikina chodím také, ale přeci
jen to královéhradecké je tu déle, a nějak jsem si na něj zvykl. Navíc je také větší, takže se tu promítá i více filmů,“ uvedl Jan
Marek z Chrudimi.
V královéhradeckém Cinestaru však počet návštěvníků loni poklesl. Důvodem je právě provoz stejného kina v Pardubicích.
„Obávám se, že v budoucnu ještě některá menší kina skončí. To souvisí s tím, že multikina se přesouvají do menších měst.
Aktuálně vím o případu, kdy vznik multikina v Mladé Boleslavi může ohrozit existenci kina v Jičíně,“ uvedl ředitel hradeckého
Centrálu Leoš Kučera.

Foto popis: ‘Režisérka Irena Pavlásková (na nahoře) představila v pardubickém multikině svůj film Bestiář.
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Město dá peníze na prázdninové aktivity
TISK, Datum: 12.03.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Díky grantu na otevřený kulturní program vzniklo také letní kino.
Pardubice/ Zvláštní grant určený pro projekty, které oživí Pardubice v době hlavních prázdnin, vypisuje magistát. Na podporu
letních aktivit město vyčlenilo 200 tisíc korun. „Rádi bychom, aby tyto peníze napomohly vzniku aktivity pro co nejširší skupinu
lidí, nejlépe pro děti a mládež. Aby se školáci o prázdninách nemuseli bez cíle potulovat ulicemi, nebo se nudit doma. To s
sebou nenese nic dobrého. A samozřejmě bychom preferovali, kdyby se takováto aktivita v následujících letech opakovala,“
konstatovala náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková.
Díky grantu na otevřený kulturní program v době letních prázdnin začalo například v roce 2006 v pardubických Tyršových
sadech promítat letní kino. „Dnes je jediným zařízením tohoto typu v kraji a jedním z mála v celé republice. Během dvou let se
stalo důležitou kulturní aktivitou v Pardubicích a jeho dotace je již samostatnou položkou městského rozpočtu,“ řekla Nataša
Hradní z oddělení vnějších vztahů magistrátu.
„O grant pro rok 2008 mohou uchazeči žádat do 31. března. Musí mimo jiné předložit podrobný scénář a rozpočet celé akce,“
dodala.

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO vzniklo i díky kulturnímu grantu, který město Pardubice vypisuje i v letošním roce.
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Zlatý mok z pardubického pivovaru bojuje o místní trh
TISK, Datum: 26.03.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: LUKÁŠ PEŠKA, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Největší zájem ze strany konzumentů je o desítku a dvanáctku, prosazovat se začíná i pardubická tmavá specialita.
Pardubice/ Pivo a Pardubice k sobě neodmyslitelně patří již od nepaměti. Masivnější rozvoj pivovarnictví začal ve městě
počátkem 16. století, kdy Pardubice vlastnil Vilém z Pernštejna. Byly doby, kdy zde pivo produkovaly až čtyři pivovary. V roce
1872 pak začal zlatavý mok vařit nový parostrojní pivovar, tehdy nejmodernější ve východních Čechách, dnešní Pivovar
Pernštejn. Za poslední léta prodělal pivovar některé oživující změny a investice dosáhly výše téměř čtyřicet milionů korun.
Největší zájem ze strany konzumentů je podle předsedy představenstva pardubického pivovaru Karla Spilka o deseti a dvanácti
stupňové pivo. „V této oblasti je naším největším konkurentem pivo Gambrinus,“ sdělil našemu Deníku Spilko a dodal, že
Pivovar Pernštejn patří mezi ryze české regionální pivovary. „Vazbu na region proto vnímáme velmi silně a důraz tedy klademe
na patriotismus. Na rozdíl od minulosti, kdy nebyla kvalita pardubického piva valná, je dnes situace úplně jiná. Naším cílem je
návrat na tradiční místa a chtěli bychom opět zaujmout odpovídající postavení v Pardubicích a celém regionu,“ vysvětlil
strategii předseda představenstva 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. „Nápoje dodáváme
každoročně i na Aviatickou či Dukelskou pouť,“ dodal Karel Spilko.
Tmavé je v kurzu
Více jak sto let je specialitou pardubického pivovaru výroba tmavého devatenácti stupňového piva značky Porter. Zájem o něj
stoupl zejména v zahraničí, ale i místní pivaři jím neopovrhují. „Je sice sladký, ale když se řízne s desítečkou, příjemně osvěží,“
svěřil se se svými chutěmi pětatřicetiletý Martin z Pardubic, který nedá na místní mok dopustit. Ostatně narůstající výtoč
Porteru potvrdil i předseda představenstva. „Dříve se Porter prodával jen v lahvích, ale začali jsme jej distribuovat i v točené
podobě a jeho obliba mezi lidmi narůstá,“ řekl Karel Spilko.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Deník / Tomáš Kubelka
Foto popis: MILOVNÍCI PARDUBICKÉHO PIVA si přijdou na své i na řadě akcí, kam pivovar zlatý mok dodává.
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Potvrzeno! Letní kino bude v Pardubicích také letos!
TISK, Datum: 28.04.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Město se rozhodlo prostřednictvím grantu podpořit rovněž dva nové letní projekty
Pardubice/ Pardubické letní kino , které od roku 2006 promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy po
dobu hlavních prázdnin zcela zdarma, bude promítat také v letošním roce!
„Během července a srpna máme opět v plánu uvést dalších zhruba šedesát snímků,“ řekl jeden z provozovatelů letního kina
Jan Motyčka a dodal, že biograf pod širým nebem navštívilo v loňském roce kolem šedesáti tisíc diváků.
Jediné letní kino v Pardubickém kraji a jedno z mála kulturních zařízení tohoto druhu v České republice však nebude jedinou
prázdninovou aktivitou v krajském městě.
Jaké novinky?
První novinkou bude na Příhrádku Pardubické léto s minulostí, které na tři prázdninové „půlvíkendy“ připravuje Šermířské
divadlo Zubři.
„Jednotlivé víkendy budou mít podtitul Pardubice za... a přenesou návštěvníky do doby Keltů, Pernštejnů a Marie Terezie,“
uvedla Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.
„Vždycky začnou v pátek koncertem dobové hudby, v sobotu od devíti do čtrnácti hodin budou pokračovat programem, díky
němuž budou moci zájemci nahlédnout zábavnou formou do historie,“ vysvětlila náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Město podpoří i projekt Folková pohlazení na Příhrádku.
„Během pěti prázdninových nedělí zazní v historických kulisách folk, country a trampské písně v podání různých kapel,“ pravila
Nataša Hradní.
„Město z grantu na otevřený kulturní program v době letních školních prázdnin podpoří projekty tři různých subjektů částkou
340 tisíc korun,“ poznamenala pracovnice oddělení vnějších vztahů pardubického magistrátu.
„Tento grant má napomoci vzniku aktivit pro co nejširší skupinu lidí, zejména pro děti a mládež. Město navíc preferuje takové
aktivity, které by mohly pokračovat i v dalších letech,“ podotkla náměstkyně pardubického primátora.
„Loni se kromě filmových projekcí v parku nenašel žádný prázdninový projekt, který bychom podpořili. Proto jsem ráda, že letos
přišli organizátoři hned se dvěma novými nápady na oživení letního města. Doufám, že budou inspirací i pro další projekty,“
uzavřela Štěpánka Fraňková.

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO bude v Tyršových sadech fungovat také v letošním roce! Během července a srpna
se milovníci stříbrného plátna mohou těšit na zhruba šedesát filmů zdarma!
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Potvrzeno! Letní kino bude v Pardubicích také letos!
TISK, Datum: 29.04.2008, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 1 500, Čtenost: 19 700, Rubrika: Z regionů

Město se rozhodlo prostřednictvím grantu podpořit rovněž dva nové letní projekty
Pardubice/ Pardubické letní kino , které od roku 2006 promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy po
dobu hlavních prázdnin zcela zdarma, bude promítat také v letošním roce!
„Během července a srpna máme opět v plánu uvést dalších zhruba šedesát snímků,“ řekl jeden z provozovatelů letního kina
Jan Motyčka. Dodal, že biograf pod širým nebem navštívilo v loňském roce kolem šedesáti tisíc diváků.
Jediné letní kino v Pardubickém kraji a jedno z mála kulturních zařízení tohoto druhu v České republice však nebude jedinou
prázdninovou aktivitou v krajském městě.
Jaké novinky?
První novinkou bude na Příhrádku Pardubické léto s minulostí, které na tři prázdninové „půlvíkendy“ připravuje Šermířské
divadlo Zubři.
„Jednotlivé víkendy budou mít podtitul Pardubice za... a přenesou návštěvníky do doby Keltů, Pernštejnů a Marie Terezie,“
uvedla Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.
„Vždycky začnou v pátek koncertem dobové hudby, v sobotu od devíti do čtrnácti hodin budou pokračovat programem, díky
němuž budou moci zájemci nahlédnout zábavnou formou do historie,“ vysvětlila náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Město podpoří i projekt Folková pohlazení na Příhrádku.
„Během pěti prázdninových nedělí zazní v historických kulisách folk, country a trampské písně v podání různých kapel,“ pravila
Nataša Hradní.
„Město z grantu na otevřený kulturní program v době letních školních prázdnin podpoří projekty tři různých subjektů částkou
340 tisíc korun,“ poznamenala pracovnice oddělení vnějších vztahů pardubického magistrátu.
„Tento grant má napomoci vzniku aktivit pro co nejširší skupinu lidí, zejména pro děti a mládež. Město navíc preferuje takové
aktivity, které by mohly pokračovat i v dalších letech,“ podotkla náměstkyně pardubického primátora.
„Loni se kromě filmových projekcí v parku nenašel žádný prázdninový projekt, který bychom podpořili. Proto jsem ráda, že letos
přišli organizátoři hned se dvěma novými nápady na oživení letního města. Doufám, že budou inspirací i pro další projekty,“
uzavřela Štěpánka Fraňková.

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO bude v Tyršových sadech fungovat také v letošním roce! Během července a srpna
se milovníci stříbrného plátna mohou těšit na zhruba šedesát filmů zdarma!
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Na druhé straně. V letním kině
TISK, Datum: 24.06.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Jiří Tůma, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kraj Pardubický

K věci
Když loni na festivalu v Karlových Varech skončilo promítání filmu Fatiha Akina Na druhé straně, bylo v sále hrobové ticho.
Emocemi nabitý snímek, odehrávající se v Německu i Turecku, vypráví silný příběh ze současnosti a režisér si navíc nechal
jedno překvapení na závěr. Dalo filmu jiný, reálný rozměr. Akinův snímek nabízí i pardubické letní kino . A k tomu i další
skvělé filmy - Lovec draků, Venuše, Once, Pokání, Tahle země není pro starý a jmenovat by se dalo dál. Až se sešeří a rozzáří
se plátno, tak se nepochybně řada lidí při jakémkoliv filmu ocitne svým způsobem na druhé straně. Loni jich bylo několik
desítek tisíc. Od příštího týdne začíná oblíbená zábava znovu - na druhé straně, v letním kině.
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Letní kino láká i na tvůrce
TISK, Datum: 24.06.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Hradecký

Pardubice - Stejně jako v minulých letech nabídne pardubické letní kino směs různých druhů filmů od snímků pro děti,
rodinné filmy přes komerčně úspěšná díla až po ta, která mají nominace na Oscara či Zlaté glóby. Nebudou chybět ani snímky,
které prošly soutěžemi na festivalech.
„Snažíme se divákům připravit co nejpestřejší program. Poběží filmy, které byly nedávno v kině, ale i starší kvalitní snímky. Celý
program by měly také zpestřit filmové delegace, které do Pardubic budeme zvát. První přijede hned první promítací den, to
znamená v úterý 1. července. To je na programu český povídkový film Kuličky,“ řekl jeden z organizátorů letního kina v
Pardubicích Jan Motyčka.
O dva dny později se diváci mohou vydat na Venuši s Peterem O'Toolem. Pak se Angelina Jolie představí v Síle srdce. V
nabídce jsou také filmová pásma. Jedno má název (Nejen) dětské kino, druhé Sobota s českým filmem. Tím budou třeba
Karamazovi nebo Venkovský učitel.
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Letní kino letos láká i na oscarový Once
TISK, Datum: 24.06.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice/ Pardubické letní kino , které dva roky po sobě úspěšně promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech divácky
atraktivní filmy, už spřádá plány na třetí ročník! „Jsme rádi, že můžeme pokračovat v tomto unikátním prázdninovém projektu,
který u obyvatel i návštěvníků Pardubic vzbudil nebývalý ohlas a stal se událostí léta číslo jedna,“ sdělil jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Jan Motyčka. Letos kino láká také na filmy Once, Vratné lahve, Karamazovi či Venkovský učitel.
...5
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Pardubické letní kino letos láká na Once i Vratné lahve
TISK, Datum: 24.06.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V Tyršových sadech mohou diváci zdarma spatřit například Tajnosti či Zlatý kompas
Pardubice/ Pardubické letní kino , které dva roky po sobě úspěšně promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech divácky
atraktivní filmy, už spřádá plány na třetí ročník!
Vstup zcela zdarma!
„Jsme rádi, že můžeme pokračovat v tomto unikátním prázdninovém projektu, který u obyvatel i návštěvníků Pardubic vzbudil
nebývalý ohlas a stal se událostí léta číslo jedna,“ sdělil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Stal se dokonce největším a také nejnavštěvovanějším prázdninovým kulturním počinem v kraji, který nemá obdoby ani po
celé České republice,“ podotkl druhý z provozovatelů Tomáš Drechsler.
„Do nejkrásnější části městského parku vzdáleného pouze pár kroků od centra Pardubic přilákal přes šedesát tisíc diváků,“
informoval náš Deník Jan Motyčka.
„Během letošního července a srpna budou mít milovníci stříbrného plátna možnost spatřit vždy od 21.30 hodin v případě
příznivého počasí na šest desítek snímků nejrůznějších žánrů – od osvědčených, převážně artových filmů až po filmové trháky,“
prohlásil Tomáš Drechsler.
A jaké snímky budou první prázdninový měsíc v Pardubickém letním kině k vidění? „O slavnostní zahájení se v úterý 1.
července postará film Kuličky, který by měla uvést početná delegace,“ nechal se slyšet Jan Motyčka.
Největší taháky?
Mezi největší taháky červencového programu by měl patřit rovněž veleúspěšný snímek Once s Markétou Irglovou a Glenem
Hansardem (pátek 11.), Svěrákovy Vratné lahve oceněné třemi soškami Českých lvů (sobota 5.), film Petra Zelenky
Karamazovi, v němž si zahrál například Ivan Trojan či Radek Holub (sobota 12.), Venkovský učitel režiséra Bohdana Slámy s
Pavlem Liškou a Zuzanou Bydžovskou v hlavních rolích (sobota 19.), Strachův pohádkový snímek Anděl Páně (středa 23.) či
Tajnosti Alice Nellis s Ivou Bittovou a Karlem Rodenem (sobota 26.).
Ze zahraničních titulů to budou například filmy Pan Včelka (středa 2.), Životy těch druhých (neděle 6.), Královna Alžběta: Zlatý
věk (pondělí 7.), Láska za časů cholery (čtvrtek 10.), Americký gangster (pondělí 14.), Mongol – Čingischán (čtvrtek 17.),
Poslední skotský král (pondělí 21.), Kdo je tady ředitel (čtvrtek 24.), Útěk do divočiny (neděle 27.), Skafandr a motýl (pondělí
28.) či Zlatý kompas (středa 30.).
„Přitažlivé filmy však chystáme i na srpen. V jednání jsou například filmy Sex ve městě, Indiana Jones: Království křišťálové
lebky, Smutek paní Šnajderové, Buena Vista Social Club, Kurz negativního myšlení, Než si pro nás přijde či 10 000 let před n.
l.,“ prohlásil Motyčka.
Více informací o Pardubickém letním kině můžete najít také na internetové adrese www.par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO bude i letos promítat o prázdninách zcela zdarma! V Tyršových sadech budou k
vidění například filmy Once, Vratné lahve či Venkovský učitel.
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Zpět

Letní kino bude zvát filmaře
TISK, Datum: 24.06.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: JIŘÍ TŮMA, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

Pardubické kino nabízí pestrou směs snímků a dorazí i filmové delegace. Ta první na úvodní film
Pardubice - Stejně jako v minulých letech nabídne pardubické letní kino směs různých druhů filmů. V nabídce nechybí
snímky pro děti, rodinné filmy, komerčně úspěšná díla i ta, co mají nominace na Oscara či Zlaté glóby. Nebudou chybět ani
snímky, které prošly soutěžemi na velkých festivalech.
„Snažíme se divákům připravit co nejpestřejší program. V kině poběží filmy, které byly nedávno v kině, ale i starší kvalitní
snímky. Celý program by měly také zpestřit filmové delegace, které do Pardubic budeme zvát. První přijede hned první
promítací den, to znamená v úterý 1. července. To je na programu český povídkový film Kuličky,“ řekl jeden z organizátorů
letního kina v Pardubicích Jan Motyčka.
Hned o dva dny později se diváci mohou vydat na jeden ze snímků, který se může chlubit nominacemi na Oscara a Zlaté glóby.
Tím je film Venuše s Peterem O'Toolem v hlavní roli.
Angelina Jolie se představí ve snímku ceněného britského režiséra Michaela Winterbottoma Síla srdce. Ten vypráví skutečný
příběh britského reportéra Daniela Pearla, který byl 23. ledna 2002 unesen islamistickými teroristy v jižním Pákistánu a o měsíc
později popraven.
Osmého června přijde na řadu film, který se v kraji ještě téměř nepromítal. Diváci se mohou vydat na dílo majitele pětadvaceti
filmových cen Fatiha Akina s názvem Na druhé straně. Německý režisér se v něm znovu vrací k otázce spojení různých kultur i
ke svým tureckým kořenům. Zajímavostí je, že snímek, který získal loni cenu v Cannes, je také vítězem poněkud zvláštního
festivalu. Ten se konal v Evropském parlamentu a měl za cíl zdůraznit význam evropské kinematografie. Na řadu přijde také
Americký gangster hollywoodského veterána Ridley Scotta. V něm spojili své síly Russell Crowe, Denzel Washington a
oscarový scénárista Steve Zaillian.
Přehlídku zmaru, bezvýchodných situací, bezuzdného násilí a zabijáka Chigurha nabídne filmová adaptace románu Cormaca
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McCarthyho Tahle země není pro starý režisérské dvojice bratří Coenů.
A nebude to jediná filmová adaptace - tou další je například snímek Pokání podle stejnojmenného opusu Iana McEwana.
Na své si v letním kině přijdou i fanoušci netradičních filmových postupů a experimentů. V nabídce je totiž snímek Larse von
Triera Kdo je tady ředitel?
Netradiční způsob vyprávění zvolil i newyorský režisér a výtvarník Julian Schnabel. Ve snímku Skafandr a motýl zachycuje
skutečný osud Jean-Dominiquese Baubyho. Majitel Elle je stiženmrtvicí a ochrnul téměř na celé tělo. I ošetřujícímu personálu
hodně dlouho trvalo, než zjistili, že muž dokáže ovládat jedno své oko. Bauby dokonce díky vynalézavé metodě komunikace
zvládl napsat o svém údělu knihu.
V nabídce jsou také filmová pásma. Jedno má název (Nejen) dětské kino, druhé Sobota s českým filmem. Tím budou třeba
Karamazovi Petra Zelenky nebo Venkovský učitel.
* Letní kino
Červencový program
Kuličky 1. července
Pan Včelka 2. července
Venuše 3. července
Síla srdce 4. července
Vratné láhve 5. července
Životy těch druhých 6. července
Královna Alžběta: Zlatý věk
7. července
Na druhé straně 8. července
Horton 9. července
Láska za časů cholery
10. července
Once 11. července
Karamazovi 12. července
Soukromá válka pana Wilsona
13. července
Americký gangster
14. července
Pokání 15. července
Persepolis 16. července
Mongol - Čingischán
17. července
Tahle země není pro starý
18.července
Venkovský učitel 19. července
Lovec draků 20. července
Poslední skotský král
21. července
Tajemství prstenu
22. července
Anděl Páně 23. července
Kdo je tady ředitel 24. července
Iron Man 25. července
Tajnosti 26. července
Útěk do divočiny 27. července
Skafandr a motýl 28. července
Dech 29. července
Zlatý kompas 30. července
Sweeney Todd: Ďábelský holič z
Fleet Street 31. července
Zdroj: http://letni-kino.cz.

Foto autor: FOTO: ARCHIV
Foto popis: SKAFANDR A MOTÝL. V nabídce letního kina nebudou chybět snímky, které mají za sebou nominace na Oscary
či Zlaté glóby nebo uspěly na velkých filmových festivalech.
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Zpět

Letní kino letos láká i na oscarový Once
TISK, Datum: 25.06.2008, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 19 600, Čtenost: 5 294, Rubrika: Z regionu

Pardubice/ Pardubické letní kino , které dva roky po sobě úspěšně promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech divácky
atraktivní filmy, už spřádá plány na třetí ročník! „Jsme rádi, že můžeme pokračovat v tomto unikátním prázdninovém projektu,
který u obyvatel i návštěvníků Pardubic vzbudil nebývalý zájem a stal se událostí léta číslo jedna,“ sdělil jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Jan Motyčka. Letos kino láká také na filmy Once, Vratné lahve, Karamazovi či Venkovský učitel.

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

31 / 160

Letní kino zahájí film Kuličky, promítat se bude denně
TISK, Datum: 26.06.2008, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: JANA MARTINKOVÁ, Vytištěno: 6 000, Čtenost: 6 443, Rubrika: Kolínsko

První diváky biograf pod širým nebem uvítá druhý červencový den, tedy ve středu
Kolín/ Poprvé v tomto století a vlastně i tisíciletí budou mít obyvatelé Kolína a okolí možnost zajít do letního kina. Pravidelné
promítání pod širým nebem se do města na Labi vrací po mnoha letech, kdy lidé za tímto druhem zábavy museli dojíždět třeba
do sousedního Týnce nad Labem nebo Kutné Hory. Od července ale už Kolíňáci nebudou ochuzeni. Odměnou za dlouhé
čekání jim bude například vstup zdarma.
Romantiku letních večerů si diváci budou moci vychutnat v krásném přírodním prostředí Kmochova ostrova, doslova pár kroků
od centra města. Zdejší letní amfiteátr ještě voní novotou, po kompletní rekonstrukci se otevíral letos v květnu. Revitalizací
zároveň prošla i velká část ostrova, nově upravená je centrální cesta, veřejné osvětlení, sociální zázemí, nechybí ani kamerový
systém. A pokud byste si i do letního kina chtěli vzít notebook, vězte, že se zde bez problémů po celou letní sezónu zdarma
napojíte na bezdrátovou internetovou síť.
Letní kino, které bude promítat po oba prázdninové měsíce, příchozím nabídne večer co večer některý z nových či divácky
úspěšných filmů. „Program vychází jak z klasických distribučních titulů, jež jsou v tuzemsku aktuálně k dispozici, tak ze starších,
umělecky hodnotných, takřka artových filmů,“ říká Jan Motyčka, ředitel společnosti, která s projektem letního kina do Kolína
přichází.
Společnost čerpá z několikaletých zkušeností z pořadatelství pardubické části Mezinárodní přehlídky filmu, televize a videa
Febiofest, netradičních projekcí (Spalovač mrtvol v krematoriu, Ostře sledované vlaky na nádraží, Tmavomodrý svět na letišti,
Sanitka ve výrobní hale sanitních vozů) či již dvou ročníků pardubického letního kina Perštejn, které se setkalo s nebývalým
zájmem veřejnosti i médií. S návštěvností více než 60 tisíc diváků se stalo nejvýraznějším prázdninovým projektem
Pardubického kraje. Stejným pulzujícím centrem zábavy jako pardubické Tyršovy sady by se na celé léto měl stát také kolínský
Kmochův ostrov.
Biograf pod širým nebem tu bude poprvé promítat 2. července, a to novou českou komedii Kuličky. Během prvního
prázdninového měsíce se pak diváci mohou těšit například na Sílu srdce, Životy těch druhých, Lásku za časů cholery, Vratné
lahve, Pokání, Lovce draků, Tajnosti, Tahle země není pro starý, Venkovského učitele, Dech, Buena Vista Social Club a mnoho
dalších lákavých filmů.

Foto autor: Foto: Deník/ Michal Bílek
Foto popis: Program naleznete na našem webu: www.kolinsky.denik.cz/
Foto popis: Už se to chystá. Promítání na Kmochově ostrově potrvá celé prázdniny.

Zpět
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Petice kino nezrušila
TISK, Datum: 28.06.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: MILAN ZLINSKÝ, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

V úterý začne v Tyršových sadech v Pardubicích promítat už potřetí letní kino
Pardubice - Stejně jako v minulých letech měli provozovatelé letního kina v pardubických Tyršových sadech problémy s lidmi z
okolních domů. Ti totiž sepsali petici proti jeho hlučnosti. Pořadatelé jim ale vyšli vstříc, a tak se 1. července večer bude moci
plátno v parku opět po roce rozzářit.
„Na přílišný hluk si stěžovali lidé z ulice Na Hrádku. V petici snad ani nechtěli zrušit samotné kino, ale chtěli, aby produkce
nebyla tak hlasitá. Aparaturu proto nastavíme tak, aby je nerušila. Postoj lidí byl konstruktivní, tak snad žádný další problém
nebude,“ řekl organizátor letního kina v Pardubicích Jan Motyčka.
To, že by letní kino mělo opustit Tyršovy sady, navrhovali v minulosti i na radnici prvního městského obvodu. Podle náměstka
primátora Alexandra Krejčíře by však kino přesunem na periferii Pardubic dost utrpělo.
„Myslím si, že kino je úspěšné především proto, že je v centru města. Kdybychom ho přemístili třeba na koupaliště Cihelna, tak
by do něj chodilo určitě méně lidí. Organizátoři nám slíbili, že hlučnost udrží v limitu, a pořádek v parku bude hlídat i městská
policie,“ uvedl Krejčíř.
Kino se chlubí největším plátnem v České republice Letní kino bude v centru Pardubic promítat už třetí prázdniny za sebou. A
pořadatelé se mohou pochlubit hned několika primáty. Díky tomu, že loni si našlo během července a srpna do parku cestu
zhruba 60 tisíc diváků, se pardubické letní kino stalo nejnavštěvovanějším svého druhu v rámci republiky. Unikátní je také
plátno, které svými rozměry 12 krát 5 metrů je největší mobilní promítací plochou v zemi. A kino je výjimečné i díky skladbě
programu. „Pardubice se vlastně mohou pochlubit jediným artovým letním kinem v Evropě,“ řekl ředitel hradeckého art kina
Centrál Leoš Kučera, který tvoří pro letní kino program. V něm se vedle mnoha hollywoodských trháků typu Amerického
gangstera nebo Iron Mana objeví i kvalitní evropské filmy a na své si přijde i fanoušek české kinematografie. „České filmy
budeme pravidelně promítat každou sobotu. Budeme snažit k nim zvát i delegace. Třeba na Vratné lahve dorazí herec Pavel
Landovský. Středy, kdy budeme dávat třeba animované filmy, zase budou patřit dětem,“ uvedl Kučera. Jako první se pardubičtí
diváci mohou těšit na český film Kuličky. Jeho promítaní navíc oživí návštěva filmové delegace, ve které nebude chybět ani
bývalá herečka Východočeského divadla v Pardubicích Libuše Balounová. „V povídce Pomalu hraji ženu zaměřenou pouze na
svého muže, kterému věnuji přehnanou péči. Později se ukáže, že ta snaha byl životní omyl,“ řekla Balounová, která v
Kuličkách zažila svou filmovou premiéru.
Filmy budou v parku k vidění každý prázdninový večer. Diváci mají na produkci vstup zdarma. V červenci se bude promítat od
půl desáté večer, v srpnu se bude začínat už o třicet minut dříve. „Promítat budeme opět nedaleko schodiště na Sukovu třídu. I
vše ostatní bude prakticky stejné jako minulý rok,“ dodal Motyčka.

Foto autor: FOTO: MAFA - RADEK KALHOUS
Foto popis: KINO POD ZÁMKEM. V pardubických Tyršových sadech startuje 1. července třetí ročník letního promítání.
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Zpět

Letní kino zůstane v centru i navzdory petici
TISK, Datum: 28.06.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech se bude po dobu prázdnin promítat denně zdarma!
Pardubice/ Pardubické letní kino bude také letos přes celé prázdniny v případě příznivého počasí promítat vždy po setmění
v Tyršových sadech.
A to i přesto, že předloni se ho z tohoto prostoru snažila vyhnat skupina obyvatel žijící v Labské ulici a loni, po jeho přesunutí
od jezu blíže ke schodům na Sukově třídě, zase lidé bydlící v ulici Na Hrádku. „Jsme rádi, že můžeme zůstat v přední části
parku. Toto místo se nám loni velmi osvědčilo,“ řekl na včerejší tiskové konferenci provozovatel Pardubického letního kina
Jan Motyčka, podle něhož se během druhého ročníku výrazně zvedla návštěvnost na šedesát tisíc diváků a v hojné míře ubyli
komáři.
„Na radnici sice dorazila petice obyvatel z ulice Na Hrádku, ale nebyla z těch, která by striktně nesouhlasila s letním kinem.
Spíše nás žádala, abychom našli rozumný kompromis a zajistili u provozovatele dodržování hlukových norem,“ sdělil náměstek
pardubického primátora Alexandr Krejčíř.
„Jednání s inicitátory této petice bylo mnohem konstruktivnější než předloni, kdy si na nás nejvíc stěžoval jeden obyvatel
Labské ulice. Jsme velmi vděční, že projevili ochotu se dohodnout, za což jim velmi děkujeme. Naoplátku se budeme snažit,
abychom je rušili co nejméně. I proto během měsíce srpna posuneme začátek projekcí o půl hodiny dříve. Nebudou se tedy
odehrávat ve 21.30 hodin jako v červenci, ale odstartujeme už v 21 hodin,“ poznamenal provozovatel Pardubického letního
kina .
„V programu jsme dokonce upustili od akčních filmů,“ přidal úsměvnou perličku dramaturg kina Leoš Kučera, podle něhož by
diváci měli spatřit na šest desítek snímků – od filmových trháků až po artověji laděné snímky.
„I v součinnosti s městskou policií je třeba zajistit, aby se stížnosti na letní kino minimalizovaly. Věřím, že nenastane varianta,
abychom na nátlak části veřejnosti museli letní kino přemístit někam z centra, protože to by podle mého osobního názoru mělo
v konečné fázi za následek zánik tohoto fenoménu,“ myslí si náměstek primátora.
„Díky spolupráci s městskou policií se nám zatím dařilo předcházet incidentům, vyjma snad dvou excesů. Jsem přesvědčen o
tom, že Tyršovy sady jsou v době fungování letního kina určitě bezpečnější než ostatní dny v roce,“ uzavřel provozovatel
tohoto unikátního projektu, na který budou mít milovníci stříbrného plátna opět vstup zdarma!
Více informací na www.par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO SE OPĚT HLÁSÍ O SLOVO. Provozovatel Jan Motyčka (vlevo) a dramaturg Leoš
Kučera na včerejší tiskové konferenci k třetímu ročníku projektu.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

34 / 160

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

35 / 160

Pardubické letní kino startuje už zítra a opět bez vstupného!
TISK, Datum: 30.06.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Po celou dobu prázdnin se budou promítat atraktivní snímky znovu v Tyršových sadech
Pardubice/ „Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od
svých blízkých. Jít do fungujícího letního kina či nebát se, že tam zůstanu sám, je ale čím dál těžší. Řada tradičních míst
projekcí pod širým nebem osiřela, diváky vystřídaly křoviny nebo vandalové a společné zážitky z letních večerů mají nádech
podobný filmům pro pamětníky. Proto jsme se rozhodli přilákat návštěvníky na kvalitní filmové projekce zdarma. O tom, že naše
koncepce je zřejmě správná, svědčí dva velmi úspěšné ročníky v Tyršových sadech,“ uvedl Jan Motyčka, jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina , které bude letos již po třetí promítat po celou dobu prázdnin atraktivní snímky v romantickém
prostředí městského parku, jen pár kroků vzdáleného od centra města.
Kombinace nových a osvědčených titulů
„Program je postaven na kombinaci nových a osvědčených titulů. Těží nejen z filmů, které jsou v tuzemsku v daném období k
dispozici, ale sahá často také ke starším, umělecky hodnotným, dalo by se říci přímo artovým snímkům,“ sdělil dramaturg
letního kina Leoš Kučera.
„Lidé tak dostávají komplexní obraz o stavu české a světové kinematografie v horizontu několika let,“ poznamenal Leoš Kučera.
„V letošní nabídce se objeví jak současné filmové hity, tak i snímky, které získaly prestižní mezinárodní ocenění na řadě
festivalů – od Cannes přes Karlovy Vary až po specifičtější přehlídky,“ informoval náš Deník dramaturg Pardubického letního
kina , jehož třetí sezonu odstartuje v úterý 1. července od 21.30 hodin celovečerní debut scénáristky a režisérky Olgy
Dabrowské Kuličky. „Účast nám přislíbila početná delegace,“ potvrdil provozovatel letního kina, které láká i na středeční
projekce určené především mladému divákovi (například 2. července Pan Včelka) a sobotní festival českých filmů. „V sobotu 5.
července, kdy jsou na programu Vratné lahve, by měl do Pardubic dorazit i jeden z hlavních protagonistů, herec Pavel
Landovský. Když jsme ho na tuto akci zvali, tak se jen divil, že se z Tyršových sadů ztratila Rotunda,“ přidal úsměvnou perličku
Jan Motyčka a dodal, že Vratné lahve se v letním kině objeví hlavně díky režisérovi Janu Svěrákovi. „Tomu se v Pardubicích
zřejmě líbilo při speciální projekci jeho jiného titulu Tmavomodrý svět na letišti, kterou jsme pořádali na závěr letošního ročníku
Febiofestu, a tak nám výrazně pomohl při jednání s distribuční společností, aby se u nás tento film vůbec mohl uvádět,“ řekl
provozovatel Pardubického letního kina , které během července nasadí rovněž filmy Once, Karamazovi, Americký gangster,
Tahle země není pro starý, Venkovský učitel, Anděl Páně, Tajnosti či Zlatý kompas.
Pustí i krátké filmy studentů ze Zlína?
„Ozvali se nám i studenti zlínské filmové školy, kteří by měli zájem se prezentovat svými krátkými filmy vždy před projekcí.
Ještě je vše otevřené.
Uvidíme, jak tato jednání dopadnou,“ uzavřel Jan Motyčka.
Více informací na www.par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO bude po celou dobu prázdnin promítat zdarma v Tyršových sadech. Projekce
atraktivních filmů začne v případě příznivého počasí vždy po setmění.
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Jedna z hvězd filmových Kuliček začínala v Pardubicích
TISK, Datum: 30.06.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 14, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Kultura regionu kultura

Čtyřiaosmdesátiletá Libuše Balounová se objevila před kamerou poprvé v životě!
Pardubice/ Jednou z hvězd nového českého filmu Kuličky, který zítra v 21.30 hodin v Tyršových sadech v případě příznivého
počasí slavnostně zahájí třetí ročník Pardubického letního kina , bude i někdejší členka Východočeského divadla v
Pardubicích Libuše Balounová (na snímku).
„Když na podzim roku 1944 zavřeli nacisté česká divadla, byla jsem totálně nasazená ve sklárně Inwald v Poděbradech. Hned v
květnu 1945 se naše parta sešla v Pardubicích a nastudovala Majakovského 150.000.000 a Gorkého Vassu Železnovovou. A
právě tady jsem už 15. srpna získala své první profesionální herecké angažmá. Začínala jsem rolí Zuzky v Langrově hře
Velbloud uchem jehly,“ prohlásila čtyřiaosmdesátiletá herečka, která poté působila i v divadlech v Hradci Králové, NovémJičíně
a Liberci.
„Od roku 1960 do roku 1993 byla členkou karlovarského souboru, kde dalších pět let vystupovala jako host. Od roku 1999
spolupracovala s profesionálním komorním karlovarským divadlem Dagmar. Naposledy stála na jevišti ještě koncem roku 2006
v inscenaci monologů z povídek Ivana Bunina Mezi čtyřmi stěnami,“ konstatoval provozovatel Pardubického letního kina Jan
Motyčka.
Ve filmu Kuličky režisérky Olgy Dabrowské ztvárnila Libuše Balounová postavu Boženky v povídce Pomalu, ale slábnu. „Je to
žena, zaměřená jen na svého muže, kterému věnuje přehnanou péči. Věří, že je to pro něj to nejlepší a že jí za to musí být
vděčný. Je přesvědčená, že více než knížku potřebuje kompoty. Netuší, jak moc se mýlí. Snažila jsem se ukázat, že to od ní
není zlá vůle, že to myslí dobře, i když se jedná o její velký životní omyl. Možná se na tom podílel i fakt, že zavařování ovoce
bylo jejím koníčkem,“ řekla Libuše Balounová, která před filmovou kamerou stála poprvé v životě.
„Pro mne jako pro divadelní herečku to bylo nezvyklé. V divadle se pracuje na postavě postupně, od začátku do konce.
Vytvářet ji po kouscích vyžaduje abnormální soustředění, což u zkušených herců není problém. Každopádně to ale byla pro
mne dobrá zkušenost,“ uzavřela Libuše Balounová.
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Pardubické letní kino dnes láká na Kuličky. Nový film přijedou večer představit i tvůrci!
TISK, Datum: 01.07.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 15, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Kultura regionu

Celovečerní debut spolupracovnice Petra Zelenky Olgy Dabrowské uvidí návštěvníci v případě příznivého počasí od 21.30
hodin zdarma
Pardubice/ Pardubické letní kino bude ode dneška po celou dobu prázdnin v případě příznivého počasí vždy po setmění
promítat v Tyršových sadech zcela zdarma divácky atraktivní domácí i zahraniční filmy. O slavnostní zahájení třetího ročníku
tohoto projektu, který se za uplynulé dva ročníky stal na Pardubicku kulturní prázdninovou událostí číslo jedna, se postará
dnes od 21.30 hodin nový český snímek Kuličky.
Má prý přijet i velmi početná delegace
„Účast na této projekci nám přislíbila také velmi početná filmová delegace,“ informoval náš Deník jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Scénáristka a režisérka Olga Dabrowská v Kuličkách vypráví o tom, jak v praxi vypadá soužití muže se ženou – od první lásky k
prvnímu sexu, od první lži k poslední.
„S nadhledem a humorem zachycuje to, jak vzniká a probíhá partnerský vztah. Je to povídkový film o tom, jak ženy manipulují s
muži. Pojednává o drobném vydírání, o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve službách, ale také o
tom, jak lze využít empatie,“ konstatoval Jan Motyčka.
„Začíná to už v dětství a nekončí to ani po smrti. Postupem let se ženský mechanismus manipulace rozvíjí, formuje, zraje – až
dospěje k dokonalosti,“ řekl druhý z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Jednotlivé příběhy se odehrávají na technoparty i na katolické faře a završují se ve spokojené domácí rutině dvou starých lidí,
kterou už nemůže narušit nic, dokonce ani smrt,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler.
„Povídky o ženách různého věku a životního stylu dohromady složí příběh celého lidského života, který byl díky manipulaci s
druhými prožit podle plánu a zároveň ze stejného důvodu promarněn,“ shrnul dramaturg letního kina Leoš Kučera.
Známé, ale hlavně „neokoukané“ tváře
Dlouholetá spolupracovnice režiséra Petra Zelenky Olga Dabrowská do hlavních rolí svého celovečerního debutu obsadila
především „neokoukané“ tváře. „Mezi objevy tohoto snímku patří například Julie Dočekalová, Tereza Nvotová, Jiří Vyorálek,
Josef Vystrčil či čtyřiaosmdesátiletá Libuše Balounová, která svou profesionální hereckou kariéru začínala ve Východočeském
divadle v Pardubicích,“ doplnil Jan Motyčka.
V Kuličkách si však zahráli také známý písničkář Jan Burian, Ester Kočičková i Marika Procházková. „Ta na sebe upozornila
například v televizním seriálu Černí baroni a ve filmech Perníková věž, Skřítek (sličná řeznice svádící Bolka Polívku), Taková
normální rodinka, kde si zahrála trochu koketní pošťačku Hrdličkovou, nebo také v titulu František je děvkař, kde ztvárnila
podobně laděnou figuru Peggy, která je ženou Františkova bratra Miloše,“ sdělil Tomáš Drechsler.
Jaké budou další filmové taháky?
Jaké další zajímavé filmy má Pardubické letní kino v plánu promítat během července?
Mezi největší taháky by měl patřit rovněž veleúspěšný snímek Once s Markétou Irglovou a Glenem Hansardem (pátek 11.),
Svěrákovy Vratné lahve oceněné třemi soškami Českých lvů (sobota 5.), film Petra Zelenky Karamazovi, v němž si zahrál
například Ivan Trojan či Radek Holub (sobota 12.), Venkovský učitel režiséra Bohdana Slámy s Pavlem Liškou a Zuzanou
Bydžovskou v hlavních rolích (sobota 19.), Strachův pohádkový snímek Anděl Páně (středa 23.) či Tajnosti Alice Nellis s Ivou
Bittovou a Karlem Rodenem (sobota 26.).
Ze zahraničních titulů to budou například filmy Pan Včelka (středa 2.), Životy těch druhých (neděle 6.), Královna Alžběta: Zlatý
věk (pondělí 7.), Láska za časů cholery (čtvrtek 10.), Americký gangster (pondělí 14.), Mongol – Čingischán (čtvrtek 17.),
Poslední skotský král (pondělí 21.), Kdo je tady ředitel (čtvrtek 24.), Útěk do divočiny (neděle 27.), Skafandr a motýl (pondělí
28.) či Zlatý kompas (středa 30.).
„Přitažlivé filmy chystáme i na srpen. V jednání jsou například filmy Sex ve městě, Indiana Jones: Království křišťálové lebky,
Smutek paní Šnajderové, Buena Vista Social Club, Kurz negativního myšlení, Než si pro nás přijde či 10 000 let před n. l.,“
dodal Jan Motyčka.
Více informací včetně programu na webu www.pardu bicky.denik.cz/letnikino

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO dnes začne třetí sezonu. Vstup je zdarma!
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Pardubické letní kino startuje už dnes a opět bez vstupného
TISK, Datum: 01.07.2008, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 19 600, Čtenost: 5 294, Rubrika: Z regionů

Po celou dobu prázdnin se budou promítat atraktivní snímky znovu v Tyršových sadech
Pardubice/ „Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl, nebo o něm alespoň slyšel. Jít do
fungujícího letního kina je ale čím dál složitější. Řada tradičních míst pod širým nebem osiřela, diváky vystřídaly křoviny nebo
vandalové a společné zážitky z letních večerů mají nádech podobný filmům pro pamětníky. Proto jsme se rozhodli přilákat
návštěvníky na kvalitní filmové projekce zdarma. O tom, že naše koncepce je zřejmě správná, svědčí dva velmi úspěšné
ročníky v Tyršových sadech,“ uvedl Jan Motyčka, jeden z provozovatelů Pardubického letního kina , které bude letos již
potřetí promítat po celou dobu prázdnin atraktivní snímky v romantickém prostředí městského parku, jen pár kroků od centra
města.
Kombinace nových a osvědčených titulů
„Program je postaven na kombinaci nových a osvědčených titulů. Těží nejen z filmů, které jsou v tuzemsku v daném období k
dispozici, ale sahá často také ke starším, umělecky hodnotným, dalo by se říci přímo artovým snímkům,“ sdělil dramaturg
letního kina Leoš Kučera.
„V letošní nabídce se objeví jak současné filmové hity, tak snímky, které získaly prestižní ocenění na řadě festivalů – od
Cannes přes Karlovy Vary až po specifičtější přehlídky,“ informoval náš Deník dramaturg Pardubického letního kina , jehož
třetí sezonu odstartuje dnes od 21.30 hodin celovečerní debut scenáristky a režisérky Olgy Dabrowské Kuličky. „Účast nám
přislíbila početná delegace,“ potvrdil provozovatel letního kina, které láká i na středeční projekce určené především mladému
divákovi (například 2. července Pan Včelka) a sobotní festival českých filmů. V sobotu 5. července, kdy jsou na programu
Vratné lahve, by měl do Pardubic dorazit i jeden z hlavních představitelů, herec Pavel Landovský. Pardubické letní kino
během července promítne rovněž filmy Once, Karamazovi, Americký gangster, Tahle země není pro starý, Venkovský učitel,
Anděl Páně, Tajnosti či Zlatý kompas.
„Ozvali se nám i studenti zlínské filmové školy, kteří by měli zájem prezentovat se svými krátkými filmy vždy před projekcí. Ještě
je vše otevřené. Uvidíme, jak tato jednání dopadnou,“ uzavřel Motyčka.
***
Více informací na www.pardubicky. denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO bude po celou dobu prázdnin promítat zdarma v Tyršových sadech. Projekce
atraktivních filmů začne v případě příznivého počasí vždy po setmění.
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Dnes začíná promítat letní kino
TISK, Datum: 01.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

TIPY
FILM
Dnes se mohou filmoví fanoušci vydat do Pardubického letního kina . Sezonu otevře český snímek Kuličky, ke kterému
přijede také početná filmová delegace. Kuličky jsou povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. O drobných vydíráních, o
pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom, jak využít empatie. Postupem let se ženský
mechanismus manipulace rozvíjí, formuje, zraje, až dospěje k dokonalosti. Jednotlivé příběhy se odehrávají na technoparty i na
katolické faře a završují se ve spokojené domácí rutině dvou starých lidí, kterou už nemůže narušit nic - ani smrt. Povídky o
ženách různého věku a životním stylu dohromady složí příběh celého lidského života.
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FOTO
TISK, Datum: 01.07.2008, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: (ren), Vytištěno: 197 980, Prodáno: 145 397, Čtenost: 274 441, Rubrika: východní čechy

Foto autor: Foto PRÁVO – René Chvalina
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO ZAHAJUJE. Již dnes večer bude v Tyršových sadech slavnostně zahájen třetí ročník
Pardubického letního kina novým českým filmem Kuličky režisérky Olgy Dabrowské. Jednou z variant koncepce úspěšného
letního kina je přilákání diváka na kvalitní filmové projekce zdarma.
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Do letního kina večer přilétne Pan Včelka
TISK, Datum: 02.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech se bude promítat zdarma dnes od 21.30 hodin.
Pardubice/ Pardubické letní kino , jehož třetí ročník včera začal v Tyršových sadech slavnostní projekcí filmu Kuličky, bude
dnes večer od 21.30 hodin pokračovat v případě příznivého počasí promítáním filmu Pan Včelka.
„Animovaný snímek vypráví o včelím společenství, které jede už nějakých sedmadvacet milionů let v zajetých kolejích. Jenže
Barrymu tato představa vůbec nevoní,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. „Barry
však vzhlíží k jiné profesi. Chtěl by se stát součástí týmu Pylových machrů, elitní včelí skupiny, která opylovává květy, sbírá
nektar, a hlavně má jako jediná výsostnou pravomoc vyletět ven z úlu. A nakonec se mu to i podaří,“ pokračoval Jan Motyčka.
První okamžiky „na svobodě“ Barrymu otevřou oči, protože lidský svět předčil jeho nejbujnější představy. „Než se jím ovšem
stačí pokochat, sejme ho nejprve tenisák, potom náklaďák a nakonec déšť. Zničený a dezorientovaný se ocitne v bytě
newyorské květinářky Vanessy, která ho zachrání před posledním a zcela fatálním sejmutím botou svého kamaráda,“ dodal
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina .
Více informací o programu kina najdete na www.pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: PAN VČELKA V TYRŠOVÝCH SADECH. V Pardubickém letním kině se dnes večer bude tento film promítat zcela
zdarma.
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Pan Včelka přiletí dnes do letního kina
TISK, Datum: 02.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice/ Pardubické letní kino , jehož třetí ročník začal včera večer v Tyršových sadech slavnostní projekcí filmu Kuličky,
bude dnes od 21.30 hodin pokračovat v případě příznivého počasí promítáním animovaného filmu Pan Včelka (na snímku). ...2
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Letošní ročník Pardubického letního kina zahájily Kuličky
TISK, Datum: 03.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Snímek Olgy Dabrowské nabídl čtyři povídky o ženách různého věku a životního stylu
Pardubice/ Nový český film Kuličky zahájil v úterý večer třetí ročník Pardubického letního kina . To bude po celé dva
prázdninové měsíce promítat v Tyršových sadech v případě příznivého počasí vždy po setmění zcela zdarma divácky atraktivní
domácí i zahraniční snímky.
Kinu prý drží palce
„Letnímu kinu velmi držím palce. Myslím, že je to výborný nápad – promítat v takovém prostředí filmy, aniž by se vybíralo
vstupné. Další plus byl velmi malebný prostor, do kterého navíc přišla spousta lidí. Slavnostní zahájení Pardubického letního
kina bylo jednou z nejhezčích akcí, které jsem se v poslední době zúčastnila,“ řekla režisérka a scénáristka Kuliček Olga
Dabrowská, která svůj celovečerní debut přijela do Pardubic představit.
„V Pardubicích jsem byla několikrát – vyloženě proto, abych si je prohlédla. Líbí se mi moc. Zdá se mi, že tu žijí na české
poměry celkem suverénní, zdravě sebevědomí, nezakomplexovaní lidé. Navíc je tu fakt nádherné divadlo, zajímavé
krematorium a slavná Velká pardubická,“ pravila Olga Dabrowská.
„S producentem Čestmírem Kopeckým jsme se rozhodli, že tento film nebudeme moc propagovat a necháme to hlavně na
šeptandě mezi diváky. To je vůbec ta nejlepší možná cesta,“ uvedla autorka. „Kuličky zahrnují čtyři povídky o ženách různého
věku a životního stylu. Dohromady skládají příběh celého lidského života, který byl díky manipulaci s druhými prožit podle plánu
a zároveň ze stejného důvodu promarněn,“ konstatovala Olga Dabrowská. „Problém manipulace jsem ukázala na ženách.
Jednak proto, že je mi to bližší a také proto, že mi ten jejich způsob připadá mnohem rafinovanější než ten mužský,“
poznamenala režisérka a scénáristka v jedné osobě.
„Všechny čtyři příběhy jsem psala poměrně rychle za sebou, protože jsme se s panem producentem v podstatě okamžitě shodli
na tom, že ukážeme lidský život od dětství až po stáří a na různých hrdinkách a také to, že ten, kdo manipuluje, nejde tím
nejlepším směrem, přestože si třeba v tu chvíli myslí, že ano a že má vyhráno,“ svěřila se Deníku Olga Dabrowská.
Samá manipulace!
„Název filmu vznikl podle hry, kterou v jedné povídce odehrávající se na katolické faře hraje ,spolčo’ a původně se objevila v
pohádce Tisíc a jedna noc. Představuje určitou metaforu manipulace, kdy se její účastníci snaží vyhrát život,“ nechala se slyšet
režisérka a scénáristka, která prý v dětství ráda hrála i klasické „cvrnkací“ kuličky.
„Také jsme ale u toho trochu podváděli a manipulovali,“ pousmála se dlouholetá spolupracovnice režiséra Petra Zelenky, která
do Pardubického letního kina zavítala společně s kameramanem Davidem Čálkem, herečkou Marikou Procházkovou a jejím
kolegou Jiřím Vyorálkem.
***
Více informací najdete na internetové adrese www.par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: KULIČKY V PARDUBICÍCH. Svůj celovečerní film přijela v úterý večer představit do letního kina režisérka a
scénáristka Olga Dabrowská. Na snímku s moderátorem Romanem Víškem.
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Marika Procházková: „Sám Bůh by asi proti láskyplným vztahům kněžích v církvi nebyl“
TISK, Datum: 03.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 15, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

„Celibát je svazující a nezdravý,“ nebral si v Pardubickém letním kině servítky Jiří Vyorálek, představitel faráře Járy z filmu
Kuličky
Pardubice/ „Jakmile jsem v letním kině, připomenu si pubertu, kdy jsem s mou kamarádkou začala do jednoho takového v
Brandýse nad Labem chodit. Cestou tam jsme šly krásným, romantickým poloostrovem a vyhlížely naše první lásky,“
zavzpomínala herečka Marika Procházková, jedna z hvězd nového českého filmu Kuličky, který v úterý večer zahájil letošní
ročník Pardubického letního kina . „Jsem šťastná, že takový projekt v Pardubicích je a zároveň příjemně překvapená, že na
Kuličky přišlo tolik lidí. Jak jsem měla možnost vypozorovat, tak publikum navíc bylo velmi vnímavé,“ poznamenala herečka,
která prý podobným počinům moc fandí. „Jsem totiž ten typ, který má rád malé krámky a osobitá kina a ne obchodní domy a
multiplexy,“ konstatovala Marika Procházková.
Čistá mrcha? To ne!
„Věřím, že už brzy přijde doba, kdy budou lidé unavení z internetu a počítačů a budou jim opět chybět dotyky, psaní dopisů a
komunikace tváří v tvář. Mám pocit, že řada moderních vymožeností nám krade nejen čas, ale i duši,“ svěřila se herečka, jež v
jedné ze čtyř povídek ztělesnila postavu Lady. Ta jako nevěřící přijde na „spolčo“ na katolickou faru a tam svede faráře Járu.
„Režisérka a scénáristka Olga Dabrowská po mně původně chtěla krystalickou mrchu. Já jsem s tímto pojetím zásadně
nesouhlasila, takže jsme potom měnili i poměrně dost textu. Snažila jsem se obhájit téma mé postavy, která je v tomto směru na
rozdíl ode mě velmi statečná. Svou osamělost řeší tím, že se s ní snaží bojovat a za těmi láskami jde. Já to nevidím jako
prostopášnost nebo lehkovážnost, ale jako metodu pokus – omyl. V tom jsem úplně jiná,“ nechala se slyšet Marika
Procházková. „Osobně spíše čekám na věci, které přijdou a ona prostě bezhlavě jde do vztahů, kolikrát se i spálí, až ji
spolužačka ze školy přesvědčí, že by věřící partner mohl být jiný než všechny ostatní, které měla předtím,“ pokračovala
herečka.
„S paní režisérkou jsme se přely hlavně v tom, že já jsem Ladu vnímala jako ženu, jejímž hlavním záměrem není nabořit nějaký
vyšší mravní princip svého partnera – kněze, že ho naruší jen tak mimo děk. Ona se do něj prostě zamiluje a protože nevěří v
Boha, tak nerozumí tomu, čeho se dopouští. To já osobně bych do takového vztahu vůbec nešla. I kdyby se mi nějaký kněz
fyzicky líbil, tak bych se o něj vůbec nepokoušela,“ uvedla Marika Procházková, jíž Olga Dabrowská potěšila i svou otevřeností
a ochotou naslouchat opozitním názorům.
„Na tomto filmu mě bavilo také podle mého názoru velmi aktuální téma – mezilidská láska kontra církev a otázka víry v Boha,“
doplnila.
„Náš národ je velmi ateistický, což je mi líto, protože už od malička v Boha věřím. Naše rodina sice nikdy pravidelně do kostela
nechodila, maximálně tak na půlnoční mši nebo o Velikonocích, ale vždycky jsem brala, jako že je přirozenou součástí mého
života, stejně jako třeba mí rodiče nebo škola,“ podotkla Marika Procházková.
„Tato povídka ukazuje také náš vztah k církvi. I spousta věřících lidí se totiž není ochotna nějak institucionalizovat. A co teprve,
když se světská láska dotkne kněze! Ten pak musí řešit obrovské dilema. Ale proč by měl žít v celibátu? Ten stanovila církev,
ale sám Bůh by asi proti láskyplným svazkům nebyl,“ přemítala herečka.
Má celibát smysl?
Podobně se vyjádřil i její kolega a filmový partner Jiří Vyorálek. „Celibát v dnešní době nemá žádný smysl. Je svazující a
nezdravý,“ nebral si servítky představitel faráře Járy. „Stoprocentně vím, že Bůh je. Otázkou však je, který,“ přiznal Jiří
Vyorálek. Ten tuto postavu kněze bral jako svou další osobní výzvu.
Doslova ho však šokovalo, když za ním režisérka Olga Dabrowská přišla s touto nabídkou. „Na to jsem nemohl reagovat jinak,
než ji přijmout. A to už byla ta ženská manipulace, o které pojednává celý film,“ vtipkoval herec, jenž prý v poslední době v
Pardubicích skoro bydlí.
„Před nedávnem jsem se teprve odstěhoval z Kostela svatého Bartoloměje, kde jsme točili televizní seriál Strážce duší.
Většinou šlo o noční šichty, ale jako nájemný archeolog jsem si je docela užíval,“ pravil Jiří Vyorálek.
„Letní kino v Pardubicích je opravdu parádní, zvláště proto, že je zadarmo,“ dodal.
Ve filmové delegaci, která se objevila v Pardubickém letním kině, byl také kameraman David Čálek. „Nejlepší je, když si při
sledování Kuliček diváci zavřou oči a zacpou uši,“ vtipkoval kameraman, podle něhož bylo natáčení dost náročné. „Na jednu
povídku jsme měli třeba sedm nebo osm natáčecích dní. Na druhou stranu jsem vždycky chtěl točit na nějaké nezávislé
technoparty, což se mi díky tomuto snímku podařilo. Když jsme natáčení připravovali, tak tito technaři najednou hrozně začali
řešit, jestli se mohou zaprodat filmařům. Nakonec to byla super akce, což potvrdila i jedna z návštěvnic, která si nás stopla. Byla
tak roztomile ,vykalená’ a měla radost z toho, jak to bylo super. Přitom nás tam málem policie nechtěla pustit, protože se
odehrávala v lesích. Připadali jsme si, jako když jedeme na nějakou zakázanou protistátní akci,“ vyprávěl David Čálek.
Dnes je v Pardubickém letním kině od 21.30 hodin na programu britský snímek Venuše.
„Promítat se bude v Tyršových sadech v případě příznivého počasí opět zcela zdarma,“ uzavřel jeden z provozovatelů letního
kina Jan Motyčka.
***
Více na webu www.pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: DO PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA v Tyršových sadech přijeli představit film Kuličky herec Jiří Vyorálek, jenž
si v jedné z povídek zahrál faráře Járu, a jeho kolegyně Marika Procházková. Ta ztvárnila postavu Lady, která je do něj
zamilovaná.
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Premiéra kina přilákala tisíc lidí
TISK, Datum: 03.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubice - Pardubické letní kino má za sebou úspěšnou premiéru. Hned na první letošní promítání dorazilo v úterý večer
do Tyršových sadů zhruba tisíc lidí. Ne všichni se však přišli podívat jen na film.
„Ani jsme takový nával nečekali. Přišla doopravdy spousta lidí. Je dobře, že na promítání chodí hned od začátku,“ řekl
provozovatel letního kina Jan Motyčka.
Velký zájem diváků o český film Kuličky však způsobil v parku i problémy. Lidi nejvíce štvalo dlouhé čekání ve frontách na pivo
nebo limonádu. „Tohle fakt nejde. Čekám tady už dvacet minut a okýnko ještě ani nevidím,“ stěžovala si jedna z mladých
návštěvnic kina.
A nebyla zdaleka sama. Provozovatelé kina však slibují, že se obsluhu kiosků pokusí vylepšit. „V úterý to byl extrém. Tolik lidí
jsem nečekali. Prodej pití ale budeme řešit. Napadá mě, že třeba budeme nápoje roznášet přímo do hlediště. Určitě něco
změníme,“ uvedl Motyčka.
Dalším minusem premiérové projekce byli lidé, kteří se ostatní rozhodli rušit. Vedle několika bezdomovců otravovali své okolí i
skupinky alkoholem posilněných mladíků. „Bohužel přišlo i několik blbečků, kteří si myslí, že se v kině budou předvádět
ostatním. Tyhle lidi ale rychle vyřešíme. Už tento týden budeme mít v areálu svou bezpečnostní službu, která společně s
městskou policií udrží při projekci klid,“ dodal Jan Motyčka.
Naopak odpadl problém s hlukem, na který si stěžovali lidé z okolních domů. Kino hlasitost zvuku o proti loňsku výrazně stáhlo.
Letní kino promítá v Tyršových sadech každý prázdninový den. Diváci mají vstup zdarma. Filmy začínají v červenci od půl
desáté večer.
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Do letního kina má přijet zítra sbírat lahve Pavel Landovský
TISK, Datum: 04.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech se dnes promítá film Síla srdce s Angelinou Jolie
Pardubice/ Na tři divácky atraktivní snímky láká o víkendu Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin vždy po
setmění promítá v případě příznivého počasí zdarma v Tyršových sadech.
Dnes to bude Síla srdce. „Jde o skutečný příběh britského reportéra Daniela Pearla. Vroce 2002 byl unesen islamistickými
teroristy v jižním Pákistánu a poté popraven,“ řekl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.
„Celý svět byl šokován brutálním činem a nikdo si neuměl představit utrpení v té době šest měsíců těhotné Mariane, která do
poslední chvíle věřila, že se Daniel vrátí,“ pokračoval Jan Motyčka.
„Příběh zachycuje celý měsíc, kdy byl Daniel nezvěstný, i vyjednávání o jeho propuštění. Je protkán vzpomínkami na jejich
společný život. O zfilmování knihy, kterou Mariane napsala jako vzpomínku pro jejího a Danielova syna Adama narozeného po
smrti otce, se zasadili také Brad Pitt i Angelina Jolie, která v tomto titulu zároveň ztvárnila hlavní roli. Jejich hlavní snahou bylo,
aby si svět připomněl, jak může terorismus bolestně zasáhnout do života naprosto nevinných lidí a navždy jej změnit,“ sdělil
jeden z provozovatelů kina.
To zítra večer po setmění promítne úspěšný český film Vratné lahve. V Tyršových sadech se objeví hlavně díky režisérovi Janu
Svěrákovi.
„Tomu se v Pardubicích zřejmě líbilo při speciální projekci jeho jiného titulu Tmavomodrý svět na letišti, kterou jsme pořádali na
závěr letošního ročníku Febiofestu, a tak nám výrazně pomohl při jednání s distribuční společností, aby se u nás tento film
vůbec mohl uvádět,“ pravil Jan Motyčka, podle něhož by měl do města perníku dorazit i jeden z hlavních protagonistů, herec
Pavel Landovský.
Kde je Rotunda?
„Když jsme ho na tuto akci zvali, tak se jen divil, že se z Tyršových sadů ztratila Rotunda,“ přidal úsměvnou perličku
provozovatel kina.
To v neděli vábí na snímek Životy těch druhých. „Získal sedm německých cen Lola, stal se Evropským filmem roku 2006 a
zahraničním snímkem nominovaným na Oscara,“ podotkl druhý z provozovatelů Tomáš Drechsler.
„Píše se rok 1984 a do pádu obávaného režimu ve východním Německu zbývá necelých šest let. Vládnoucí 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 dramatikovi Georgeovi Dreymanovi (Sebastian Koch)
a jeho atraktivní přítelkyni Christě-Marii Sielandové (Martina Gedecková), která krátce předtím učarovala mocnému ministrovi
kultury (Thomas Thieme). Jak se do světa dvou divadelních hvězd ponoří, začne být jejich životy fascinován a uvědomí si
omezenost své existence,“ popisoval Tomáš Drechsler a doplnil, že hudba k filmu byla nahrána v Praze Pražským
symfonickýmorchestrem.
Více informací najdete na webu www.par dubicky.denik.cz/letnikino

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: „LANĎÁK“ SE VRACÍ. Do Pardubického letního kina by měl na sobotní projekci filmu Vratné lahve dorazit herec
Pavel Landovský. Ten si zahrál roli nemluvného „ex–lampasáka“ Řezáče.
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Landovský přijede do kina sbírat lahve
TISK, Datum: 04.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice/ Na tři divácky atraktivní snímky láká o víkendu Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin vždy po
setmění promítá v případě příznivého počasí zdarma v Tyršových sadech. Dnes večer to bude Síla srdce s Angelinou Jolie, v
sobotu Vratné lahve, které přijede uvést herec Pavel Landovský (viz archivní foto), a v neděli Životy těch druhých.
...5
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Na Svěrákovy Vratné lahve do Pardubického letního kina dorazilo přes 1500 návštěvníků!
TISK, Datum: 07.07.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 13, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Kultura regionu

„Tomu, kdo vymyslel tenhle nápad, bych snad dala i pusu. Je super, že můžeme sledovat takový bijáky zadarmo,“ svěřila se
16letá Aneta
Pardubice/ „Tomu, kdo v Pardubicích vymyslel letní kino, bych snad dala i pusu. Je to fakt super, že tady můžeme dva měsíce
sledovat takový úžasný bijáky a navíc úplně zadarmo,“ nechala se slyšet šestnáctiletá Aneta, jedna z návštěvnic Pardubického
letního kina , které v Tyršových sadech už třetí rok promítá bez vstupného zajímavé domácí i zahraniční filmy.
České filmy táhnou, říká organizátor
„Je dobře, že organizátoři pamatují nejen na mladé diváky, ale že se v programu objevují i tituly, na které mohou vyrazit také
lidé v našem věku, tedy střední generace, jako třeba Vratné lahve,“ prozradili Jiří a Jana Svobodovi.
Právě film Jana a Zdeňka Svěrákových byl hlavním lákadlem víkendového programu v Tyršových sadech.
Na tuto projekci dorazilo podle organizátorů přes 1500 diváků! „České filmy prostě táhnou,“ konstatoval jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Původně měl v sobotu večer do Tyršových sadů zavítat též herec Pavel Landovský, který ve Vratných lahvích ztvárnil bývalého
lampasáka Řezáče, ale bohužel mu to nakonec podle slov Jana Motyčky jeho současná situace nedovolila.
Přesto však většina diváků odcházela z „Tyršáků“ spokojena. „Byl to moc hezký film, takový typicky svěrákovský,“ svěřila se po
promítání paní Jiřina, která zamířila do Pardubického letního kina vůbec poprvé v životě. „Kolegyně v práci mi tvrdily, že se
tu schází pochybná mládež a dělá tady jenom nepořádek a neplechu. Ale nakonec jsem se s manželem rozhodla, že se sem
půjdu podívat, protože jsem Vratné lahve opravdu chtěla vidět. A když to je zadarmo, tak jsem si říkala, že to zkusíme a když
tak odejdeme během představení. Ale bylo to fajn, užili jsme si to až do konce,“ dodala paní Jiřina.
Už dneska Královna Alžběta: Zlatý věk
Velký ohlas však vzbudila i páteční produkce, kdy byl na programu působivý snímek Síla srdce. Ten vyprávěl skutečný příběh
britského reportéra Daniela Pearla, který byl 23. ledna 2002 unesen islamistickými teroristy v jižním Pákistánu a o měsíc
později popraven. „To byl opravdu silný film. A ani jsem nevěděla, že v tom hlavní roli má Angelina Jolie,“ přiznala jedna z
návštěvnic Pardubického letního kina , které dnes po setmění uvede v případě příznivého počasí snímek Královna Alžběta:
Zlatý věk.
„Jde o životní příběh nejslavnější panovnice naší historie v podání oscarové Cate Blanchettové,“ informoval náš Deník druhý z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Více informací o letním kině najdete na www.pardubicky.de nik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO promítá v Tyršových sadech po celou dobu prázdnin vždy po setmění zajímavé
domácí a zahraniční filmy. Vstup je jako už tradičně zcela zdarma.
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FILM
Pardubické letní kino , které hned od samého začátku nalákalo tisíce diváků a patří mezi nejnavštěvovanější letní kina v
zemi, dnes nabízí snímek Královna Alžběta: Zlatý věk. Jde o životní příběh nejslavnější panovnice naší historie v podání
oscarové Cate Blanchettové. Píše se rok 1585. Španělský král Filip vládne celé Evropě. Pouze jediný panovník se mu rozhodl
vzdorovat - anglická královna Alžběta.
Na její místo chce proto Filip dosadit Marii Stuartovnu.
Dokáže Alžběta ochránit svou vlast a rovněž svou lásku k Walteru Raleighovi?

Zpět
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SERVIS NA LÉTO. V Pardubicích se bruslaři projedou ulicemi. Tentokrát navečer
Dramaturg pardubického letního kina Leoš Kučera vybírá na karlovarském festivalu filmy
Rozhovor
Pardubice - Členem jedné z porot na karlovarském festivalu byl vloni i ředitel královéhradeckého artkina Centrál a dramaturg
Letního kina Pardubice Leoš Kučera. Letošní ročník začal v pátek a Kučera tentokrát jede do Karlových Varů „nakupovat“
filmy, na které se pak lidé budou moci od podzimu a zimy přijít podívat.
„Loni jsem byl součástí poroty, kterou tvořili zástupci sdružení evropských kin Europa Cinemas. Toto sdružení na velkých
festivalech, jako jsou Cannes, Berlín, Benátky a nyní i Karlovy Vary, uděluje takzvaný Europa Cinemas Label. Oceněný film tak
dostane známku, která upozorňuje na to, že snímek je titul doporučený pro evropské kinaře. Porota je složená z provozovatelů
biografů, kteří jsou součástí této sítě. Snažili jsme se najít dobrý film, na který jsme se nedívali jako odborná porota, která
sleduje scénář, režii a podobně. Ale chtěli jsme vybrat titul, jenž bude fungovat po distribuční stránce. Snažili jsme se vybrat
snímek, na který diváci přijdou, ale zároveň není povrchní, jednoduchý,“ říká Kučera.
* Vybrali jste si estonský snímek Třída. Ten se ale nakonec do české distribuce nedostal...
U nás se to opravdu nepodařilo, ale v některých jiných zemích ano. Shodou okolností teď půjde do českých kin film se stejným
názvem, ale to je vítěz letošního festivalu v Cannes. Režisér toho námi vybraného snímku se při návštěvě Ameriky nechal
inspirovat jedním ze školních masakrů, ale natočil příběh, který by se mohl odehrát na každé škole. Vybral si pro natáčení
klasickou školní třídu, kde se žáci snažili rozehrát předem připravený příběh, ale zároveň do něj vložili hodně vlastních zážitků.
Snímek byl proto velmi autentický. Ještě jsem to ale nevzdal. Objeví se u nás třeba později.
* Ve výběru poroty jste měli víc filmů, který z nich se nakonec v Čechách promítal?
Mým velkým favoritem byl norský film Kurz negativní výchovy. Hodnotili jsme ale třeba i Saturno contro tureckého režiséra
Ferzna Oztepeka či polské Náměstí Spasitele. Jsou to velmi specifické snímky, které jsou určeny spíše pro klubová kina, byť
Oztepekovo dřívější Okno naproti byl i u nás divácký hit. Ne vždy to totiž funguje. Z českých v námi posuzované sekci soutěžili
třeba Sedláčkův film Pravidla lži nebo Vratné láhve. Bylo zajímavé, jak se na tenhle u nás tolik navštěvovaný snímek dívali
kolegové porotci z Nizozemí, Francie nebo Švédska. Moc mu nerozuměli a dlouho jsme o tom filmu mluvili. Kouzlo Svěrákova
humoru asi opravdu končí spolu se státními hranicemi.
* Letos pojedete filmy nakupovat. Pro koho?
Máme v naší minisíti kin, do níž patří i Centrál, vlastní distribuční společnost, která se jmenuje Aerofilms. Budu se ale setkávat i
s dalšími distributory. Festival je dobré místo, kde se dá probrat, jak budou jednotlivé filmy fungovat. Jakýsi Karlovývar, výběr
toho nejlepšího, co se dalo v Karlových Varech koupit, je pak v kinech k vidění následujícího půl roku.
* Už víte, na které snímky se především půjdete podívat?
Jsme evropské kino, takže se zaměřím na evropské filmy. Vím i o jednom snímku, který bude v Karlových Varech a přitom už je
u nás v kině nasazený v programu. Myslím, že většina kinařů je zvědavá na snímek Juraje Jakubiska Bathory. Ten už je taky v
mnoha programech, 10. července jde do kin, ale nikdo ho asi neviděl v Čechách kompletní. Tedy kromě asi několika pirátů,
kteří ho před časem ukradli, a policistů. Půjdu se také podívat na soutěžní snímek Michaely Pavlátové Děti noci. To je zrovna
film, kterým bychom chtěli oslavit naše páté Centrální narozeniny v září v předpremiéře. Takže bych ho rád zhlédl dřív, abych
viděl, zda se k hodí k oslavě narozenin, nebo to je ještě na zvážení.
* Co zahraniční filmy?
Zajímavý určitě bude kanadský snímek Hank a Mike, který bude v Čechách distribuovat právě náš Aerofilms. Ale to je spíš
taková lahůdka, letní úlet. Zajímá mě ale nový Michalkovův film 12, v němž použil námět Lumetových Dvanácti rozhněvaných
mužů z roku 1957. V tom původním filmu hrál i třeba Jiří Voskovec. Michalkov ho nyní situoval do poměrů dnešního Ruska,
místo černocha tak Rusové rozhodují o osudu Kavkazana.

Foto autor: FOTO: MAFA
Foto popis: PŘIVEZU TRHÁKY. Ředitel královéhradeckého kina Centrál vybíral filmy i pro pardubické letní kino . Snímky,
které vybere ve Varech, možná diváci v obou městech brzy uvidí.
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Ředitel hradeckého artkina Centrál Leoš Kučera vybírá na karlovarském festivalu filmy
Hradec Králové - Členem jedné z porot na karlovarském festivalu byl vloni i ředitel královéhradeckého artkina Centrál a
dramaturg Letního kina Pardubice Leoš Kučera. Letošní ročník začal v pátek a Kučera tentokrát jede do Karlových Varů
„nakupovat“ filmy pro podzim a zimu.
„Loni jsem byl součástí poroty, kterou tvořili zástupci sdružení evropských kin Europa Cinemas. Toto sdružení na velkých
festivalech, jako jsou Cannes, Berlín, Benátky a nyní i Karlovy Vary, uděluje takzvaný Europa Cinemas Label. Oceněný film tak
dostane známku, která upozorňuje na to, že snímek je titul doporučený pro evropské kinaře. Porota je složena z provozovatelů
biografů, kteří jsou součástí této sítě. Snažili jsme se najít dobrý film, ale nedívali jsme se na něj jako odborná porota, která
sleduje scénář, režii a podobně. Chtěli jsme totiž vybrat titul, jenž bude vyhovovat po distribuční stránce. Snažili jsme se vybrat
snímek, na který diváci přijdou, ale jenž zároveň není povrchní, jednoduchý,“ říká Kučera.
* Vybrali jste si estonský snímek Třída. Ten se ale nakonec do české distribuce nedostal...
U nás se to opravdu nepodařilo, ale v některých jiných zemích ano. Shodou okolností teď půjde do českých kin film se stejným
názvem, ale ten je vítěz letošního festivalu v Cannes. Režisér toho námi vybraného snímku se při návštěvě Ameriky nechal
inspirovat jedním ze školních masakrů, ale natočil příběh, který by se mohl odehrát na každé škole. Vybral si pro natáčení
klasickou školní třídu, kde se žáci snažili rozehrát předem připravený příběh, ale zároveň do něj vložili hodně vlastních zážitků.
Snímek byl proto velmi autentický. Ještě jsem to ale nevzdal. Objeví se u nás třeba později.
* Ve výběru poroty jste měli víc filmů, který z nich se v Čechách promítal?
Mým velkým favoritem byl norský film Kurz negativní výchovy. Hodnotili jsme ale třeba i Saturno contro tureckého režiséra
Ferzna Oztepeka či polské Náměstí Spasitele. Jsou to velmi specifické snímky, které jsou určeny spíše pro klubová kina, byť
Oztepekovo dřívější Okno naproti byl i u nás divácký hit. Ne vždy to totiž funguje. Z českých v námi posuzované sekci soutěžil
třeba Sedláčkův film Pravidla lži nebo Vratné láhve. Bylo zajímavé, jak se na tenhle u nás tolik navštěvovaný snímek dívali
kolegové porotci z Nizozemí, Francie nebo Švédska. Moc mu nerozuměli a dlouho jsme o tom filmu mluvili. Kouzlo Svěrákova
humoru asi opravdu končí spolu se státními hranicemi.
* Letos pojedete filmy nakupovat. Pro koho?
Máme v naší minisíti kin, do níž patří i Centrál, vlastní distribuční společnost, která se jmenuje Aerofilms. Budu se ale setkávat i
s dalšími distributory. Festival je dobré místo, kde se dá probrat, jak budou jednotlivé filmy zabírat. Jakýsi karlovývar, výběr
toho nejlepšího, co se dalo v Karlových Varech koupit, je pak v kinech k vidění následujícího půl roku.
* Už víte, na které snímky se půjdete podívat především?
Jsme evropské kino, takže se zaměřím na evropské filmy. Vím i o jednom snímku, který bude v Karlových Varech, a přitom už je
u nás v kině nasazený v programu. Myslím, že většina kinařů je zvědavá na snímek Juraje Jakubiska Bathory. Ten už je taky v
mnoha programech, 10. července jde do kin, ale nikdo ho v Čechách asi neviděl kompletní. Tedy kromě asi několika pirátů,
kteří ho před časem ukradli, a policistů. Půjdu se také podívat na soutěžní snímek Michaely Pavlátové Děti noci. To je zrovna
film, kterým bychom chtěli oslavit naše páté Centrální narozeniny v září v předpremiéře. Tak bych ho rád zhlédl dřív, abych
viděl, zda se k hodí k oslavě narozenin.
* Co zahraniční filmy?
Zajímavý určitě bude kanadský snímek Hank a Mike, který bude v Čechách distribuovat právě náš Aerofilms. Ale to je spíš
taková lahůdka, letní úlet. Zajímá mě nový Michalkovův film 12, v němž použil námět Lumetových Dvanácti rozhněvaných mužů
z roku 1957. V tom původním filmu filmu hrál třeba i Jiří Voskovec. Michalkov ho nyní situoval do poměrů dnešního Ruska,
místo černocha tak Rusové rozhodují o osudu Kavkazana.

Foto autor: FOTO: MAFA
Foto popis: PŘIVEZU TRHÁKY. Ředitel královéhradeckého kina Centrál Leoš Kučera vybírá v Karlových Varech filmy pro
hradecký Centrál i pro pardubické letní kino .
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
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Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. prostoru v Pardubickém letním kině a jako pozornost od provozovatelů
také osm steaků a šestnáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne zodpovíte na e–
mail pardubicky@denik.cz otázku, kterou sezonu nyní „kroutí“ Pardubické letní kino ? Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“,
své celé jméno a příjmení a přidat rovněž svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní
promítání německo–tureckého filmu Na druhé straně. To v případě příznivého počasí začíná po setmění.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ dnes večer můžete získat steaky a piva zadarmo!
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Letní kino dnes nahlédne na druhou stranu
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V pardubických Tyršových sadech bude večer po setmění k vidění německo–turecký film režiséra Faitha Akina, a to zdarma!
Pardubice/ Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin v případě příznivého počasí vždy po setmění promítá zcela
zdarma zajímavé domácí i zahraniční filmy, uvede dnes večer německo–turecký snímek Na druhé straně. „Tento titul na podzim
loňského roku zvítězil u poslanců Evropského parlamentu jako nejlepší evropský snímek na přehlídce, která měla za cíl
zdůraznit význam evropské kinematografie,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Tento film zaujal i diváky na loňském ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech,“ poznamenal Jan
Motyčka.
Německý režisér Faith Akin, který pochází z rodiny tureckých přistěhovalců, vypráví příběh tureckého muže cestujícího do
Istanbulu, aby tam našel dceru bývalé přítelkyně svého otce. Ta je ovšem zrovna na útěku do Německa, kde žije nelegálně u
své „spolužačky“, jejíž puritánská matka z toho všeho není příliš nadšená. „Když dívku najde policie, je deportována do
Turecka, kde je díky svým minulým restům zatčena a odsouzena do vězení,“ popsal stručně děj příběhu druhý z provozovatelů
Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Více info na webu www.par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO dnes večer po setmění v případě příznivého počasí uvede film Na druhé straně.
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Film z druhé strany
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V kině v Tyršových sadech lidé uvidí snímek výjimečného filmaře Fatiha Akina
Pardubice - Hamburský rodák Fatih Akin patří k nejrespektovanějším tvůrcům současnosti. V Česku se promítaly dva jeho
předchozí snímky V červenci a Proti zdi. Dnes se mohou zájemci vydat do pardubického letního kina na jeho zatím poslední
dílo Na druhé straně.
Akin je úspěšným sběratelem filmových cen, kterých už má pětadvacet. Mezi nimi je i Zlatý medvěd za vítězství v Berlíně se
snímkem Proti zdi. Berlín je svým způsobem jeho „domovský“ festival, ale snímek Na druhé straně do něj nepřihlásil. Zkusil
Cannes. Tady sice porota za nejlepší snímek vyhlásila jiné dílo, ale Akin si odnesl cenu za nejlepší scénář.
„Do filmu Proti zdi jsem vložil tolik energie, že jsem po jeho dokončení neměl nejmenší představu, do čeho se pustit dál. Situaci
paradoxně ještě zhoršilo to, že se film Proti zdi stal velmi úspěšným. Nečekal jsem to. Měl jsem ještě větší tvůrčí blok. Cítil jsem
tlak, abych natočil ještě lepší film než Proti zdi. Obvykle všechno přirovnávám ke sportu. Stál přede mnou úkol navázat na
předchozí úspěch. Být rychlejší než Carl Lewis,“ řekl o nátáčení Akin.
Film Na druhé straně vypráví, jak je u Akina zvykem, rozsáhlý příběh, ve kterém figuruje hned několik hlavních postav - vdovec
a jeho syn - učitel němčiny, prostitutka, členka turecké ilegální skupiny, německá studentka a její matka. Děj se odehrává v
Německu a Turecku.
Akin většinu svých předchozích snímků točil s poměrně uzavřenou skupinou herců, kteří se různě střídali v hlavních rolích. V
jeho prvních snímcích zaujal Moritz Bleibtreu, hvězdou Proti zdi byl Birol Ünel.
Tentokrát ale přizval režisér ke spolupráci většinou herce, kteří se v jeho filmech objevují poprvé. Zajímavou roli matky dostala
letos pětašedesátiletá Hanna Schygulla. Hvězda německých filmů sedmdesátých a osmdesátých let si z Cannes odnesla cenu
pro nejlepší herečku v roce 1983. Dlouhá léta spolupracovala s Rainerem Wernerem Fassbinderem.

Foto autor: FOTO:ARCHIV
Foto popis: SBĚRATEL CEN. Fatih Akin, jeden z milionů Turků, kteří se narodili a žijí v Německu, má za sebou několik
ocenění svých filmů z významných světových festivalů.
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FOTO - CHTĚLI KRÁST V KINĚ
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UDÁLOSTI V REGIONU

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: ZÁMEK bistra u Pardubického letního kina vypáčil včera neznámý pachatel. Kromě zničených dveří ale
nezpůsobil žádnou škodu – vyplašila ho poplašná siréna.
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
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Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. prostoru v Pardubickém letním kině a jako pozornost od provozovatelů
také osm steaků a šestnáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne zodpovíte na e–
mail pardubicky@denik.cz otázku, kolik návštěvníků podle organizátorů vidělo loňské a předloňské projekce Pardubického
letního kina ? Nápovědu můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno
a příjmení a přidat rovněž svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku
Horton. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Hanu Gabrielovou, která jako první
správně odpověděla, že Pardubické letní kino „kroutí“ v Tyršových sadech už třetí sezonu.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech promítá o prázdninách denně zdarma!
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Spolupracovník Karla Gotta v Pardubickém letním kině s dvaasedmdesátiletou maminkou
TISK, Datum: 09.07.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 15, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Kultura

Jana Adama, který několikanásobnému Slavíkovi edituje mimo jiné i jeho internetové stránky, přilákal film Královna Alžběta:
Zlatý věk
Pardubice/ Vůbec poprvé se do Pardubického letního kina , které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech vždy
po setmění zcela zdarma divácky atraktivní domácí i zahraniční filmy, se vypravil také dlouholetý spolupracovník zpěváka Karla
Gotta Jan Adam.
„Společně s mou dvaasedmdesátiletou maminkou jsme se v pondělí večer vypravili na film Královna Alžběta: Zlatý věk. Oba
dva jsme byli velmi spokojeni,“ svěřil se Deníku Jan Adam, který Karlu Gottovi edituje mimo jiné i jeho oficiální internetové
stránky www.karelgott.com.
Brzy do Tyršových sadů vyrazí znovu
„Určitě sem vyrazíme brzy znovu. Když jsme viděli program na červenec, našli jsme v něm spoustu filmů, které nám v běžné
distribuci utekly a chtěli bychom je vidět,“ konstatoval Jan Adam.
„Jediné, co mi při projekci trochu vadilo, že nebyl zvuk přece jen o něco víc nahlas. Myslím, že tak snížená hlasitost je až
zbytečná. Bylo to hodně v kontrastu s tím, co slyším, když jdu například do multikina,“ sdělil pardubický spolupracovník Karla
Gotta.
„Zvuk jsme snížili na nejnižší možnou míru hlavně proto, abychom nerušili obyvatele nedaleké ulice Na Hrádku, kteří proti
našemu kinu sepsali petici, podobně jako předloni jeden občan z Labské ulice,“ uvedl Jan Motyčka, jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina .
Jeho předloňské a loňské projekce v Tyršových sadech vzbudily u obyvatel i návštěvníků Pardubic nebývalý ohlas, staly se
kulturní událostí léta číslo jedna a přilákaly do městského parku přes šedesát tisíc diváků!
Program Pardubického letního kina je postaven na kombinaci nových a osvědčených filmů. „Těží nejen z klasických
distribučních titulů, které jsou v tuzemsku v daném období k dispozici, ale sahá často také ke starším umělecky hodnotným,
dalo by se říci přímo artovým snímkům. Divák tak dostává komplexní obraz o stavu české a světové kinematografie v horizontu
několika let,“ pravil dramaturg Pardubického letního kina Leoš Kučera.
Dnes dávají film o slonovi a smítku
Dnes od 21.30 hodin přijde v případě příznivého počasí na řadu americký snímek Horton. „Je to celkem normální slon v dobré
fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu, které mluví. Celkem logicky se
domnívá, že chyba, tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě, a že se prostě a jednoduše zbláznil. Jenže ono to tak není, smítko
opravdu mluví. Je v něm totiž ukryté malé městečko Kdosice, ve kterém žijí maličkatí Kdovíci. Mezi nimi rovněž Starosta –
zasloužilý obyvatel, který má několik desítek roztomilých dcer, spokojený život a před sebou velkolepou oslavu stoletého výročí
svého městečka. A je také jediný, kdo slyší Hortona. I Starosta si nejdřív myslí, že mu v hlavě přeskočilo, ale naštěstí mu včas
dojde, že neblázní, a že Kdosice jsou ve vážném ohrožení. Dostaly se totiž ze svého starého a bezpečného úkrytu a jejich osud
teď závisí na tom, jestli se Hortonovi podaří Kdovíkům pomoct s hledáním nového domova,“ stručně popsal děj tohoto
animovaného snímku druhý z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„V českém znění tohoto příběhu účinkují Martin Dejdar, Petr Rychlý, Zdeněk Svěrák, Lukáš Hlavica, Tomáš Juřička, Filip Švarc,
Jana Boušková, Hana Ševčíková a další,“ doplnil Tomáš Drechsler.
Více informací o Pardubickém letním kině můžete najít také na internetové adrese: www.pardubicky. denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ, které promítá po celou dobu hlavních prázdnin v Tyršových sadech, bude dnes
večer po setmění v případě příznivého počasí k vidění zcela zdarma animovaný americký film Horton. Začátek projekce by měl
být v 21.30 hodin.
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Letní kino promítá pro mladé
TISK, Datum: 09.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
Organizátoři pardubického letního kina se rozhodli, že každou středu budou nabízet snímek, na který se mohou vydat mladší
diváci. Dnes je na programu film Horton o celkem normální slonu v dobré fyzické i psychické kondici.

Zpět

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 10.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kolik prázdninových měsíců má letos promítat Pardubické letní kino ?
Nápovědu můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a
přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Láska za časů
cholery. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Blanku Harvánkovou. Ta správně
odpověděla, že loňské a předloňské projekce vidělo podle provozovatelů letního kina na šedesát tisíc diváků.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech promítá o prázdninách denně zdarma!
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Láska za časů cholery putuje večer do Tyršových sadů
TISK, Datum: 10.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

„Výhra nám přišla vhod,“ konstatovala vítězka soutěže Deníku Hana Gabrielová.
Pardubice/ Mezi návštěvníky Pardubického letního kina byla v úterý večer také výherkyně naší čtenářské soutěže o čtyři
volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn, ale také steaky a piva zdarma – Hana Gabrielová z Kladrub nad Labem. „S
Pardubickým deníkem soutěžíme pravidelně celá rodina. Tak jsme byli rádi, že to teď náhodou vyšlo,“ konstatovala šťastná
vítězka, která naposledy od našeho listu získala zdarma volné vstupenky na pardubický koncert zpěváka Karla Gotta.
„V Pardubickém letním kině jsme byli v úterý úplně poprvé. Je to pěkný areál a i film Na druhé straně byl zajímavý. Když jsme
procházeli červencový program, zaujaly nás také další snímky. Doma to ještě musíme pořádně probrat, ale určitě bychom se
sem ještě rádi zajeli podívat. Nabídka je tu opravdu dobrá,“ řekla Hana Gabrielová.
„Osobně mám ráda romantické filmy, dobrodružné pořady nebo tituly, které se týkají podmořského světa,“ líčila vítězka
čtenářské soutěže.
„Výhra nám určitě přišla vhod. Steaky máme rádi. Pravidelně se scházíme na zahradě s přáteli a grilujeme,“ prohlásila Hana
Gabrielová. Dnes večer po setmění je v případě příznivého počasí na programu v Tyršových sadech film Láska za časů
cholery. „Florentino Ariza (Javier Bardem) se jako mladík zamiluje do nádherné Ferminy (Giovanna Mezzogiornoová). Ta
ovšem jeho lásku odmítne a její otec ji donutí vzít si váženého lékaře Urbina (Benjamin Bratt). S tím se Florentino nesmíří a
stále se o Ferminu pokouší. Ariza je romantický snílek, který z nešťastné lásky padá do náručí 622 jiných žen, Urbino
reprezentuje řád a pokrok. Je systematický, cynický a jeho největším cílem je zbavit obyvatele Kolumbie devastujících epidemií
cholery. Fermina si záhy uvědomí, že její manželství jí zaručuje bezstarostný život, ale touhu po lásce nezasytí. Když se 51 let
poté, co jí Florentino poprvé vyznal lásku, znovu setkávají, Urbino je už po smrti. A oni tak stojí před rozhodnutím, jestli svůj
fatální vztah konečně naplní,“ podotkl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka na adresu výpravného
filmu, v němž se objeví i několik písní od známé zpěvačky Shakiry.
„Snímek natočil britský režisér Mike Newell, který má za sebou divácké hity jako Harry Potter a Ohnivý pohár, Čtyři svatby a
jeden pohřeb či Úsměv Mony Lisy,“ prohlásil druhý z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler a dodal, že promítat se bude
opět zcela zdarma!
Více informací najdete také na webu: www.par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ v Tyršových sadech můžete s Deníkem vyhrát čtyři steaky a také dvanáct piv!
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TIPY
TISK, Datum: 10.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

Adaptace Marquezovy knihy
FILM Adaptace jednoho z nejslavnějších románů klasika světové literatury dvacátého století Gabriela Garcii Marqueze je dnes
na programu pardubického letního kina . Zájemci se mohou vydat na snímek Láska za časů cholery. Florentino Ariza (Javier
Bardem) se jakomladík zamiluje do nádherné Ferminy (Giovanna Mezzogiornoová). Ta ovšem jeho lásku odmítne a její otec ji
vzápětí donutí vzít si váženého lékaře Urbina (Benjamin Bratt). S tím se ovšem Florentino nesmíří a stále se o Ferminu
pokouší. Zatímco Ariza je romantický snílek, který z nešťastné lásky padá do náručí celkem šesti set dvaceti dvou jiných žen,
Urbino reprezentuje řád a pokrok. Je systematický, cynický a jeho největším cílem je zbavit obyvatele Kolumbie devastujících
epidemií cholery.
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Irglová a Hansard večer míří do letního kina
TISK, Datum: 11.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech bude už dneska k vidění zcela zdarma film Once.
Pardubice/ V Tyršových sadech bude dnes večer po setmění k vidění zcela zdarma v případě příznivého počasí jeden z
nejočekávanějších titulů třetí sezony Pardubického letního kina .
Půjde o irsko–český snímek Once s Markétou Irglovou a Glenem Hansardem v hlavních rolích. „Oba dva nás hrozně dlouho
bombardovali, aby mohli do Pardubického letního kina přijet, že prý má všude obrovský ohlas. Bohužel jsme museli tuto
nadějnou, talentovanou dvojici odmítnout s radou, ať se nám ozvou, když dostanou nějakou prestižní cenu,“ vtipkoval na
adresu držitelů Oscara za nejlepší filmovou píseň jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka a vážněji už
pak dodal, že vzhledem k jejich nabitému pracovnímu kalendáři a fenomenálnímu úspěchu po celém světě by byla návštěva
této dvojice v Pardubickém letním kině zřejmě nereálná.
„Film Once vypráví o pouličním muzikantovi, který si občas přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, ale to
se mu vůbec nedaří. Ona je talentovaná pianistka z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se ti
dva náhodou potkají, zjistí, že jejich společná hudba má neobyčejnou sílu, a podaří se jim získat nejen peníze na pronájem
studia, kde natočí společnou desku, ale také přízeň a obdiv všech, kteří se na jejím vzniku podílejí. Oba si ale velmi záhy
uvědomí, že takového člověka, jakým je ten druhý, se jim podaří v životě potkat jen jednou. Jeho nově získaná svoboda a její
minulé závazky tak oba postaví před rozhodnutí, co jsou pro sebe schopni obětovat a jestli vůbec mají možnost zůstat spolu,“
popsal stručně děj příběhu druhý z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Více na www.pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Jan Handrejch
Foto popis: V PARDUBICKÝCH TYRŠOVÝCH SADECH bude dnes večer po setmění k vidění zcela zdarma film Once s
Markétou Irglovou a Glenem Hansardem v hlavních rolích.

Zpět

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 11.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů také čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, jakou prestižní cenu získali v Los Angeles za píseň z filmu Once Markéta
Irglová a Glen Hansard? Nápovědu můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své
celé jméno a příjmení a přidat rovněž svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní
promítání snímku Once. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Janu Svobodovou, která
jako první správně odpověděla, že Pardubické letní kino i letos promítá po celé dva prázdninové měsíce.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech promítá o prázdninách denně zdarma!
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Sobota je v letním kině česká
TISK, Datum: 12.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

UDÁLOSTI
FILM Pardubické letní kino bude vždy v sobotu patřit českým snímkům. Dnes je na programu film Karamazovi Petra Zelenky.
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem hry, aby na
alternativním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi, jejímž
základem je vyšetřování otcovraždy. V divadelním dramatu, nabitém emocemi - láskou, žárlivostí, nenávistí, se řeší otázky víry,
nesmrtelnosti a spásy lidské duše.

Zpět
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 12.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů také čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu
zodpovíte na e-mail pardubicky@denik.cz otázku, jak je dlouhý film Americký gangster? Nápovědu můžete najít také na webu
www.letni-kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat rovněž svůj telefonní kontakt. Ti,
kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit na pondělní promítání snímku Americký gangster. To v případě příznivého počasí
začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Vandu Zavadilovou, která jako první správně odpověděla, že Markéta Irglová a
Glen Hansard získali v Los Angeles za píseň z filmu Once sošku Oscara.

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: DVANÁCT PIV zdarma. Můžete vyhrát v soutěží Pardubického letního kina a Pardubického deníku.

Zpět
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Divadelní představení Karamazovi v kině!
TISK, Datum: 12.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Pardubické letní kino dnes v případě příznivého počasí nabídne v Tyršových sadech divákům další český titul
Karamazovi, kde si hlavní roli zahrál Ivan Trojan. Zítra se pak zájemci mohou zdarma přijít podívat na americké drama
Soukromá válka pana Wilsona.
„Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem hry, aby na
alternativním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi, jejímž
základem je vyšetřování otcovraždy,“ představil snímek jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
„Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme osudy hereckého souboru, komické příběhy herců a režiséra. Do děje zasahuje i
osobní tragédie jednoho z diváků, který projeví nezvyklé přání: poprosí herce, aby zahráli jenom pro něj. Zkouška se promění
ve strhující představení, kdy herci vystupují pro jediného diváka. Náhle největší drama neprobíhá na jevišti, ale v hledišti...,“
neprozradil závěr filmu druhý provozovatel kina Jan Motyčka.
K zítřejšímu snímku Soukromá válka pana Wilsona pak Motyčka řekl: „Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný člověk.
Charlie Wilson (Tom Hanks). Děvkař, alkoholik, příležitostný uživatel drog a kongresman, kterému se podařilo vyhnat Rudou
armádu z Afghánistánu, a tím odstartovat rychlý krach komunistické říše. Stačilo dodat špatně ozbrojeným afghánským
odbojářům kvalitnější zbraně.“
Příběh, který je příliš šílený na to, aby nebyl pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike Nichols. „Před kamerou se mu sešla
výjimečná herecká sestava v čele s Tomem Hanksem, Julií Robertsovou a Philipem Seymourem Hoffmanem,“ uvedl k obsazení
Tomáš Drechsler.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: KARAMAZOVI jsou dramatem o morálce, povaze člověka, lidském svědomí, vině, trestu a odpuštění.

Zpět

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 14.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Čtyři volné vstupy do V. I. P. prostoru v Pardubickém letním kině a jako pozornost od provozovatelů čtyři steaky a
dvanáct piv zcela zdarma získal na dnešní večer Tomáš Velecký, který správně odpověděl, že film Americky gangster trvá 157
minut. Možnost vyhrát další vstupenky do V. I. P. zóny budete mít opět zítra. Otázku naleznete v Pardubickém deníku.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech promítá o prázdninách denně zdarma!
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Zpět

Patnáct set diváků zmoklo! Kvůli filmu Once
TISK, Datum: 14.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubické letní kino bojovalo o víkendu s nepřízní počasí. „Mokrý“ byl film s oskarovou písní i Karamazovi.
Pardubice/ Na projekci filmu Once s Markétou Irglovou a Glenem Hansardem v hlavních rolích zavítalo v pátek večer do
Pardubického letního kina v Tyršových sadech na 1500 návštěvníků!
„Bohužel se po několika minutách promítání spustil obrovský liják, který část publika vyhnal z kina. Ti nejstatečnější, co vydrželi
i přes tuto silnou nepřízeň počasí, zaslouží upřímný obdiv,“ sdělil jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka.
„Původně jsme měli v plánu, že tento pozoruhodný titul, jenž mimo jiné získal prestižního Oscara za nejlepší filmovou píseň,
nabídneme divákům zcela zdarma ještě jednou. Chtěli jsme ho uvést v sobotu večer hned po skončení plánované projekce
nejnovějšího snímku režiséra Petra Zelenky Karamazovi, který mimochodem sklízel úspěchy i na Mezinárodním filmovém
festivalu v Karlových Varech. Jenže i tentokrát pršelo a promítat ho promoklým návštěvníkům ještě po Karamazových by asi
opravdu nemělo cenu,“ poznamenal Tomáš Drechsler, druhý z provozovatelů letního kina, kam v předloňském a loňském roce
dorazilo přes 60 tisíc lidí.
Dnes po setmění bude v Tyršových sadech v případě příznivého počasí k vidění Americký gangster. „Jde o snímek, v němž
spojili své síly Oscary ověnčení herci Russell Crowe a Denzel Washington s oscarovým scénáristou Stevem Zaillianem
(Schindlerův seznam, Gangy New Yorku) a neméně úspěšným režisérem Ridleym Scottem. Vznikl tak strhující příběh o
vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena,“
podotkl dramaturg kina Leoš Kučera.

Zpět
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Jak se rodí hvězda podsvětí
TISK, Datum: 14.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

TIPY
FILM Pardubické letní kino dnes nabízí snímek režiséra Ridleyho Scotta Americký gangster. Atmosféra prohrávané války ve
Vietnamu na začátku sedmdesátých let dolehla na Ameriku jako těžká deka. Vojáci se z asijských bojišť vraceli buď v černých
pytlích, nebo závislí na drogách a tuto „zálibu“ lavinovitě šířili mezi veřejností. Byznysu s narkotiky se chytily mafiánské klany,
které pro klid na práci neváhaly korumpovat celé policejní sbory. V tomto ovzduší se zrodí černá hvězda podsvětí Frank Lucas
(Denzel Washington), která díky vlastní odvaze a inteligenci dokáže záhy zaplavit ulice New Yorku bezkonkurenčně nejlepší a
nejlevnější drogou.

Zpět

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 15.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e-mail pardubicky@denik.cz otázku, kdo režíroval film Pokání? Nápovědu můžete najít také na webu www.letnikino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít
štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Pokání. To v případě příznivého počasí začíná po setmění.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: KEIRA KNIGHTLEYOVÁ hraje v melodramatickém příběhu lásky a kariéry z druhé poloviny třicátých let 20. století.
Film Pokání můžete vidět dnes zdarma v Tyršových sadech v Pardubicích.
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Zpět

Úspěšná demolice McEwanovy knihy
TISK, Datum: 15.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

KULTURNÍ TIPY FILM
Britský spisovatel Ian McEwan patří mezi tvůrce, jejichž díla si často vybírají filmaři. Se střídavými úspěchy, protože jeho styl je
velmi literární a ne vždy se romány dají převést na plátno. Při zpracování své nejúspěšnější knihy Pokání s filmaři sám
spolupracoval. Přesto po první projekci prohodil slova o totální destrukci předlohy. Jak se režisérovi Joe Wrightovi podařilo
zfilmovat dílo, které se vrací do dob druhé světové války, mohou dnes večer posoudit návštěvníci pardubického letního kina .
Filmové zpracování, kterému vévodí dvě britské krásky Keira Knightley a Romola Garai, má za sebou úspěšnou pouť
evropskými a americkými kiny a sedm nominací na Oscara. Oproti původní předloze filmaři příběh zjednodušili, přidali však
několik velkých válečných scén.
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Zpět

Kreslený film a vážné téma
TISK, Datum: 16.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
SERVIS NA LÉTO Francouzská režisérka Marjane Satrapiová, narozená v Íránu, napsala a nakreslila první íránský komiks, na
jehož základě vznikl celovečerní animovaný film. Dnes se na snímek Persepolis, který kombinuje animaci a vážné téma, mohou
vydat návštěvníci pardubického letního kina . Autobiografický příběh popisuje portrét íránské společnosti očima malé
holčičky Marjane a její rodiny žijící v Teheránu. Marjane jako osmiletá holčička sní o tom, jak zachrání svět. Vyrůstá v moderní
íránské kultivované rodině, která s napětím sleduje vývoj událostí, které směřují k íránské revoluci. Rodiče se tedy rozhodnou
poslat Marjane do Rakouska, aby ji ochránili před represemi, které jsou v zemi stále tvrdší.

Zpět
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 16.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, z jaké země pochází komiks, na jehož základě vznikl film Persepolis?
Nápovědu můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a
přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Persepolis. To v
případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Lucii Novákovou, která jako první správně
odpověděla, že snímek Pokání režíroval Joe Wright.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: LETNÍ KINO v Tyršových sadech dnes promítá animovaný snímek Persepolis. Tentokrát jde však o drama, které
popisuje dětsví a dospívání v zemi, ve které zuří islámská revoluce a válka.

Zpět

Vlaková výluka, dotace pro nemocnice, návštěvnost letních kin URL
WEB, Datum: 17.07.2008, Zdroj: rta.cz, Autor: TELEVIZE RTA a.s.17.07.2008 14:14:07.435812, Rubrika: Flash
Až do konce července nahradí autobusy železniční trasu mezi Slatiňany a Ždárec u Skutče; Nemocnice Ústí nad Orlicí a
Vysoké Mýto získaly dotace z Evropské unie. Z dalších zdravotnických zařízení východních Čechy žádá také Pardubická
krajská nemocnice na nákup přístrojů; Pardubické letní kino hovoří o nejhorší sezoně za poslední roky. I přes špatné počasí
však nezrušilo ani jedno představení.
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Mládí vojevůdce Čingischána
TISK, Datum: 17.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

KAM ZA KULTUROU FILM
První část trilogie ruského režiséra Sergeje Bodrova s názvem Mongol -Čingischán dnes promítá pardubické letní kino .
Zachycuje mládí mongolského vojevůdce. Mladý Temudžin, z nějž se později stane bojovník známý jako Čingischán, usiluje o
sjednocení mongolských kmenů, které se rozpadly po smrti jeho otce.

Zpět

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 17.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kde se natáčel snímek Mongol–Čingischán? Nápovědu můžete najít také na
webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti,
kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Mongol–Čingischán. To v případě příznivého počasí
začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Olgu Štefančovou, která jako první správně odpověděla, že snímek Persepolis je
vytvořen na základě íránského komiksu.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: LETNÍ KINO v Tyršových sadech dnes promítá film Mongol–Čingischán. Jedná se o historický dobrodružný film o
tom, jak se devítiletý Temudžin stal chánem všech Mongolů, Velkým Chánem, Čingischánem.
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Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

76 / 160

Opozice: Pardubický hejtman má předvolební kampaň za peníze kraje
TV, Datum: 18.07.2008, Zdroj: ČT 1, Zpráva: 4, Sledovanost pořadu: 18 126

Jitka SLUKOVÁ, moderátorka
Pardubický hejtman má předvolební kampaň za peníze kraje, řeč je o Ivo Tomanovi a kritika zní z úst tamní opozice, důvodem
je uvítací spot před promítáním každého filmu v pardubickém letním kině, kde hejtman oslovuje diváky.
osoba /zdroj: Pardubické letní kino /
Vážení návštěvníci letního kina, dovolte, abych vás pozdravil jak jménem svým, tak jménem Pardubického kraje.
Erik KNAJFL, redaktor
Necelou minutu trvající spot vyrobil provozovatel letního kina údajně zcela zdarma, ovšem kancelář hejtmana letos kinu přispěla
na provoz padesáti tisíci korunami. Opozice tvrdí: "Je to předvolební kampaň Ivo Tomana, kterou zaplatil kraj."
Ladislav EFFENBERG, zastupitel Pardubického kraje /ČSSD/
Je v jeho kompetenci využívat svůj fond na podporu kulturních i sportovních akcí, ale tohle to je vyloženě podpora své vlastní
volební kampaně.
Erik KNAJFL, redaktor
S tím ale nesouhlasí hejtman Ivo Toman. Podle něj se o předvolební kampaň za krajské peníze rozhodně nejedná.
Ivo TOMAN, hejtman Pardubického kraje /ODS/
Pokud bysme toto brali, že je to třeba zneužití pozice hejtmana, to bych potom nemohl převzít záštitu a podpořit téměř vůbec
nic.
Erik KNAJFL, redaktor
Provozovatel kina odmítá, že by si padesátitisícový příspěvek od kraje hejtman podmínil odvysíláním tohoto spotu.
Jan MOTYČKA, ředitel letního kina v Pardubicích
Máme vztah s krajským úřadem, máme dokonce smlouvu, kde jsme, na základě které jsme povinni krajský úřad propagovat.
Erik KNAJFL, redaktor
Politolog Vladimír Škaloud je přesvědčen, že hejtman si ve filmovém spotu takříkajíc přihřál svou polívku.
Vladimír ŠKALOUD, politolog
Pravda je, že to nezákonné není, na druhé straně je skutečností, že to je k morálce, k politické morálce, k politické kultuře má
nesmírně daleko a navíc mě na tom jako negativně fascinuje to, že zkušený politik nahrává své opozici výborně na smeč.
Erik KNAJFL, redaktor
Opoziční zastupitelé prý budou chtít po hejtmanovi vysvětlení. Na stažení spotu z promítání letního kina prý ale netrvají.

Letní kino uvádí morální western
TISK, Datum: 18.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

KAM ZA KULTUROU
FILM
Kdybyste v pustině našli hromadu mrtvol a auto s kufrem narvaným drogami a penězi, co byste udělali? Vzali je, nebo nechali
ležet? Pádnou odpověď na tuhle pokušitelskou otázku dávají bratři Coenové ve svém nejnovějším thrilleru podle slavného
románu Cormaca McCarthyho Tahle země není pro starý. Dnes ho promítá pardubické letní kino . Původně si chtěl
Lleywelyn Moss (Josh Brolin) v noci jenom zalovit. Jenže v místech, kde se prázdná pustina dělí na Texas a Mexiko, měl „štěstí“
na jiný úlovek.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

77 / 160

Zpět

Nahrál pardubický hejtman Ivo Toman opozici na smeč? URL
WEB, Datum: 18.07.2008, Zdroj: ct24.cz, Autor: ČT24

Pardubice - Návštěvníci pardubického letního kina teď mohou před každým promítaným celovečerním filmem shlédnout i
krátký spot. Ten podle opozice propaguje hejtmana Ivo Tomana před podzimními krajskými volbami, a navíc za krajské peníze.
Necelou minutu trvající spot vyrobil provozovatel letního kina. Údajně zcela zdarma. Ovšem kancelář hejtmana letos kinu
přispěla na provoz padesáti tisíci korunami. Opozice tvrdí: Je to předvolební kampaň Ivo Tomana, kterou zaplatil kraj. "Je v jeho
kompetenci využít svůj fond na podporu kulturních a sportovních akcí, ale toto je vyloženě podpora své vlastní volební
kampaně," tvrdí opoziční zastupitel Ladislav Effenberg z ČSSD.
S tímto názorem ale nesouhlasí hejtman Ivo Toman. Podle něj se o předvolební kampaň za krajské peníze nejedná.
"Kdybychom to brali tak, že je to zneužití funkce hejtmana, tak bych nemohl převzít záštitu a podpořit vůbec nic," brání se
hejtman Ivo Toman.
Provozovatel kina odmítá, že by si padesátitisícový příspěvek od kraje hejtman podmínil odvysíláním tohoto spotu. "Máme vztah
s krajským úřadem, máme dokonce smlouvu, podle níž jsme povinni krajský úřad propagovat," vysvětluje ředitel pardubického
letního kina Jan Motyčka.
Politolog Vladimír Škaloud je přesvědčen, že hejtman si ve filmovém spotu takříkajíc přihřál svou polívku. "Pravda je, že to
nezákonné není. Na druhé straně je skutečností, že to má k morálce a politické kultuře hodně daleko. Mě na tom fascinuje, že
zkušený politik nahrává své opozici na smeč," diví se politolog.
Opoziční zastupitelé prý budou chtít po hejtmanovi vysvětlení. Na stažení spotu z promítání letního kina prý ale netrvají.
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Zpět
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Pardubická opozice kritizuje spot v letním kině
TV, Datum: 18.07.2008, Zdroj: ČT 24, Zpráva: 2

Bohumír MAZÁČ, moderátor
Hejtman Pardubického kraje Ivo Toman se ocitl pod palbou kritiky. Důvodem je uvítací spot před promítáním každého filmu v
pardubickém letním kině, kde oslovuje diváky. Podle opozice jde o jeho předvolební kampaň za krajské peníze.
osoba /zdroj: Pardubické letní kino /
Vážení návštěvníci letního kina, dovolte, abych vás pozdravil jak jménem svým, tak jménem Pardubického kraje.
Erik KNAJFL, redaktor
Necelou minutu trvající spot vyrobil provozovatel letního kina údajně zcela zdarma, ovšem kancelář hejtmana letos kinu přispěla
na provoz padesáti tisíci korunami. Opozice tvrdí: "Je to předvolební kampaň Ivo Tomana, kterou zaplatil kraj."
Ladislav EFFENBERG, zastupitel Pardubického kraje /ČSSD/
Je v jeho kompetenci využívat svůj fond na podporu kulturních i sportovních akcí, ale tohle to je vyloženě podpora své vlastní
volební kampaně.
Erik KNAJFL, redaktor
S tím ale nesouhlasí hejtman Ivo Toman. Podle něj se o předvolební kampaň za krajské peníze rozhodně nejedná.
Ivo TOMAN, hejtman Pardubického kraje /ODS/
Pokud bysme toto brali, že je to třeba zneužití pozice hejtmana, to bych potom nemohl převzít záštitu a podpořit téměř vůbec
nic.
Erik KNAJFL, redaktor
Provozovatel kina odmítá, že by si padesátitisícový příspěvek od kraje hejtman podmínil odvysíláním tohoto spotu.
Jan MOTYČKA, ředitel Pardubického letního kina v Pardubicích
Máme vztah s krajským úřadem, máme dokonce smlouvu, kde jsme, na základě které jsme povinni krajský úřad propagovat.
Erik KNAJFL, redaktor
Politolog Vladimír Škaloud je přesvědčen, že hejtman si ve filmovém spotu takříkajíc přihřál svou polívku.
Vladimír ŠKALOUD, politolog
Pravda je, že to nezákonné není, na druhé straně je skutečností, že to je k morálce, k politické morálce, k politické kultuře má
nesmírně daleko a navíc mě na tom jako negativně fascinuje to, že zkušený politik nahrává své opozici výborně na smeč.
Erik KNAJFL, redaktor
Opoziční zastupitelé prý budou chtít po hejtmanovi vysvětlení. Na stažení spotu z promítání letního kina prý ale netrvají.

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 18.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kolik filmů najdete na programu letního kina na měsíc červenec? Nápovědu
můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj
telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Tahle země není pro starý. To v
případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Ondru Karvánka, který jako první správně odpověděl,
že snímek Mongol–Čingischán se natáčel ve skutečném prostředí kazašských stepí a v čínské provincii ve vnitřním Mongolsku.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ. To je snímek, který dnes můžete vidět v Tyršových sadech. Film z dílny bratrů
Coenů byl v roce 2007 oceněn čtyřmi Oscary. Snímek je z technického zázemí kina.
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Opozice: Pardubický hejtman má předvolební kampaň za peníze kraje
TV, Datum: 18.07.2008, Zdroj: ČT 24, Zpráva: 4

Jitka SLUKOVÁ, moderátorka
Pardubický hejtman má předvolební kampaň za peníze kraje, řeč je o Ivo Tomanovi a kritika zní z úst tamní opozice, důvodem
je uvítací spot před promítáním každého filmu v pardubickém letním kině, kde hejtman oslovuje diváky.
osoba /zdroj: Pardubické letní kino /
Vážení návštěvníci letního kina, dovolte, abych vás pozdravil jak jménem svým, tak jménem Pardubického kraje.
Erik KNAJFL, redaktor
Necelou minutu trvající spot vyrobil provozovatel letního kina údajně zcela zdarma, ovšem kancelář hejtmana letos kinu přispěla
na provoz padesáti tisíci korunami. Opozice tvrdí: "Je to předvolební kampaň Ivo Tomana, kterou zaplatil kraj."
Ladislav EFFENBERG, zastupitel Pardubického kraje /ČSSD/
Je v jeho kompetenci využívat svůj fond na podporu kulturních i sportovních akcí, ale tohle to je vyloženě podpora své vlastní
volební kampaně.
Erik KNAJFL, redaktor
S tím ale nesouhlasí hejtman Ivo Toman. Podle něj se o předvolební kampaň za krajské peníze rozhodně nejedná.
Ivo TOMAN, hejtman Pardubického kraje /ODS/
Pokud bysme toto brali, že je to třeba zneužití pozice hejtmana, to bych potom nemohl převzít záštitu a podpořit téměř vůbec
nic.
Erik KNAJFL, redaktor
Provozovatel kina odmítá, že by si padesátitisícový příspěvek od kraje hejtman podmínil odvysíláním tohoto spotu.
Jan MOTYČKA, ředitel letního kina v Pardubicích
Máme vztah s krajským úřadem, máme dokonce smlouvu, kde jsme, na základě které jsme povinni krajský úřad propagovat.
Erik KNAJFL, redaktor
Politolog Vladimír Škaloud je přesvědčen, že hejtman si ve filmovém spotu takříkajíc přihřál svou polívku.
Vladimír ŠKALOUD, politolog
Pravda je, že to nezákonné není, na druhé straně je skutečností, že to je k morálce, k politické morálce, k politické kultuře má
nesmírně daleko a navíc mě na tom jako negativně fascinuje to, že zkušený politik nahrává své opozici výborně na smeč.
Erik KNAJFL, redaktor
Opoziční zastupitelé prý budou chtít po hejtmanovi vysvětlení. Na stažení spotu z promítání letního kina prý ale netrvají.

Sobota patří českému filmu
TISK, Datum: 19.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

KAM ZA KULTUROU
FILM
Organizátoři promítání v pardubickém letním kině se rozhodli, že soboty budou patřit českému filmu. Dnes se proto bude
uvádět snímek Venkovský učitel. Hrdina v podání Pavla Lišky utíká z pražského gymnázia na vesnickou školu – další dojemný
intelektuál s kufrem knih a s naivní představou, že v čistém jednoduchém rytmu venkova najde i svůj vnitřní klid. Jenže do jeho
uzavřeného světa naopak vtrhnou noví zneklidňující lidé: farmářka a její sedmnáctiletý syn.
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Drama natočené podle úspěšné knihy
TISK, Datum: 19.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

VÍKENDOVÉ TIPY
FILM
Pardubické letní kino zítra večer promítá snímek Lovec draků. Lov papírových draků patří k nejoblíbenějším hrám
afghánských dětí. Dvěma z nich, nerozlučným kamarádům Hassanovi a Amirovi, ale osudově změnil život, když jejich přátelství
rozbil na padrť. Tak začíná příběh, který spisovatel Khaled Hosseini vydal ve stejnojmenné knížce. Malý Hassan se svým tátou
slouží u Amirova otce. Přes třídní rozdíly jsou oba stejně staří kluci velkými přáteli. Pak se ale Amir stane svědkem Hassanova
znásilnění a paralyzován strachem nechá bandu násilníků brutální akt dokončit. Amirovy výčitky svědomí spolu s invazí
sovětských vojsk do země oba chlapce navždy rozdělí. Zatímco Hassan zůstává v Afghánistánu, Amir s otcem utíká přes
Pákistán do Spojených států, aby tu uskutečnili svůj Americký sen.
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Steak a pivo s Posledním skotským králem?
TISK, Datum: 19.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Štěstí se usmálo na Jána Černáka. Mohl vyrazit na film s občerstvením.
Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma?
Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, odkud pochází
lékař z filmu Poslední skotský král Nicholas Garrigan? Nápovědu můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte
uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou
vypravit už na pondělní promítání snímku Poslední skotský král. To v případě příznivého počasí začíná po setmění.
Včera se štěstí usmálo na Jána Černáka, který jako první správně odpověděl, že letní kino v červenci nabídne divákům 31
filmů.
Dnes letní kino promítá film režiséra Bohdana Slámy Venkovský učitel. Vypráví o mladém učiteli (Pavel Liška), který kdesi na
venkově v jižních Čechách řeší problém své sexuální orientace.
V neděli je na programu Lovec draků. Film o Amirovi, který žil dlouhá léta v USA a vrací se do rodného Afgánistánu, aby
pomohl svému příteli Hasanovi.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: FILM VENKOVSKÝ UČITEL bude dnes k vidění v letním kině v Tyršových sadech. V hlavní roli Pavel Liška.
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Letní kino zve na cestu do Afriky
TISK, Datum: 21.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

KAM ZA KULTUROU
FILM
Pardubické letní kino dnes večer promítá snímek Poslední skotský král. Příběh se začíná odvíjet v okamžiku, kdy čerstvě
vystudovaný skotský lékař Nicholas Garrigan odlétá do Ugandy. Krátce po svém příletu je přivolán na místo bizarní nehody nový prezident Idi Amin naboural se svým Maseratti do krávy.

Zpět

Vyhrajte steaky a piva v letním kině
TISK, Datum: 21.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Čtyři volné vstupy do V. I. P. prostoru v Pardubickém letním kině a jako pozornost od provozovatelů čtyři steaky a
dvanáct piv zcela zdarma získala na dnešní večer Alena Tihounová z Pardubic, která správně odpověděla, že lékař Nicholas
Garrigan pochází ze Skotska. Možnost vyhrát další vstupenky do V. I. P. zóny letního kina budete mít opět zítra. Otázku
naleznete v Pardubickém deníku.

Foto autor: Ilustr. foto: Deník/ Jan Šafář
Foto popis: LETNÍ KINO zve návštěvníky na podívanou pod širým nebem. Dnes na ně čeká Poslední skotský král.
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Letní kino zve na Tajemství prstenu
TISK, Datum: 22.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

Kam za kulturou
Pardubice - Pardubické letní kino dnes večer promítá v Tyršových sadech snímek Tajemství prstenu. Je rok 1991 a do
kostela kdesi na americkém středozápadě se trousí smuteční hosté. Marie se třesoucím se hlasem loučí se svým otcem, jehož
památku přišli uctít váleční veteráni a další přátelé.
Na lavičce před kostelem sedí Ethel, stále krásná žena, která se ale se svým zesnulým manželem Chuckem loučí po svém.
Chucka nikdy doopravdy nemilovala, její srdce patřilo Teddymu, jinému vojákovi, jehož osud zůstal obestřen tajemstvím.
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 22.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kdo režíroval film Tajemství prstenu? Nápovědu můžete najít také na webu
www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří
budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Tajemství prstenu. To v případě příznivého počasí začíná v
Tyršových sadech po setmění.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: LETNÍ KINO v Tyršových sadech dnes promítá film Tajemství prstenu. Zobrazuje životní příběh ženy, která u
hrobu svého zesnulého manžela, vzpomíná na svůj uplynulý život, který ovlivnili tři muži.
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V letním kině budou Vánoce
TISK, Datum: 23.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Tak začíná
pohádka Anděl Páně, kterou dnes promítá pardubické letní kino . Jen anděl Petronel jakoby se každému jen pletl pod nohy.
Na co sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svou chybu, čímž si proti sobě poštve všechny svaté. Jediný, kdo s ním má
ještě trpělivost, je sám Pán Bůh, ale i toho Petronel nakonec urazí. Za trest je poslán na pozemský svět, aby napravil jediného
hříšníka, jinak na Štědrý den skončí jako padlý anděl v pekle.
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 23.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kdy se odehrává děj filmu Anděl Páně? Nápovědu můžete najít také na webu
www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří
budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Anděl Páně. To v případě příznivého počasí začíná v
Tyršových sadech po setmění. Včera se štěstí usmálo na Martinu Krečmerovou, která jako první správně odpověděla, že
snímek Tajemství prstenu režíroval Richard Attenborough.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: LETNÍ KINO v Tyršových sadech dnes promítá film Anděl Páně. Moderní pohádku o andělovi, který je vykázán
mezi lidi, aby zde napravil alespoň jednoho hříšníka. Jeho průvodcem v pozemském světě je čert Uriáš.
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Poslední snímek Larse von Triera
TISK, Datum: 24.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes večer promítá zatím poslední snímek slavného dánského režiséra Larse von Triera s názvem
Kdo je tady ředitel? 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 a poučkám svého divadelního mentora
Gambiniho.
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 24.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kde se v Pardubicích nachází letní kino? Nápovědu můžete najít také na
webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti,
kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Kdo je tady ředitel? To v případě příznivého počasí
začíná v Tyršových sadech po setmění. Včera se štěstí usmálo na Janu Kylarovou, která jako první správně odpověděla, že
děj filmu Anděl Páně se odehrává o Vánocích, v předvečer a o Štědrém dnu.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: LETNÍ KINO dnes promítá film Kdo je tady ředitel? Ravn je ředitel firmy, před zaměstnanci však léta zastírá svou
pozici a vydává se za jednoho z nich. Když chce ale firmu prodat, potřebuje mít reálnou osobu ředitele...
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 25.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
napíšete na e–mail pardubicky@denik.cz ještě alespoň tři slavné komiksové postavy kromě Iron mana. Nápovědu můžete najít
také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní
kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Iron man. To v případě příznivého počasí
začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Pavla Němečka, který jako první správně odpověděl, že pardubické letní kino
se nachází v Tyršových sadech.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: LETNÍ KINO v Tyršových sadech dnes promítá film Iron man. Představuje slavnou komiksovou postavu
přenesenou do filmového příběhu o muži jménem Tony Stark, který si své postavení „poctivě“ vydobyl.
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Českou sobotu obstarají Tajnosti
TISK, Datum: 26.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Každé sobotní promítání v pardubickém letním kině patří českému filmu. Dnes je na programu snímek Tajnosti. Julie má
všechno - úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou dospívající dceru, práci překladatelky, oddaného milence a
teď dokonce i nový, velký dům, kam se celá rodina právě přestěhovala. Když ráno ve zprávách zaslechne, že zemřela jazzová
zpěvačka a klavíristka Nina Simone, kterou v mládí obdivovala, vzpomene si na dobu, kdy vše bylo jednoduché a kdy žádné
hory tajností neexistovaly. Zcela iracionálně se přes protesty celé rodiny rozhodne, že si koupí piano, na něž jako malá hrávala.
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Z Tyršových sadů na Aljašku
TISK, Datum: 26.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

VÍKENDOVÉ TIPY
FILM
Zítra mohou návštěvníci pardubického letního kina vyrazit na americký snímek Útěk do divočiny. Chris se vymykal odjakživa,
ale to, co udělal bezprostředně po absolvování univerzity, ho dělá výjimečným i mezi výjimečnými. Všechny své dosavadní
úspory věnoval charitě a s minimální výbavou a přípravou vyrazil napříč Spojenými státy na Aljašku, kde chtěl vyzkoušet život v
divočině. Na své strastiplné cestě, během níž mu šlo několikrát o život, potkal spoustu úžasných bytostí, které zformovaly jeho
pohled na svět a pomohly v přípravě na vstup do chrámu přírody na nelítostném americkém severu. Naivní mladík se během té
cesty přetransformoval v sebevědomého muže, jenže v lůně aljašské divočiny mu ani tento přerod nebyl moc platný. Splněný
sen bohužel někdy stojí víc než hromada peněz.
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 26.07.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, šefrédaktorem jakého časopisu je hlavní postava ve filmu Skafandr a motýl? Nápovědu
můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj
telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na pondělní promítání snímku Skafandr a motýl. To v případě
příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Jakuba Maxe, který jako první napsal na náš e–mail jména
komiksových postav Batman, Spiderman a Superman.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: LETNÍ KINO v Tyršových sadech láká v sobotu na film Tajnosti (na snímku) z dílny české režisérky Alice Nellis, v
neděli pak na americký snímek Útěk do divočiny. Začátek promítání je od 21.30 hodin a vstup je zdarma!
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Autentický příběh o lidské síle
TISK, Datum: 28.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino na dnešní den naplánovalo jeden z nejsilnějších filmových příběhů, jaké v poslední
době vznikly. Autorem snímku je uznávaný americký výtvarník a režisér Julian Schnabel. Jedno mrknutí znamená ano, dvojí
mrknutí ne -tenhle jediný způsob komunikace zbyl Jean-Dominiquesovi Baubymu, šéfredaktorovi časopisu Elle a otci dvou dětí
poté, co byl stižen mozkovou mrtvicí, jejímiž následky ochrnul na celé tělo. S výjimkou jednoho očního víčka. Pomocí dvou
specialistů a lidí ze svého blízkého okolí se učí opět integrovat do společnosti a rozhodne se prostřednictvím ojedinělé
komunikační metody nadiktovat román. Film je založen na skutečných událostech a byl natočen podle stejnojmenného
bestselleru Jean-Dominiqua Bauby.
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Letní kino uvádí Kim Ki-Duka
TISK, Datum: 29.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá snímek Dech korejského režiséra a oblíbence mladých návštěvníků
karlovarského filmového festivalu Kim Ki-Duka. Stejně jako u jeho ostatních filmů i zde klíčovou roli hrají symboly a významy,
které na sebe nabaluje hlavní vyprávění. Režisér rozehrává milostný čtyřúhelník, jehož vrcholy představují frustrovaná
umělkyně, její manžel, na smrt odsouzený trestanec a jeho spoluvězeň. Film obsahuje doslovné či symbolické prvky, odkazující
k titulu filmu.
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
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Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, v jaké zemi má původ snímek Dech? Nápovědu můžete najít také na webu www.letni–
kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít
štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Dech. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se
štěstí usmálo na Adélu Hronkovou, která jako první správně odpověděla, že hlavní postava filmu Skafandr a motýl je
šéfredaktor časopisu Elle.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: LETNÍ KINO v Tyršových sadech dnes po setmění láká na film Dech. Korejský režisér Kim Ki-duk v tomto filmu
sleduje nenormální milenecký vztah sochařky k muži odsouzenému na smrt.
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Letní kino promítá pro děti a mladé
TISK, Datum: 30.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

TIPY
FILM Středeční promítání v pardubickém letním kině patří dětem a mladým. Dnes se mohou přijít podívat na snímek Zlatý
kompas. Ve světě Zlatého kompasu má každý člověk svého daemona, který je součástí jeho duše, má podobu zvířete a
existuje mimo lidské tělo. Mezi člověkem a jeho daemonem panuje nesmírně silné pouto: vnímají navzájem své myšlenky,
nálady i pocity.
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Letní kino uvede hity z festivalů
TISK, Datum: 30.07.2008, 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. Pardubické letní kino uvede snímky, které uspěly v Karlových Varech
Pardubice - Sezona pardubického letního kina se v pátek dostane do své druhé poloviny. V srpnu se návštěvníci mohou
těšit na řadu snímků, které si odnesly ceny z velkých filmových festivalů.
Hned na začátku měsíce se zájemci mohou vydat na norský film Kurz negativního myšlení, který byl loni na karlovarské
přehlídce dlouho ve hře o cenu diváků a jeho tvůrce Bard Breien si nakonec odnesl cenu za režii.
Diváci se mohou těšit na typicky severský snímek plný černého humoru i černočerných myšlenek. Uvnitř zánovního domu v
poklidné čtvrti dojde během jedné noci k zúčtování s falešnou upřímností, dusivým soucitem a zdánlivě osvědčenými metodami
léčby duše.
Jaký vkus má porota i diváci právě v Karlových Varech se mohou diváci přesvědčit ještě 10. srpna. Zvláštní cenu poroty si totiž
loni odnesl australský snímek režiséra Michaela Jamese Rowlanda Šťastné míle.
A svým způsobem jde o ještě netradičnější snímek, než jakým je norská černá komedie. Ale ani tentokrát nebude chybět
humor. Nádherné scenérie australských širých plání posloužily tvůrcům jako kulisy pro absurdní cestu tří zcela odlišných lidí z
různých končin světa, kteří přijeli za vymoženostmi civilizace. Oscara a osmadvacet festivalových cen celkem nasbíral snímek
Motocyklové deníky o mládí Che Guevary. Pro brazilského režiséra Waltera Sallese to byl už druhý oscarový úspěch.
Do filmové historie se mohou návštěvníci vydat 25. srpna, kdy je na programu Plechový bubeník. Ten získal Osacara už v roce
1979.
Závěr prázdninového promítání bude naopak patřit filmové moderně. Na řadu totiž přijde aktuální filmová novinka, kterou je
kanadský snímek Hank a Mike. A v typicky prázdninovém filmu hrají ústřední dvojici dva přátelé, kteří chodí oblečení jako
velikonoční králíčci.
* Letní kino
Výběr z filmů
4. 8. Kurz negativního myšlení
7. 8. Faunův labyrint
10. 8. Šťastné míle
12. 8. Dvojí život Veroniky
15. 8. Control
18. 8. Pink Floyd: The Wall
24. 8. Motoycyklové deníky
25. 8. Plechový bubínek
28. 8. Hank a Mike
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
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Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, co má každý člověk ve světě Zlatého kompasu? Nápovědu můžete najít také na webu
www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří
budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Zlatý kompas. To v případě příznivého počasí začíná po
setmění. Včera se štěstí usmálo na Aleše Navrátila, který jako první správně odpověděl, že snímek Dech pochází z Jižní Korey.

Foto autor: Ilustrační foto: internet
Foto popis: LETNÍ KINO v Tyršových sadech dnes nabízí snímek Zlatýkompas. V paralelním světě se holčička Lyra vydává
daleko na sever, aby zachránila své kamarády a ostatní unesené děti od děsivých experimentů prováděných záhadnou
organizací. Cestou ji čeká mnoho nebezpečí a útrap...
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Muzikál, kde se občas vraždí
TISK, Datum: 31.07.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes uvádí snímek Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street. V neobvyklém
muzikálu ztvárnil hlavní roli Johny Depp a diváci se musí připravit na to, že ve snímku se občas vraždí. Nespravedlivě
odsouzenému Benjaminu Barkerovi, který musí ve vězení na druhé straně světa strávit celých 15 let, se podaří uniknout do
Londýna a je plně rozhodnutý pomstít svou rodinu i zmařené roky. V Londýně se setká se svou novou společnicí, paní Neville
Lovettovou, změní si identitu na Sweeneyho Todda a začne provozovat svou starou živnost - holičství. Jeho salón je těsně nad
pekařským krámkem, kde paní Lovettová peče své masové bochánky.
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
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Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, jakým masem plní paní Lovettová masové bochánky ve filmu Sweeney Todd? Nápovědu
můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj
telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Sweeney Todd. To v případě
příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Martina Rakouše, který jako první správně odpověděl, že
každý člověk ve filmu Zlatý kompasmásvého daemona.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/T. Kubelka
Foto popis: LETNÍ KINO dnes nabízí snímek Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street – muzikál z Broadwaye zfilmovaný
Timem Burtonem s Johnnym Deppem v hlavní roli. O vraždícím holiči a jedné paní, která ho mrtvol zbavovala.
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V parku se objeví kubánské rytmy
TISK, Datum: 01.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes večer uvádí snímek německého režiséra Wima Wenderse Buena Vista Social
Club. Americký hudebník Ry Cooder připravil v roce 1996 na Kubě cédéčko s názvem Buena Vista Social Club, v němž pro
svět objevil řadu vynikajících kubánských muzikantů, kteří zdánlivě byli dávno za zenitem své kariéry, nebo už vůbec nehráli.
Disk měl velký úspěch na celém světě a obdržel Cenu Grammy v oblasti latinskoamerické hudby. V roce 1998 se Wenders s
malým štábem vypravil na Kubu a natočil zde padesát hodin záznamů z nahrávání dalšího CD Ibrahima Ferrera a z řady
rozhovorů s jednotlivými hudebníky. Získaný materiál sestříhal se záznamy dvou koncertů orchestru v Amsterodamu v dubnu
1998 a jednoho koncertu v newyorské Carnegie Hall v červenci 1998.
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Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
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Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, v jakém roce bylo na Kubě vydáno CD s názvem Buena Vista Social Club?
Nápovědu můžete najít také na webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a
přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Buena Vista Social
Club. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Janu Šlechtovou, která jako první správně
odpověděla, že paní Lovettová plnila bochánky lidským masem.

Zpět
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Snímek, který sleduje život Václava Havla
TISK, Datum: 02.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes večer uvádí snímek Občan Havel. Nahlíží do zákulisí politických i soukromých
dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či trápení při
nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku.
Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit a zanadávat na špatně ušité košile. Režisér Pavel Koutecký
začal film natáčet v roce 1992 a sledoval prvního českého prezidenta více než třináct let. Premiéry svého nejzajímavějšího a
největšího filmu se bohužel Koutecký nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře 2006 se dokončení filmu ujal režisér Miroslav
Janek spolu se svou ženou, střihačkou Toničkou Jankovou.

Zpět

Letní kino zve do římských dob
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Kultura - kraj Pardubický

FILM
Pardubické letní kino uvádí zítra polský snímek Quo vadis, který zavede diváky do římských dob. Děj jednoho z
nejznámějších historických románů Henryka Sienkiewicze se odehrává za vlády císaře Nerona. Římské impérium, navenek silné
a mocné, se otřásá v základech. Rozmařilost a amorálnost vyšších vrstev, kontrastující s bídou a utrpením ostatních, rozvracejí
společnost. Římský důstojník Marcus Vinicius se zamiluje do tajemné dívky jménem Lygia. Mladíkův strýc Petronius pomáhá
Markovi, aby se s Lygií setkal. Lygii se Marcus líbí, ale oba mladé lidi dělí propast víry. Lygia patří k učedníkům Ježíše Krista.
Po dlouhých a dramatických peripetiích, jako je obrovský požár Říma, se i Marcus obrátí na křesťanskou víru a apoštol Petr
mladé dvojici požehná.
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Zpět

Vyhrajte steaky a piva v letním kině!
TISK, Datum: 02.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během tohoto víkendu zodpovíte na
e–mail pardubicky@denik.cz otázku, jaká je země původu filmu Kurz negativního myšlení? Nápovědu můžete najít také na webu
www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat svůj telefonní kontakt. Ti, kteří
budou mít štěstí, se mohou vypravit už na pondělní promítání snímku Kurz negativního myšlení. To v případě příznivého počasí
začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Romanu Ripplovou, která první správně odpověděla, že CD Buena Vista Social
Club vyšlo v roce 1996. Program letního kina najdete také na straně 8.

Foto autor: Foto: www.tiscali.cz
Foto popis: KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ je film o Geirrovi – muži, který měl autonehodu, od té doby nemůže chodit a je
impotentní. Jeho žena Ingvild, ve snaze zachránit manželství v krizi, pozve na delší návštěvu skupinu tělesně postižených.
Přichází zúčtování s falešnou upřímností, dusivým soucitem a zdánlivě osvědčenými metodami léčby duše.
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Zpět

Letní kino uvádí dílo oceněné ve Varech
TISK, Datum: 04.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Loni si z karlovarského filmového festivalu odnesl cenu za režii norský tvůrce Bard Breien. Porotci ocenili jeho snímek Kurz
negativního myšlení. Ten dnes promítá pardubické letní kino . Debutující režisér smísil formuli skandinávského
psychologického dramatu o mezilidských vztazích se sarkasticky černou komedií. Geirrovi je třiatřicet. Před dvěma lety měl
autonehodu, od té doby nemůže chodit a je impotentní. Jeho žena Ingvild, ve snaze zachránit manželství v krizi, pozve na delší
návštěvu skupinu tělesně postižených, které vede agilní psycholožka Tori.
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Zpět

Kurz negativního myšlení v letňáku
TISK, Datum: 04.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pd), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/Lidé, do jejichž života zasáhla nějaká pohroma, končívají zmrzačeni nejen na vozíčku, ale také zápolí s vážnými
psychickými problémy. Nemusela je postihnout jen tragická nehoda, také se přiřazují nahromaděné problémy rodinné, profesní
či společenské, aby postiženého i psychicky změnily k nepoznání. Většina děl s takovýmto námětem zdůrazňuje, nakolik je
důležité osvojit si pozitivní myšlení – jak zaslechneme hned v úvodu při kolektivním terapeutickém sezení, malé změny vedou k
velkým změnám. Přesně tak začíná i norský snímek Kurz negativního myšlení, který dnes večer uvede Pardubické letní kino
Pernštejn. Film ze skandinávské produkce bude promítán po setmění ve 21.30 hodin v Tyršových sadech. Vstup na filmovou
produkci zdarma.

Zpět
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Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 05.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, do kdy funguje letní kino v Pardubicích? Nápovědu můžete najít také na
webu www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti,
kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku 10 000 př.n.l. To v případě příznivého počasí začíná
po setmění. Včera se štěstí usmálo na Ivetu Husárovou, která jako první správně odpověděla, že Kurz negativního myšlení je
norský film.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: DO DOBY dávno minulé dnes přenese návštěvníky Letního kina film nazvaný 10 000 př. n . l.

Zpět

Letní kino dnes patří dětem
TISK, Datum: 06.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino vždy ve středu promítá pro děti a mladší diváky. Dnes je na programu snímek Speed
Racer. Všechno dělá na hranici schopností, každý jeho výkon provází maximální riziko nezdaru. Speed, mladý, talentovaný
závodník. Agresivní, instinktivní a nebojácný. Díky tomu, že jeho otec vymyslel superrychlý bourák Mach 5, má Speed možnost
utkat se s těmi nejlepšími z nejlepších ve smrtelně nebezpečném závodě přes celou zemi. Tady na něj nečeká jen rival Racer X,
ale nejspíš i pravda o smrti jeho bratra.
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Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 06.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
zodpovíte na e–mail pardubicky@denik.cz otázku, kdo režíroval film Speed Racer? Nápovědu můžete najít také na webu
www.letni–kino.cz. Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří
budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku Speed Racer. To v případě příznivého počasí začíná po
setmění. Včera se štěstí usmálo na Michala Filipiho, který jako první správně odpověděl, že letní kino bude promítat až do
konce letních prázdnin.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: LETNÍ KINO dnes promítá akční komiksový film z prostředí automobilových závodníků. Jediná šance jak si Speed
může udržet místo ve sportu, který nadevše miluje, spočívá v porážce Royaltonu. Spojí se proto se svým někdejším rivalem –
tajemným Racerem X.
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Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 07.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
napíšete na e–mail pardubicky@denik.cz, jaký je váš nejoblíbenější film? Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé
jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku
Faunův labyrint. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Daniela Růžičku, který jako
první správně odpověděl, že film Speed racer režírovali Larry a Andy Wachovski.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: LETNÍ KINO dnes promítá snímek Faunův labyrint, temnou pohádku o dívce, která se raději než ve skutečném
světě španělské partyzánské války, pohybuje ve světě své vlastní fantazie.
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Zpět

Fantaskní cesta Faunovým labyrintem
TISK, Datum: 07.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes nabízí vizuálně propracovaný snímek Faunův labyrint. Píše se rok 1944 a dvanáctiletá Ofélie
jede se svou těhotnou matkou za otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdesi v horách na severu Španělska potlačuje
zbytky republikánského povstání. Život ve vojenské posádce ale nenabízí Ofélii pouze realitu poznamenanou boji s povstalci,
všeobecným nedostatkem jídla a velmi chladným vztahem s otčímem - v nedalekém starodávném labyrintu potká dívka jednou
v noci starého fauna, který jí prozradí, že je ztracenou princeznou kdysi mocné pohádkové říše a současně poslední nadějí na
její záchranu. Než se ale opět setká se svým královským otcem, musí splnit několik úkolů. Film získal tři Oscary, za výpravu,
kameru a make-up, na další tři byl nominován.
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Zpět

Snímek, který má podivný název
TISK, Datum: 08.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
Pardubické letní kino dnes svým divákům nabízí netradiční western. Pojmenovat film Zabití Jesseho Jamese zbabělcem
Robertem Fordem je marketingová sebevražda. Přesto producent a představitel legendárního štvance Brad Pitt trval na tom,
že se studio ve smlouvě zaručí, že na titul nesáhne. Nekompromisní název tak naznačuje ambice projektu v rámci současné
hollywoodské produkce. Režisér Dominik se pustil do žánru westernu s touhou vzdát poctu tradici i posouvat hranice.
Rekonstrukce mýtu hrdinství rozehrává aktuální téma celebrit a zločinu a slávy. Filmu dominují herecké výkony Brada Pitta a
Caseyho Afflecka jako „zločince“.

Zpět
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Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 08.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během dnešního dopoledne
napíšete na e–mail pardubicky@denik.cz, jak často chodíte do letního kina? Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své celé
jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na dnešní promítání snímku
Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí
usmálo na Ivu Garay, která jako první napsala, že její nejoblíbenější film je Fantom opery.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/ Tomáš Kubelka
Foto popis: DNES V LETNÍM KINÉ uvidíte zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem.

Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 09.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Tak máte jedinečnou šanci, pokud během víkendu napíšete na e–mail
pardubicky@denik.cz, jaký je podle vás nejlepší film, který letní kino letos nabízí? Nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své
celé jméno a příjmení a přidat též svůj telefonní kontakt. Ti, kteří budou mít štěstí, se mohou vypravit už na pondělní promítání
snímku Commitmens. To v případě příznivého počasí začíná po setmění. Včera se štěstí usmálo na Oldřicha Faltuse, který
napsal, že do letního kina chodí vždy, když se promítá a je příznivé počasí.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/ Tomáš Kubelka
Foto popis: LETNÍ KINO dnes nabídne český snímek ... A bude hůř, zítra pak film Šťastné míle.
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Zpět

Snímek s nádechem undergroundu
TISK, Datum: 09.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes uvádí snímek, který i v dnešní době má nádech undergroundu. Nejenže vznikl podle podle
předlohy spisovatele, který do tohoto směru jednoznačně patří, ale tvůrci pracovali především s neherci, minimálním rozpočtem
a v reálných prostředích. Návštěvníci se totiž dnes mohou vydat na snímek ... a bude hůř. Příběh vypráví o konfliktu Olina a
jeho přátel se společností, která jim nemá co nabídnout kromě pronásledování policií a snahy změnit je násilím k ideálu
měšťáctví. Román Jana Pelce vzbudil rozruch hned v roce 1984, kdy Pavel Tigrid uveřejnil v pařížském exilovém čtvrtletníku
Svědectví jeho část nazvanou Děti ráje. V knižním vydání z roku 1985 tvoří Děti ráje druhý díl románu, z něhož filmový přepis
Petra Nikolaeva vychází.
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Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 11.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od provozovatelů čtyři
steaky a dvanáct piv zcela zdarma o víkendu získal Oldřich Faltus. Ten napsal, že nejlepší film, který letní kino letos nabízí, je
podle jeho mínění Poslední skotský král. Už dnes večer se tak vypraví na promítání snímku Commitments. I vy máte jedinečnou
šanci se vydat na zítřejší film Želvy mohou létat, stačí odpovědět na otázku, kterou naleznete v zítřejším vydání Pardubického
deníku.

Zpět
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Letní kino uvádí snímek z Projektu 100
TISK, Datum: 12.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Dnes večer se návštěvníci pardubického letního kina mohou přijít podívat na film Želvy mohou létat, který
byl zařazený do letošního Projektu 100. V utečeneckém táboře na tureckoirácké hranici, kam se stáhli Kurdové z okolních
vesnic, to vře. Všichni čekají, kdy se tu konečně objeví Američané. Ve vyprahlé pustině, kde není téměř žádný rádiový či
televizní signál, mají informace cenu zlata, kdyby ovšem bylo čím platit. Tady přežívají den za dnem ti nejchudší z chudých.
Třináctiletý Kak, přezdívaný Satelit, se stává nepsaným vůdcem skupiny místních dětí, jejichž domovem jsou táborové stany.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

Jak válka proměňuje dětská srdce v kámen
TISK, Datum: 12.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ Pardubické letní kino uvede dnes večer po setmění v Tyršových sadech v případě příznivého počasí snímek
Želvy mohou létat.
„Íránsko–francouzský film z roku 2004, jehož režisérem je Bahman Ghodabi, diváky zavede do utečeneckého tábora na
turecko–íránské hranici. Stáhli se sem Kurdové z okolních vesnic a pořádně to tu vře. Všichni čekají, kdy se zde konečně
objeví Američané,“ nastínil děj příběhu jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Ve vyprahlé pustině, kde není téměř žádný rádiový či televizní signál, mají informace cenu zlata, kdyby ovšem bylo čím platit,“
konstatoval druhý z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
„Třináctiletý Kak, přezdívaný Satelit, se stává nepsaným vůdcem skupiny místních dětí, jejichž domovem jsou táborové stany.
Většina z nich jsou zmrzačení sirotci, kteří mají paradoxně jedinou možnost, jak si vydělat trochu peněz. Sbírají a prodávají
zbylé nevybuchlé nášlapné miny, jimiž je zdejší oblast doslova zamořená. V táboře se jednoho dne objeví i bratr a sestra z
vesnice za kopcem, kteří prožili kruté trauma. Tohle je odvrácená tvář války, plná krve, strachu a bolesti, jež dětská srdce
proměňují v kámen,“ informoval náš Deník Tomáš Drechsler.
Více informací o letním kině na webu www.pardubicky.de nik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: FILM ŽELVY MOHOU LÉTAT se bude v pardubických Tyršových sadech promítat už dnes večer po setmění.
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Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 12.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Želvy mohou
létat. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, kdo je režisérem
tohoto íránsko–francouzského titulu z roku 2004? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mail
pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefon.

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO promítá v Tyršových sadech po celé prázdniny zajímavé filmy zdarma.

Zpět
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Zpívající veverky večer míří do letního kina
TISK, Datum: 13.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech bude zdarma k vidění film Alvin a Chipmunkové.
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn dnes po setmění v případě příznivého počasí promítne v Tyršových sadech zcela
zdarma film Alvin a Chipmunkové.
„Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejenže dovedou mluvit, ale umí i výborně zpívat. Jednoho dne
narazí na Davida, který si jejich talentu všimne a nechá je natočit desku. Následují koncerty, davy fanoušků a Chipmunkové se
čím dál tím víc pouštějí do různých dobrodružství s dramatickými následky. Davidova trpělivost pomalu naráží na strop,“ nastínil
děj animovaného snímku jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Návštěvníci se na vlastní oči mohou přijít přesvědčit, jestli se podaří Alvinovi a ostatním zachránit přátelství s Davidem, ale i to,
jak se budou smiřovat s nově získanou popularitou,“ informoval náš Deník druhý z provozovatelů kina Tomáš Drechsler.
„Jedno však je jisté. Alvin a jeho parta jsou nezbední až běda a David bude mít co dělat, aby je uhlídal před mnoha nástrahami,
o kterých si dosud myslel, že nemohou způsobit nikomu nikdy nic,“ nechal se slyšet Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ bude dnes večer po setmění k vidění zcela zdarma film Alvin a Chipmunkové.

Zpět

Středa patří v letním kině dětem
TISK, Datum: 13.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino vždy ve středu nabízí film pro děti nebo mladší diváky. Dnes se mohou vydat na
snímek Alvin a Chipmunkové. Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejenže umějí mluvit, ale umějí i
výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si jejich talentu všimne a nechá je natočit desku. Následují koncerty, davy
fanoušků a Chipmunkové se čím dál tím víc pouštějí do různých dobrodružství s dramatickými následky a Davidova trpělivost
pomalu naráží na strop.
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Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 13.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Alvin a
Chipmunkové. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, jaká
zvířata jsou hlavními hrdiny tohoto snímku? Napovíme, že tito hlodavci dovedou nejen mluvit, ale i výborně zpívat. Odpovědi
posílejte během dnešního dopoledne na e–mail pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a
příjmení a také telefon. Včera se štěstí usmálo na Ladislava Svobodu, který jako první správně odpověděl, že režisérem
iránsko–francouzského filmu z roku 2004 Želvy mohou létat jeBahmanGhobadi. Gratulujeme!

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO promítá v Tyršových sadech po celé prázdniny zajímavé filmy zdarma.
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Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 14.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Dvojí život
Veroniky. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, jak se
jmenuje představitelka obou Veronik? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mail pardubicky@denik.cz a
nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefon. Včera se štěstí usmálo na Kateřinu Kotilovou. Ta
správně odpověděla na otázku, že hlavními hrdiny filmu Alvin a Chipmunkové jsou veverky. Gratulujeme!

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO promítá v Tyršových sadech po celé prázdniny zajímavé filmy zdarma.
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Zpět

Dvojí život Veroniky už dnes v letním kině
TISK, Datum: 14.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech se bude snímek režiséra Krzysztofa Kieślowského promítat za příznivého počasí zcela
zdarma.
Pardubice/ Dvojí život Veroniky bude dnes večer po setmění k vidění zcela zdarma v Pardubickém letním kině v Tyršových
sadech, a to v případě příznivého počasí.
„Jde o zvláštní příběh dvou identických dívek, Polky a Francouzky, který lze vnímat v nejrůznějších rovinách. Zatímco polská
Veronika dává před láskou k muži přednost lásce k hudbě, a proto také umírá, francouzská volí zdánlivě příjemnější životní
cestu. Obě ženy, které se náhodně setkají jen na dálku a na kratičký okamžik, trpí stejnou srdeční nemocí, mají stejná gesta,
používají stejné předměty. Režisér Krzysztof Kieślowski pomocí dokonale propracovaných detailů vytváří strhující, až mystický
obraz, naplněný zvláštní emoční silou a vymykající se v mnohém současným kinematografickým trendům,“ řekl jeden z
provozovatelů letního kina Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY bude dnes večer po setmění k vidění zcela zdarma v Pardubickém letním kině.
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Zpět

Letní kino v Holicích začíná, v Pardubicích trhá rekordy
TISK, Datum: 15.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: LUKÁŠ PEŠKA TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Holubovo město láká na Vlastu Buriana, Tyršovy sady na novější české a animované filmy
Holice/Pardubice/ Klasickou českou komedií Ducháček to zařídí s Vlastou Burianem v hlavní roli začíná dnes v Holicích provoz
prvního letního kina. „Až do letošního roku se ve městě držel zvyk, že po oba prázdninové měsíce se nekonaly žádné kulturní
akce. Myslíme si, že je to škoda, a proto jsme se rozhodli prázdniny zpestřit. Červenec jsme věnovali nutným stavebním
úpravám a v srpnu pomalu rozjíždíme kulturní dění. Právě letní kino považujeme za nejjednodušší a současně pro lidi atraktivní
způsob,“ vysvětlil ředitel Kulturního domu města Holic Vítězslav Vondrouš.
Diváci i na trávníku
Samotná projekce snímků se uskuteční v rozsáhlém zastřešeném areálu vedle kulturního domu. Diváci však mohou filmy
sledovat i z přilehlého trávníku. „Letní kino otevíráme v polovině srpna právě proto, že jsme čekali na dokončení areálu, kde se
návštěvníci mohou i občerstvit, takže věříme, že promítání dostane punc večerního poetického posezení,“ řekl Vondrouš a
doplnil, že pokaždé budou promítat šestnáctimilimetrové filmy.
„Inspiraci jsme našli v českém filmu Pelíšky a chceme tudíž být tak trochu retro. Diváci se mohou těšit na čtyři snímky, všechny
z kategorie českých veseloher. Projekce začne vždy ve 21 hodin,“ sdělil Vítězslav Vondrouš a dodal, že dobrovolné vstupné
připočítá kulturní dům ke sbírce padesátihaléřů na modernizace expozice v Památníku Dr. Emila Holuba.
To Pardubické letní kino Pernštejn promítá v Tyršových sadech zcela zdarma denně vždy po setmění už třetím rokem. Letos
se průměrná návštěva blíží po měsíci a půl promítání k jedné tisícovce diváků na projekci!
„Zejména červencové středeční a sobotní večery byly hojně navštěvované. V některých případech, jako byly například filmy
Venkovský učitel, Vratné lahve či Anděl Páně, dosahovaly hranice kolem dvou tisícovek diváků,“ informoval Deník jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Jsme moc rádi, že se nám osvědčil model, kdy středy jsou většinou vyhrazeny rodinným filmům, které jsou vhodné i pro děti, a
soboty převážně českým titulům,“ pravil Tomáš Drechsler.
Druhý bar v provozu
„Velmi nás těší, že naše publikum je opravdu hodně vyzrálé a kultivované. Až na některé drobné excesy jsme tu za celou dobu
promítání nezaznamenali žádné vážné problémy. Zcela jistě je to i tím, že jsme posílili počet členů pořadatelského týmu, jejichž
úkolem je starat se převážně o bezpečnost návštěvníků a pořádek,“ prohlásil druhý z provozovatelů Pardubického letního
kina Jan Motyčka. „Pro ještě větší pohodlí diváků jsme letos navíc rozšířili naše služby a zprovoznili druhý bar. Vyhověli jsme i
milovníkům popcornu, který jsme v Tyršových sadech také začali nabízet,“ uzavřel Jan Motyčka. Více informací najdete na
webu www. pardubicky.denik.
cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech letos trhá návštěvnické rekordy.
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Zpět

Posledních sedm let života Iana Curtise
TISK, Datum: 15.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
Pardubické letní kino dnes nabízí snímek Control. Vypráví o posledních sedmi letech života Iana Curtise, zpěváka
legendárních britských Joy Division, kteří na konci sedmdesátých let spolu s ostatními kapelami z Manchesteru definovali nový
směr populární hudby. Černobílá kamera sleduje Curtise od jeho prvních experimentů s drogami, založení Joy Division a
seznámení se s manželkou Debbie, aby se posléze stala němým svědkem jeho nejniternějších vnitřních bojů, epileptických
záchvatů, rozpadu manželství a v závěru i Curtisovy sebevraždy v květnu 1980.
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Zpět

Dejte si steaky a piva zcela zdarma!
TISK, Datum: 15.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Control. Ten
bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, jak se jmenuje zpěvák
britské skupiny Joy Division, o němž tento snímek pojednává? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mail
pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefon. Včera se štěstí usmálo na
Richarda Hyndráka. Ten správně odpověděl na otázku, že představitelka obou Veronik se jmenuje Irene Jacobová.
Gratulujeme!

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

V sadech poběží animované filmy
TISK, Datum: 16.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
Pardubické letní kino připravilo na zítřejší den netradiční program. Zájemci se mohou vydat na pásmo kanadských
animovaných snímků, které mají názvy Muž, který sázel stromy, Balablok, Hrad z písku, Kocourek se vrátil či Ráj.

Zpět
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Letní kino uvádí film o šedesátých letech
TISK, Datum: 16.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá snímek s názvem Smutek paní Šnajderové. Je horké léto na začátku
šedesátých let minulého století a právě se začíná neuvěřitelné, ale pravdivé dobrodružství tří mladých studentů pražské FAMU,
kteří odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku, aby natočili svůj absolventský film. Brzy se seznamují nejen s prostředím
továrny na výrobu motocyklů, o níž mají natáčet, ale i s rozvernými mladými „soudružkami“, bodrou hospodskou nebo se
stranicky zapáleným vedoucím továrny. Osudová setkání zažívá především jeden ze studentů - Albánec Leke Seriani. Už od
první chvíle jej upoutá krásná, záhadná a podivně smutná paní Šnajderová.

Zpět

Dejte si steaky a piva zcela zdarma!
TISK, Datum: 16.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině Pernštejn a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Pink Floyd:
The Wall. Ten bude uveden v pondělí 18. srpna večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá
nás, jak se jmenuje režisér tohoto snímku? Odpovědi posílejte během pondělního dopoledne na e–mailovou adresu
pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefonický kontakt. Včera se štěstí
usmálo na Editu Karasovou. Ta správně odpověděla na otázku, že zpěvákem hudební skupiny Joy Division, o němž pojednává
snímek Control, je Ian Curtis. Blahopřejeme!

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO si pro čtenáře Deníku připravilo soutěž s filmem Pink Floyd: The Wall.
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Zpět

Letní kino v Holicích se teprve otevřelo, zatímco v Pardubicích už trhá rekordy
TISK, Datum: 16.08.2008, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 5, Autor: (lp, td), Vytištěno: 19 600, Čtenost: 5 294, Rubrika: Z regionů

PARDUBICKO
Holice/Pardubice/ Komedií Ducháček to zařídí začal včera v Holicích provoz letního kina. „Až do letoška se ve městě o
prázdninách nekonaly kulturní akce. Myslíme si, že je to škoda, a proto jsme se rozhodli léto zpestřit,“ řekl ředitel Kulturního
domu města Holic Vítězslav Vondrouš. Projekce snímků se uskuteční v zastřešeném areálu u kulturního domu. Diváci však
mohou filmy sledovat i z přilehlého trávníku. „Letní kino otvíráme v polovině srpna, protože jsme čekali na dokončení areálu,
kde se návštěvníci mohou i občerstvit, takže věříme, že promítání dostane punc večerního poetického posezení,“ řekl
Vondrouš.
Pardubické letní kino Pernštejn promítá v Tyršových sadech zdarma už třetí rok. Letos se průměrná návštěva blíží po měsíci
a půl promítání k jedné tisícovce diváků na projekci!
Více informací najdete na webu www.pardubicky.denik. cz/letnikino

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

129 / 160

Zpět

V letním kině diváci uvidí Aňu Geislerovou či Báru Štěpánovou, ale také Hrad z písku a Ráj
TISK, Datum: 16.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

V pardubických Tyršových sadech bude dnes večer po setmění zcela zdarma k vidění česko–albánský film Smutek paní
Šnajderové
Pardubice/ Plejáda známých hereckých tváří bude k vidění dnes večer v Pardubickém letním kině, které denně po setmění po
dobu hlavních prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela zdarma zajímavé domácí i zahraniční filmy. „Na programu je česko–
albánský titul Smutek paní Šnajderové, v němž si zahrála například Aňa Geislerová, Barbora Štěpánová, Tomáš Töpfer, ale
také Michele Placido, který se v našich zemích proslavil jako policejní inspektor Corrado Cattani v televizním kriminálním seriálu
Chobotnice.
Krásná a záhadná
„Je horké léto na začátku šedesátých let minulého století a právě se začíná neuvěřitelné, ale pravdivé dobrodružství tří
mladých studentů pražské FAMU, kteří odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku, aby natočili svůj absolventský film. Brzy
se seznamují nejen s prostředím továrny na výrobu motocyklů, o níž mají natáčet, ale i s rozvernými mladými ,soudružkami’,
bodrou hospodskou nebo se stranicky zapáleným vedoucím továrny. Osudová setkání zažívá především jeden ze studentů –
Albánec Leke Seriani. Už od první chvíle jej upoutá krásná, záhadná a podivně smutná paní Šnajderová, manželka věčně
opilého šéfa místní policejní stanice, se kterou později prožívá hluboký milostný vztah. Nakonec se však Leke musí rozhodnout
mezi láskou a svou rodinou v Albánii. V tomto důležitém okamžiku je pro něho stejně osudové setkání s hrabětem
Šternberským, který provždy ovlivní jeho život,“ řekl Jan Motyčka, jeden z provozovatelů Pardubického letního kina . To zítra
večer uvede pásmo kanadských animovaných filmů, mezi nimiž bude i jeden z nejvýznamnějších animovaných filmů v historii
kinematografie pod názvem Muž, který sázel stromy.
„Jako literární předloha tohoto filmu pro velké děti a dospělé autorovi posloužila stejnojmenná povídka francouzského
spisovatele Jeana Giona. Po premiérové projekci tohoto půlhodinového díla zazněl na mezinárodním festivalu v kanadském
Montrealu třicetiminutový aplaus. Tvůrci při realizaci využili technologii tzv. totální animace, kdy animace nahrazuje pohyby
kamery a střih. Výsledek je neobyčejně dynamický a sugestivní,“ sdělil druhý z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
„Dalším snímkem bude sedmiminutový Balablok, který režíroval Břetislav Pojar. Animované zpracování lidské komedie je
zábavné ve svém pohledu i způsobu, jakým karikuje lidský sklon upřednostňovat násilí před rozumem. Celá aréna konfliktu je
omezena na nejjednodušší rozměry – protivníky představují kostky a míče,“ popisoval Tomáš Drechsler.
Hrad z písku a Ráj
„Hrad z písku je bajkou se skvělým humorem a kouzlem. Vypráví o Sandmanovi a bytůstkách, které vytváří z písku. Pod jeho
vedením postaví hrad a oslavují dokončení svého nového domova, leč náhle jsou překvapeni nevítaným hostem. Zafouká vítr
a hrad se sesype,“ nastínil Jan Motyčka. „Krátký komediální animovaný film Kocourek se vrátil vychází ze sto let staré
stejnojmenné lidové písně. Starý pan Johnson se stále zuřivěji snaží zbavit malé žluté kočky, která ne a ne zmizet,“ podotkl
jeden z provozovatelů letního kina.
Nedělní večer v Tyršových sadech uzavře Ráj. „V patnáctiminutovém filmu Paradise se dvakrát na Oscara nominovaný režisér
Ishu Patel vrací k tradičnímu akvarelu, spolu s komplikovanou technikou ,prorážení děr’, kterou ve filmu popisuje,“ informoval
Jan Motyčka.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník
Foto popis: HEREČKA AŇA GEISLEROVÁ se dnes objeví na plátně ve filmu Smutek paní Šnajderové.
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Z Pardubického letního kina v Tyršových sadech odešla žena bez vrchního dílu plavek!
TISK, Datum: 18.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura

Mezi pravidelnými hosty je i řada zástupců psích plemen. Letos dorazila také kočka a potkan – naštěstí na rameni jednoho z
návštěvníků
Pardubice/ Do Pardubického letního kina , které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela zdarma vždy po
setmění atraktivní domácí a zahraniční filmy, zavítala také řada cizinců.
Přišli též Mongolové
„V letošním roce se sem kromě Slováků přišli podívat například Ukrajinci, Poláci, Rusové, Mongolové a samozřejmě Slováci.
Máme zprávy dokonce i o tom, že na některé úspěšné filmové hity uváděné v anglickém jazyce občas dorazí také Američané.
Žádného cizince, který by se tu stejně jako v loňském roce dožadoval nevěsty či alespoň dívky na jednu noc, jsme tu však letos
neregistrovali,“ sdělil našemu Deníku jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Mezi pravidelnými hosty letního kina je i letos řada zástupců pscích plemen. „Na jednu projekci zamířila rovněž kočka a také
potkan. Ten byl naštěstí pouze na rameni jednoho z diváků,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler.
Koloběžka i kočárky
Mnoho milovníků stříbrného plátna přichází podle jeho slov do Tyršových sadů po svých. „Velký zájem je též o náš stojan na
kola, na nichž se mnoho filmových příznivců do Pardubického letního kina dopravuje. Viděli jsme tu ale třeba i koloběžku a ti
nejmladší návštěvníci hojně využívají dětský kočárek,“ dodal jeden z provozovatelů Pardubického letního kina .
A jaké „poklady“ zatím pořadatelé o letošních prázdninách našli po skončení filmových projekcí? „Kromě vrchního dílu
dámských plavek to byl například polštář či klíče,“ uzavřel Tomáš Drechsler.

Foto autor: Foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: MEZI PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVNÍKY Pardubického letního kina patří letos řada psích plemen včetně bišonků.
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Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 18.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Pink Floyd:
The Wall. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, jak se
jmenuje režisér tohoto snímku? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz a
nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefon.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech uvádí denně po setmění v případě příznivého počasí atraktivní
domácí i zahraniční filmy.

Zpět
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V letním kině budou znít Pink Floyd
TISK, Datum: 18.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

KULTURNÍ TIPY FILM
Pardubické letní kino dnes uvádí snímek Pink Floyd: The Wall. Na začátku osmdesátých let válcovali Pink Floyd hitparády se
svým dvojalbem a koncertním programem The Wall. Autor námětu a většiny hudby Roger Waters spojil své síly s režisérem
Alanem Parkerem a vytvořili neobvyklý film. Snímek nemá nějak jednoznačný a lineární děj. V podstatě sleduje životní etudy
hlavního hrdiny jménem Pink (hraje ho zpěvák Bob Geldof) od dětství přes školní léta a dospělost, kdy se jako rocková hvězda
duševně zhroutí po předávkování sexem, drogami a rock’n’rollem. Poslední čtvrtina filmu už je vlastně jen jeho blouznění,
ztvárněné výtvarníkem Geraldem Scarfem.

Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 19.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Annie Hall.
Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, jak se jmenuje režisér
tohoto snímku? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz a nezapomeňte
uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefon. Včera se štěstí usmálo na Martina Mrňáka, který správně
odpověděl na otázku, že režisérem snímku Pink Floyd: The Wall byl Alan Parker.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech uvádí denně po setmění v případě příznivého počasí atraktivní
domácí i zahraniční filmy.
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S Allenem zpátky do sedmdesátých let
TISK, Datum: 19.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino uvádí dnes večer film Woody Alena s názvem Annie Hall. Návštěvníci si tak mohou
připomenout atmosféru i traumata sedmdesátých let minulého století. U kritiky úspěšná milostná komedie Annie Hall
představuje ve tvorbě Woodyho Allena začátek nové, „autobiografické“ linie jeho děl. Se snímky Manhattan (1979 - TV) a
Vzpomínky na Hvězdný prach (1980) tvoří volnou trilogii s obdobnými tématy a motivy. Pod maskou židovského komika Alvyho
Singera, trpícího nejrůznějšími neurózami a pocity osamělosti, nejistoty a zmatenosti v mezilidských vztazích, tu Allen poprvé
vystupuje jakoby sám za sebe a zároveň pojmenovává mnohem obecnější jevy spjaté s moderní civilizací. Jádrem jsou Alvyho
vzpomínky na životní lásku Annii Hall. V těkavém sledu epizod a na přeskáčku nabízí soužití dvou lidí, kteří si často nevědí rady
sami se sebou.
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Woody Allen už dnes zamíří do letního kina
TISK, Datum: 19.08.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 13, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ Pardubické letní kino uvede dnes po setmění v případě příznivého počasí milostnou komedii Annie Hall. Film,
který představuje ve tvorbě Woodyho Allena začátek nové, „autobiografické“ linie jeho děl, bude v Tyršových sadech k vidění
zcela zdarma od 21.30 hodin.
„Pod maskou židovského komika Alvyho Singera, trpícího nejrůznějšími neurózami a pocity osamělosti, nejistoty a zmatenosti v
mezilidských vztazích, tu Allen poprvé vystupuje jakoby sám za sebe. Pojmenovává zde mnohem obecnější jevy, spjaté s
moderní civilizací. Jádrem jsou Alvyho vzpomínky na životní lásku – Annie Hall,“ řekl jeden z provozovatelů letního kina Jan
Motyčka.
„V těkavém sledu epizod a na přeskáčku sledujeme soužití dvou lidí, kteří si často nevědí rady sami se sebou a kteří se občas
utápějí ve všednodenních maličkostech. Navzdory Alvyho stížnostem však prožívají i okamžiky štěstí a naplnění,“ sdělil
provozovatel letního kina.
Allen používá ve filmu různé zcizovací efekty (komentáře na kameru, momenty, kdy postavy občas pozorují zvnějšku své
jednání v minulosti, půlené plátno, vnitřní monology apod.). Podle svého zvyku pracuje s převzatou hudbou, dává prostor
improvizaci (scéna s langustami) a progresivně pracuje s různými časovými posuny. Nenápadně zachycuje milovaný New York
a konfrontuje ho s „plytkým“ životem v Kalifornii. „Těží ze situační komiky, ale hlavně z břitkého ironického textu. Allen tu opět
vytváří milostnou dvojici se svou bývalou životní partnerkou Diane Keatonovou. Ta je vlastním jménem Hallová a říkalo se jí
Annie,“ nechal se slyšet Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO dnes uvede Annie Hall.
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Po romantickém večeru v Pardubickém letním kině v Tyršových sadech počali syna!
TISK, Datum: 20.08.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 15, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Kultura regionu

„Po jakém filmu to loni bylo, to už však bohužel nevíme. Ale muselo to být něco romantického,“ zasmála se šťastná maminka
Martina
Pardubice/ „Je to jako příběh z červené knihovny, který by mohl nějaký talentovaný režisér zfilmovat a za pár let uvést přímo na
místě, kde se to celé odehrálo,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Ještě loni v
červnu byli Jiří s Martinou ,pouhými’ dobrými přáteli. Po několika společných návštěvách Pardubického letního kina v
Tyršových sadech se ale jejich přátelství změnilo v ,něco víc’,“ líčil Jan Motyčka.
„A z toho, jak mezi nimi během loňských prázdnin přeskočila jiskra, dokonce vzešel syn,“ oznámil radostnou zprávu jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina .
Chodili skoro denně
„Před rokem jsme sem chodili skoro denně, pokud bylo alespoň trochu kloudné počasí. Máme rádi kino a dobré filmy a myslím,
že pro lidi to je naprosto úžasné, když mohou vidět opravdu zajímavé tituly, které se tu každý večer promítají, úplně zadarmo,“
sdělil novopočený otec Jiří.
„Po jakém filmu jsme kluka počali, to už však opravdu nevíme,“ zasmála se šťastná maminka Martina. „Ale asi to muselo být
něco hodně romantického,“ zažertovala.
„Je nám sice trochu líto, že letos si letní kino neužijeme, ale taková ,oběť’ rozhodně za to stojí. Moc si to užíváme,“ poznamenali
oba mladí rodiče skoro jednohlasně.
„A stejně jsme sem malého už jednou alespoň na malou chviličku vytáhli. Aby kluk viděl, kde se jeho rodiče tak sblížili. Ale
nevěstu jsme mu tady zatím nehledali,“ doplnil dobře naladěný tatínek.
Fantastický svět
Dnes večer po setmění bude v Tyršových sadech k vidění zcela zdarma Kronika rodu Spiderwicků. „Dům prastrýce
Spiderwicka, do kterého se sourozenci Jared, Simon a Mallory právě přistěhovali, vypadal už na první pohled velmi záhadně. A
druhý pohled jim stačil k tomu, aby vytušili, že je na téhle divné adrese čeká největší dobrodružství jejich života,“ pravil Jan
Motyčka a dodal, že začátek projekce je v 21.30 hodin.
„Kronika rodu Spiderwicků je adaptací populární stejnojmenné knižní série, v níž ožívá fantastický svět obývaný ještě
fantastičtějšími bytostmi. Pro jejich návštěvu nepotřebujete ani kouzelné skříně, ani vlaky odjíždějící z neexistujících nástupišť.
Ten svět je totiž mnohem blíž, než si myslíte,“ pokračoval jeden z provozovatelů letního kina.
„Když nezvídavější z dětí, Jared, najde v jednom z pokojů knížku, na které je ručně napsaná poznámka ,Ať se jí nikdo nikdy
neopovažuje číst’, pochopitelně ji okamžitě otevře. Autor – Jaredův strýc Arthur Spiderwick – v ní popisuje magické bytosti,
které žijí kolem jeho lehce strašidelného sídla,“ nechal se slyšet druhý z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
Více informací o Pardubickém letním kině najdete na webu www.pardubicky.de nik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ bude dnes večer po setmění k vidění zcela zdarma Kronika rodu Spiderwicků.
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Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 20.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Kronika rodu
Spiderwicků. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, který stát
tento snímek vyrobil? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mail pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést
heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefon. Včera se štěstí usmálo na Naďu Alinčeovou, která správně odpověděla
na otázku, že režisérem snímku Annie Hall byl Woody Allen.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech nabízí výhercům naší soutěže steaky a piva zcela zdarma.
Stačí jen uhádnout soutěžní otázku.
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Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 21.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Red Road.
Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, v jakém skotském
městě se snímek odehrává? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mail pardubicky@denik.cz a nezapomeňte
uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefon. Včera se štěstí usmálo na Helenu Bravencovou, která správně
odpověděla na otázku, že Kronika rodu Spiderwicků byla vyrobena v USA.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech nabízí výhercům naší soutěže steaky a piva zcela zdarma.
Stačí jen uhádnout soutěžní otázku.
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Letní kino zve do Glasgow
TISK, Datum: 21.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá snímek Red Road. Jackie pracuje jako operátorka bezpečnostního
kamerového systému CCTV, jehož kamerami je skotské Glasgow neustále monitorováno. Život v ulicích Glasgowa pozoruje
Jackie denně na monitorech a svou povinnost chránit lidi, které zná pouze z obrazovek, bere velmi vážně. Sama si však drží
všechny od těla, její uzavřený život má svůj řád a klid - až do chvíle, kdy na monitoru zahlédne muže, o němž si myslela, že už
ho nikdy neuvidí. Posedlost, s níž neznámého muže začne pronásledovat, ji brzo dovede do Red Road, shluku strohých
domovních bloků na severním okraji Glasgow. Jackiino skrývané tajemství tady začne vyplouvat na povrch....
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Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 22.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Spalovač
mrtvol. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, v jakém
východočeském městě se tento snímek natáčel? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mailovou adresu
pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefon. Včera se štěstí usmálo na
Marii Smerekovou. Ta správně odpověděla na otázku, že Red Road se odehrává ve skotském městě Glasgow.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO v Tyršových sadech nabízí výhercům naší soutěže steaky a piva zcela zdarma.
Stačí jen uhádnout soutěžní otázku.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

141 / 160

Zpět

Spalovač mrtvol se vrací!
TISK, Datum: 22.08.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 13, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ Po obrovském úspěchu obnovené premiéry kultovního filmu Spalovač mrtvol v prostorách pardubického krematoria,
která se uskutečnila před dvěma lety na Velikonoční v pondělí, se tento titul zařazený do zlatého fondu české kinematografie
vrací do města, v němž přesně před čtyřiceti lety vznikl!
„Touto zcela mimořádnou projekcí chceme vyzdvihnout jeden z nejpůsobivějších psychologických snímků evropského filmu,“
řekl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Spalovač mrtvol se odehrává na konci třicátých let minulého století. Pan Karel Koprfkingl je obětavým zaměstnancem
pražského krematoria a vzorným otcem rodiny, který důsledně dbá i o řádný chod domácnosti a všestrannou výchovu svých
dětí. Rád předčítá ze své oblíbené knihy o Tibetu. Tíživá atmosféra napjaté doby násobí všeobecný strach. Koprfkingl
spolupracuje s nacistickými okupanty a s obludnou samozřejmostí se zbavuje všeho nebezpečného ve svém okolí, a to včetně
členů vlastní rodiny. Jeho velká a nebezpečná kariéra začíná,“ poznamenal Jan Motyčka na adresu originálního příběhu, který
mistrně zobrazuje hrůznost války a zrůdnosti nacistické ideologie, podle níž se jeden národ povyšuje nad druhý.
Režisérem Spalovačem mrtvol byl Juraj Herz.
Návštěvníci budou mít možnost spatřit v akci celou řadu výrazných hereckých osobností. Kromě Rudolfa Hrušínského v roli
pana Karla Kopfrkingla se v tomto neobyčejně ponurém černobílém snímku objeví například Vlasta Chramostová, Ilja Prachař,
Jiří Lír, Míla Myslíková, Vladimír Menšík, Eduard Kohout, Jan Kraus, Jiří Menzel, Jana Šulcová, Oldřich Vízner, Carmen
Mayerová, Marie Rosůlková a další.

Foto autor: Foto: Deník/Tom Kubelka
Foto popis: SPALOVAČ MRTVOL se pro projekci v krematoriu opět vrací do Pardubic. Teď do letního kina.
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Zpět

Putování mladého Che Guevary
TISK, Datum: 23.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino zítra promítá snímek Motocyklové deníky. V roce 1952 se dva mladí Argentinci
Ernesto (později Che) Guevara a Alberto Granado vydají na dlouhou cestu, aby objevili Latinskou Ameriku. Třiadvacetiletý
Ernesto je studentem medicíny, Albertovi je dvacet devět a zabývá se biochemií. Film vypráví dobrodružství, jež oba zažívají
během své pouti, a zároveň objevují lidskou topografii iberoamerického kontinentu. Scénář je volnou adaptací deníkových
zápisků Alberta Granada a budoucího Che Guevary. Víc než politické sdělení podává obraz o dospívání mladého
revolucionáře.
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Zpět

Chcete si dát v kině steak a pivo?
TISK, Datum: 23.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Plechový
bubínek. Ten bude uveden v pondělí večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, který
německý spisovatel je autorem románu, který je předlohou tohoto filmu? Odpovědi posílejte během víkendu na e-mail
pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení a také telefon. Včera se štěstí usmálo na
Michala Filipiho, který jako první správně odpověděl na otázku, že Spalovač mrtvol se natáčel v Pardubicích.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: LETNÍ KINO se blíží ke svému závěru. Promítání končí už 31. srpna.
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Zpět

Soutěžili jste o steaky a piva?
TISK, Datum: 25.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Vítězem naší víkendové soutěže o konzumaci steaků a piv v letním kině se stal Vít Ulrych, který jako první správně
odpověděl na otázku, že autorem předlohy filmu Plechový bubínek, který dnes uvede pardubické letní kino , je Günter Grass.

Zpět

Pardubické letní kino je úspěšné i letos URL
WEB, Datum: 25.08.2008, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Martin Benda, RU / den: 39 562
Pardubické letní kino v Tyršových sadech je úspěšné i letos. Podle odhadů organizátorů na každou projekci přijde průměrně
tisíc diváků. Doufají tak, že se jim podaří překonat loňskou návštěvnost 60 tisíc diváků. Provozovatel Jan Motyčka říká, že do
kina si našla cestu celá řada zahraničních návštěvníků - většinou Slováci a Poláci ale i Rusové a Mongolové.
"Ono to souvisí s pobytem zahraničních návštěvníků v Pardubicích. Ať už v případě šachového turnaje Czech open, jehož
návštěvníci do letního kina chodí, tak také s pobytem zahraničních dělníků pracujících ve společnostech jako je Foxconn a
dalších, kteří pochopitelně nemají tolik možností vyžití volného času a proto rádi využijí nabídky a přijdou do letního kina.
Zvláště pak, když to jsou zahraniční filmy. Třeba i v jejich mateřském jazyce."Chcete zasílat novinky každý pracovní den na Váš
email?Zaregistrujte zdarma svoji emailovou adresu: http://www.rozhlas.cz/pardubice/zpravodajstviemailem
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Zpět
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Na protest proti světu přestal růst!
TISK, Datum: 25.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Pardubické letní kino v Tyršových sadech dnes přinese další zajímavý film. Začátek promítáni je v případě
příznivého počasí po setmění a zcela zdarma.
Promítat se bude německo– polský snímek z roku 1979 Plechový bubínek.
„Slavný román prominentního německého spisovatele Güntera Grasse byl dlouho považován za nezfilmovatelný. Teprve v roce
1975 prodal Grass autorská práva, když ve dvanáctiletém Davidu Bennentovi (synovi německého herce Heinze Bennenta,
který ve filmu hraje zelináře Greffa) byl nalezen ideální představitel hlavní role Oskara Matzeratha, bubeníka na plechový
bubínek, který na protest proti světu dospělých přestal růst. Po dohodě s autorem bylo rozhodnuto, že Oskar musí být chlapec
a nikoli lilipután,“ řekl k filmu jeden z pořadatelů Jan Motyčka.
Dominujícím prvkem snímku, vedle groteskního hrdiny, je genius loci města Gdaňska (Grassova rodiště), kde se po staletí
setkával živel Kašubů, Poláků, Němců a Židů. „Děj se odehrává v letech 1899–1945 a sleduje osudy postav na pozadí proměn
tohoto hansovního města. Plechový bubínek je první a až do devadesátých let jediný německý film vyznamenaný Oscarem v
kategorii nejlepší zahraniční snímek. Kromě toho obdržel Zlatou palmu na MFF v Cannes,“ dodal organizátor Tomáš Drechsler.

Zpět
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První americký film Miloše Formana
TISK, Datum: 26.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
Po emigraci do USA v roce 1968 natočil Miloš Forman Taking Off, česky Odcházím. Ten dnes uvádí pardubické letní kino .
Taking Off je vlídným pohledem na pomatenou generaci 70. let, její naděje, přání i problematické vztahy se svými váženými,
staromódními a pokryteckými rodiči. Larry a Lynn Tynovi tvoří typickou americkou rodinu s neodmyslitelnými starostmi s dcerou
Jeannie, která bere drogy, a se společností, ve které se pohybuje. Jeanie odejde z domova. Její rodiče se setkají s dalšími
lidmi, kterým utekly děti, a zjišťují, že je odchod člena rodiny může obohatit - najednou mají prostor, aby znovu objevili život, aby
se k sobě opět přiblížili.

Zpět

Chcete získat steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 26.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Taking Off.
Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, kdo je režisérem
tohoto snímku? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mail pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést heslo
„Letní kino“, své jméno a příjmení i telefon. Neváhejte a soutěžte s Pardubickým deníkem!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ bude dnes po setmění uveden film Taking Off.
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Zpět

Vesele i vážně o smrti -s Nicholsonem
TISK, Datum: 27.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, 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 Než si pro nás přijde. Světy miliardáře Edwarda Colea a obyčejného
mechanika Cartera Chamberse se už ani více lišit nemohou. Na křižovatce svých životů však sdílejí stejný nemocniční pokoj.
Během společných rozhovorů zjistí, že mají přece jen něco společného - touhu co nejlépe využít čas, který jim zbývá, než je
„nasypou do urny“, a poznat, kdo skutečně jsou. Společně se tedy vydají za největším dobrodružstvím svého života, na cestě
se stanou nerozlučnými přáteli a naučí se, jak brát vzestupy i pády s nadhledem a humorem. Každý sdílený zážitek si pak
odškrtnou na svém dlouhém seznamu přání. Hrají Jack Nicholson a Morgan Freeman.
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Zpět

Chcete získat steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 27.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Než si pro
nás přijde. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, který
americký herec, jenž se proslavil mimo jiné postavou McMurphyho ve Formanově Přeletu nad kukaččím hnízdem, ztvárnil v
tomto snímku jednu z hlavních rolí? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mailovou adresu
pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení i telefonický kontakt. Včera se štěstí
usmálo na Miluši Hlaváčkovou. Ta jako první správně odpověděla, že režisérem snímku Taking Off byl Miloš Forman.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ bude dnes večer uveden film Než si pro nás přijde.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

150 / 160

Zpět

Nicholson a Freeman už dnes v letním kině!
TISK, Datum: 27.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech bude večer k vidění film Než si pro nás přijde.
Pardubice/ Než si pro nás přijde. Takový je název filmu, který bude k vidění dnes večer po setmění v případě příznivého počasí
v Tyršových sadech. Návštěvníci Pardubického letního kina si tento titul budou moci vychutnat opět zcela zdarma!
„Příběh diváky zavede do dvou zcela rozdílných světů – miliardáře Edwarda Colea a obyčejného mechanika Cartera
Chamberse, které už se snad ani více lišit nemohou,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka.
„Na křižovatce svých životů však sdílí stejný nemocniční pokoj. Během společných rozhovorů zjistí, že mají přece jen něco
společného – touhu co nejlépe využít čas, který jim zbývá, než je ,nasypou do urny’ a poznat, kdo skutečně jsou. Společně se
vydají za největším dobrodružstvím svého života, na cestě se stanou nerozlučnými přáteli a naučí se, jak brát vzestupy i pády s
nadhledem a humorem. Každý sdílený zážitek si pak odškrtnou na svém dlouhém seznamu přání,“ řekl druhý provozovatel
Tomáš Drechsler. V hlavních rolích účinkují Jack Nicholson a Morgan Freeman.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: FILM NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE bude uveden dnes večer po setmění v pardubických Tyršových sadech, a to zcela
zdarma.
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Zpět

Chcete získat steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 28.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Hank a Mike.
Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, o jakém tradičním
svátku se odehrává děj filmu? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz a
nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení i telefonický kontakt. Včera se štěstí usmálo na Davida Soukupa.
Ten jako první správně odpověděl, že americký herec, jenž se proslavil mimo jiné postavou McMurphyho ve Formanově Přeletu
nad kukaččím hnízdem a ve snímku Než si pro nás přijde ztvárnil jednu z hlavních rolí, se jmenuje Jack Nicholson.

Foto autor: Ilustr. foto: Deník/T. Kubelka
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ bude dnes večer po setmění uveden film Hank a Mike.
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Zpět

Letní kino uvádí ulítlou komedii
TISK, Datum: 28.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes nabízí snímek, který byl letos uvedený na festivalu v Karlových Varech, Hank a Mike. Oba jsou
nejlepší přátelé - a zajíčci. Jakožto velikonoční zajíčci osobně roznášejí košíčky s velikonočními vajíčky poklidně spícím
rodinám. Jsou dlouholetými zaměstnanci Velikonoční s. r. o., dceřiné společnosti nadnárodní korporace, která vlastní veškeré
náboženské svátky. Ve snaze zvýšit své zisky se správní rada této korporace rozhodla povolat specialistu pana Conrada
Hubrisse, aby zjistil, na čem se dá ušetřit a jak co nejvíce zefektivnit chod celého podniku. Ačkoliv Hank a Mike už dlouhou řadu
let dělají svou práci nanejvýš poctivě, pan Hubriss korporaci doporučí, aby velikonoční zajíčky, kteří pracují jeden v roce, navíc
pro svátek „druhé kategorie“ (svátky první kategorie jsou Vánoce, Chanuka, Svatý Valentýn), okamžitě propustila. Tato zpráva
Hanka s Mikem tvrdě zasáhne. Zpočátku jí ani nechtějí věřit. Žádného velikonočního zajíčka přece nikdy nikdo nevyhodil na
dlažbu.
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Zpět

O revolučním stylu ve skateboardingu
TISK, Datum: 29.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes večer uvádí americký snímek Legendy z Dogtownu. V sedmdesátých letech přivedla skupina
mladých surfařů z nehostinné čtvrti Dogtown v kalifornském Venice k životu nový, revoluční styl skateboardingu. Zakladatelé
týmu Z-Boys, který se proslavil svým agresivním stylem, zkombinovali surfařské kousky se skateboardingem a stali se doslova
přes noc obrovskou senzací.
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Chcete získat steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 29.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Chcete získat čtyři volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním kině a jako pozornost od
provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv zcela zdarma? Stačí správně odpovědět na otázku, která souvisí s filmem Legendy z
Dogtownu. Ten bude uveden dnes večer po setmění v případě příznivého počasí v Tyršových sadech. Zajímá nás, jak zní
název týmu, jehož zakladatelé se proslavili svým agresivním stylem a také kombinací dechberoucích surfařských kousků se
skateboardingem a stali se doslova přes noc obrovskou senzací? Odpovědi posílejte během dnešního dopoledne na e–
mailovou adresu pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést heslo „Letní kino“, své jméno a příjmení i telefon. Včera měl štěstí
Jakub Klucho. Ten jako první správně odpověděl, že tradičním svátkem, během něhož se děj snímku Hank a Mike odehrává,
jsou Velikonoce.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ bude dnes večer uveden film Legendy z Dogtownu.
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Pardubické letní kino chystá velkolepé finále
TISK, Datum: 30.08.2008, Zdroj: Orlický deník, Strana: 13, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ Pardubické letní kino , které celé prázdniny promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech atraktivní domácí i
zahraniční filmy, chystá velkolepé finále!
Na závěrečné projekce letošního ročníku, které začínají v případě příznivého počasí vždy od 21.30 hodin, si provozovatelé
přichystali skutečné lahůdky! Už na dnešní večer je naplánován jeden z nejočekávanějších hitů letošní sezony. „Jde o film Sex
ve městě, který měl českou premiéru teprve letos a nám se podařilo jej získat ve skutečně rekordně krátkém čase,“ sdělil Jan
Motyčka na adresu snímku, jehož hlavními hrdinkami jsou Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte. „Vznikl čtyři roky po skončení
šesté série populárního televizního seriálu,“ řekl Jan Motyčka.
„Jakmile Pan Božský zachránil Carrie z jejího problémového vztahu v Paříži, odhodlal se konečně jejich vztah zlegitimizovat a
přípravy na velký svatební den můžou začít. Charlotte nepřestává toužit po vlastním dítěti, Miranda zažívá první trhliny v dosud
perfektně fungujícím manželství a Samantha stále vyhledává nová milostná dobrodružství,“ pravil druhý z provozovatelů
Pardubického letního kina Tomáš Drechsler a dodal, že milovníci tohoto kultovního televizního seriálu se dočkají všeho, co
na něm mají rádi – krásných šatů a bot, zajímavých milostných problémů a samozřejmě i spousty sexu.
Letošní program zakončí zítra večer napjatě očekávaný velkofilm Indiana Jones a království křišťálové lebky.
„Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se pod režijním vedením Stevena Spielberga
vrací na stříbrné plátno,“ prozradil.
„V dalším dobrodružství bude nestárnoucí Indy spolu s agentkou Irinou Spalkovou (Cate Blanchettová) bojovat o křišťálovou
lebku. Ta je údajně rozdělena na sedm částí, rozesetých po celém světě a bezpečně ukrytých. Ten, kdo ji spojí v jeden celek,
bude disponovat nesmírnými znalostmi a silou, jakou si člověk nedokáže ani představit,“ upřesnil druhý z provozovatelů kina.
„Diváci se budou moci těšit na řadu zajímavých dárků a překvapení včetně vystoupení pardubického Elvise Ivo Fišera,“ uzavřel.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

156 / 160

Zpět

Letní kino se loučí s Indiana Jonesem
TISK, Datum: 30.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
pardubický - kultura

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino má své poslední promítání naplánované na neděli. A se svými diváky se rozloučí posledním
pokračováním série o Indiana Jonesovi. Další dobrodružství nestárnoucího Indyho, který bude spolu s agentkou Irinou
Spalkovou (Cate Blanchettová) bojovat o křišťálovou lebku. Ta je údajně rozdělena na sedm částí, rozesetých po celém světě
a bezpečně ukrytých. Ten, kdo ji spojí v jeden celek, bude disponovat nesmírnými znalostmi a silou, jakou si člověk nedokáže
ani představit.

Zpět
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Letní kino nabízí Sex ve městě
TISK, Datum: 30.08.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes uvádí filmovou verzi televizního seriálu Sex ve městě. Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou
zpět a tentokrát na velkém plátně. Čtyři roky po skončení šesté série seriálu přichází jeho producenti s dlouho očekávanou
celovečerní verzí. Jakmile Pan Božský zachránil Carrie z jejího problémového vztahu v Paříži, odhodlal se konečně jejich vztah
zlegitimizovat a přípravy na velký svatební den můžou začít. Charlotte nepřestává toužit po vlastním dítěti, Miranda zažívá první
trhliny v dosud perfektně fungujícím manželství a Samantha stále vyhledává nová milostná dobrodružství.

Zpět

Kdo získal steaky a pivo zdarma?
TISK, Datum: 30.08.2008, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Celé prázdniny jste mohli s naším Deníkem soutěžit o volné vstupy do V. I. P. zóny Pernštejn v Pardubickém letním
kině. Ten, kdo se zapojil do této soutěže a měl štěstí, získal vždy jako pozornost od provozovatelů čtyři steaky a dvanáct piv
zcela zdarma! Poslední výherkyní letošní sezony se stala Eva Lankočí. Ta včera správně odpověděla na otázku, která
souvisela s filmem Legendy z Dogtownu. Ptali jsme se vás, jak zní název týmu, jehož zakladatelé se proslavili svým agresivním
stylem a také kombinací dechberoucích surfařských kousků se skateboardingem a stali se doslova přes noc obrovskou
senzací? Správná odpověď zní: Z–Boys. Štastné výherkyni gratulujeme!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Tomáš Kubelka
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO promítá v Tyršových sadech po dobu prázdnin zdarma!
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Adaptace Marquezovy knihy
TISK, Datum: 11.09.2008, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

TIPY
FILM Adaptace jednoho z nejslavnějších románů klasika světové literatury dvacátého století Gabriela Garcii Marqueze je dnes
na programu pardubického letního kina . Zájemci se mohou vydat na snímek Láska za časů cholery. Florentino Ariza (Javier
Bardem) se jako mladík zamiluje do nádherné Ferminy (Giovanna Mezzogiornoová). Ta ovšem jeho lásku odmítne a její otec ji
vzápětí donutí vzít si váženého lékaře Urbina (Benjamin Bratt). S tím se ovšem Florentino nesmíří a stále se o Ferminu
pokouší. Zatímco Ariza je romantický snílek, který z nešťastné lásky padá do náručí celkem šesti set dvaceti dvou jiných žen,
Urbino reprezentuje řád a pokrok.
Je systematický, cynický a jeho největším cílem je zbavit obyvatele Kolumbie devastujících epidemií cholery.
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