Pardubické letní kino

Počet zpráv: 214, 13.04.2021

Staňte se promítačem v kině!
TISK, Datum: 16.05.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura

...Se zajímavou nabídkou pro milovníky stříbrného plátna přichází provozovatelé Pardubického letního kina v Tyršových
sadech. „Těm, co mají rádi filmy a zajímá je i kinařské řemeslo, nabízíme za neobyčejně výhodných podmínek možnost
kompletního zaškolení na pozici promítače. Díky osvědčení, které...

Pardubické letní kino letos zvýší kapacitu
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Právo, Strana: 10, Autor: (ren), Vytištěno: 194 023, Prodáno: 142 336, Čtenost: 274 441, Vydavatel: Borgis, a.s.,
Rubrika: východní čechy

PARDUBICE – Již čtvrtým rokem se bude promítat v letním kině v centru Pardubic v Tyršových sadech. Kvůli očekávanému
zájmu diváků se letos zvýší kapacita z dosavadních sedmi set míst o dalších pět set lidí. Vstupné se díky dvousettisícové dotaci
magistrátu opět nebude vybírat. Podle pořadatele Jan...

Pardubické letní kino nabídne filmové hity i artové snímky
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...července a srpna mohou diváci zdarma spatřit přes šedesát filmů různých žánrů Pardubice/ Po úspěšných třech ročnících
Pardubického letního kina se pořadatelé rozhodli pokračovat v této akci i v letošním roce. Během července a srpna mohou
milovníci stříbrného plátna zdarma spatřit přes šedesát...

Letní kino nabídne hity i artové filmy
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

Pardubice/ Po úspěšných třech ročnících Pardubického letního kina se pořadatelé rozhodli pokračovat v této akci i v
letošním roce. Vprůběhu července a srpna budou moci milovníci stříbrného plátna zdarma spatřit přes šedesát snímků různých
žánrů. ...3

Letní kino: více míst, více stánků, větší plátno
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...- Už žádné marné hledání místa, už žádné natahování krku kvůli lepšímu výhledu, už žádné nekonečné fronty na pivo.
Pardubické letní kino , které bude promítat filmy celé prázdniny v Tyršových sadech, se zvětšuje. Pořadatelé připraví 500
nových sedaček, zvětší promítací plátno a přidají stánky s...

V pardubickém letním kině se za filmy neplatí
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Sedmička, Strana: 10, Autor: Jaroslav Pokorný, Vytištěno: 650 000, Čtenost: 326 401, Vydavatel: EMPRESA MEDIA,
a.s., Rubrika: Prázdninové tipy

Tyršovy sady se na celé prázdniny promění v kino. Pestrý program nabízí Valkýru, Mamma Mia i Járu Cimrmana. Už počtvrté
vyroste v pardubických Tyršových sadech letní kino u něhož nebudou chybět stánky s občerstvením a co víc, promítat se bude
úplně zadarmo. "První tři ročníky byly úspěšné, ta...

Co nabídne divákům červencový program?
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubické letní kino – Tyršovy sady: Středa 1.: Proměny (ČR 2009, režie T. Řehořek, 79 min.). Čtvrtek 2.: Austrálie
(USA/Austrálie 2008, r. B. Luhrmann, 165 min.). Pátek 3.: Mamma Mia! (VB/USA 2008, r. P. Lloydová, 108 min.). Sobota 4.:
Děti noci (ČR 2008, r. M. Pavlátová, 80 min.). Neděle 5.:...

V Tyršových sadech právě roste další kino
TISK, Datum: 29.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...bude promítat první letošní snímek tohoto léta. Přímo v centru města tak opět na dva měsíce vyrůstá další kino. „Díky
obrovskému zájmu o Pardubické letní kino Pernštejn v uplynulých třech ročnících jsme se rozhodli vylepšit servis a pohodlí
pro jeho návštěvníky,“ informoval náš Deník jeden z...

Co nabídne divákům červencový program?
TISK, Datum: 29.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 17, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko - servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO V TYRŠOVÝCH SADECH Pardubické letní kino – Tyršovy sady: Středa 1.: Proměny (ČR 2009,
režie T. Řehořek, 79 min.). Čtvrtek 2.: Austrálie (USA/Austrálie 2008, r. B. Luhrmann, 165 min.). Pátek 3.: Mamma Mia!
(VB/USA 2008, r. P. Lloydová, 108 min.). Sobota 4.: Děti noci (ČR...

Co nabídne červencový program v Pardubickém letním kině?
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Co nabídne červencový program v Pardubickém letním kině?
TISK, Datum: 30.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura regionu

Pardubické letní kino – Tyršovy sady: Středa 1.: Proměny (ČR 2009, režie T. Řehořek, 79 min.). Čtvrtek 2.: Austrálie
(USA/Austrálie 2008, r. B. Luhrmann, 165 min.). Pátek 3.: Mamma Mia! (VB/USA 2008, r. P. Lloydová, 108 min.). Sobota 4.:
Děti noci (ČR 2008, r. M. Pavlátová, 80 min.). Neděle 5.:...

Atraktivní filmy se budou v parku v centru Pardubic promítat po celé prázdniny zdarma!
TISK, Datum: 30.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...slavnostní zahájení čtvrtého ročníku Pardubického letního kina se už zítra večer postará nový český snímek Tomáše
Řehořka Proměny Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn bude také letos v Tyršových sadech po celou dobu prázdnin
nabízet v případě příznivého počasí vždy od 21.30 hodin zcela...

Cizinec dožadující se nevěsty i psi a kočky
TISK, Datum: 30.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura regionu

...Cizinec dožadující se nevěsty nebo alespoň slečny na jednu noc či dívka, jež zapomněla vrchní díl dámských plavek. To
všechno už Pardubické letní kino Pernštejn v Tyršových sadech v předchozích třech letech svého fungování, kdy se stalo
nejnavštěvovanějším kulturním počinem v kraji, zažilo. ...

Co třeba letos zkusit Absurdistán
TISK, Datum: 01.07.2009, 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

...K věci Když loni začínalo promítat pardubické letní kino , zkusil jsem právě na tomto místě upozornit na netradiční snímek
německého režiséra Fatiha Akina Na druhé straně. Neobvyklý a poměrně náročný film byl hitem na mnoha festivalech. Kdo dal
loni na moji radu a odešel zklamán, možná by můj...

Držitelka Ceny Thálie Petra Hřebíčková se objeví ve filmu, který dnes otevře letní kino
TISK, Datum: 01.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...zlínského divadla, jež se třikrát představila na pardubickém Grand Festivalu smíchu, účinkovala též v Řehořkově debutu
Proměny Pardubice/ Pardubické letní kino odstartuje dnes od 21.30 hodin svou čtvrtou sezonu. V Tyršových sadech bude
po celou dobu prázdnin zdarma promítat atraktivní domácí i...

V letním kině dnes uvidíte zdarma Austrálii
TISK, Datum: 02.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...letním kině v Tyršových sadech už dnes večer od 21.30 hodin. „Samozřejmě v případě příznivého počasí,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. „Anglická aristokratka Lady Sarah Ashleyová žije svůj život v
prostředí povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí ji...

Letní kino se podruhé vydá do Austrálie
TISK, Datum: 02.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... UDÁLOSTI Druhým snímkem, na který se letos mohou vydat zájemci do pardubického letního kina , bude úspěšný snímek
Austrálie. Anglická aristokratka Lady Sarah Ashleyová žije svůj život v prostředí povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a
dětí ji připravilo o víru ve vše, co kdy mělo smysl....

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 02.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin atraktivní
domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři v letním kině. Pokud máte
chuť strávit páteční večer na projekci snímku Mamma...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 03.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin atraktivní
domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři v letním kině. Dnes večer zde
bude v případě příznivého počasí k vidění snímek...

Letní kino nabízí snímek Mamma Mia
TISK, Datum: 03.07.2009, 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

... UDÁLOSTI Pardubické letní kino dnes bude promítat americký snímek Mamma Mia. Mladičká Sophie (Amanda
Seyfriedová) žije s mírně šílenou matkou Donnou (Meryl Streepová) na řeckém ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce uvadající
rodinný hotýlek. Ani s jednou není k vydržení, protože se Sophie bude...

Letošní premiéra Pardubického letního kina : 700 návštěvníků a držitelka divadelní Thálie
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Letošní premiéra Pardubického letního kina : 700 návštěvníků a držitelka divadelní Thálie
TISK, Datum: 03.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 22, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...byl ve středu večer k vidění celovečerní debut režiséra Tomáše Řehořka, v němž si zahrála také Petra Hřebíčková
Pardubice/ Čtvrtou sezonu Pardubického letního kina Pernštejn zahájil ve středu večer v Tyršových sadech celovečerní
debut mladého českého režiséra Tomáše Řehořka Proměny. Pozoruhodný...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 04.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin atraktivní
domácí a zahraniční filmy, pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského vína od
společnosti Finet. Pokud chcete vyhrát tuto lákavou...

Program Pardubického letního kina v Tyršových sadech
TISK, Datum: 04.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko - čtenář - reportér

Sobota 4. července DĚTI NOCI Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco většina jejích spolužáků ze střední školy pokračuje ve
studiu, ona odmítá opustit šalebné pohodlí dětství, jež se však rychle začíná měnit v dusnou past. Prodává v nonstop
obchůdku svého švagra Edy a nechává kolem sebe poletovat s...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 07.07.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin atraktivní
domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského vína od
společnosti Finet. Pokud chcete vyhrát tuto lákavou...

V sadech bude řádit Kung-fu Panda
TISK, Datum: 08.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... FILM Pardubické letní kino dnes promítá snímek Kung-fu Panda. Pandí chlapík jménem Po je mladý, neklidný, roztomilý a
totálně nešikovný. V akcí a vtipem nabitém příběhu musí ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého prodavače
nudlových polévek stane legendární Dračí bojovník. Ačkoliv se...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 08.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin atraktivní
domácí a zahraniční filmy, pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského vína od
společnosti Finet. Pokud chcete vyhrát tuto lákavou...

Jak tikají biologické hodiny
TISK, Datum: 09.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Pardubické letní kino dnes promítá snímek Konečně spolu. April Epnerové (Helen Huntová) je devětatřicet a během
posledního roku měla pocit, že konečně dala svému životu řád. Manželství, o něž opírala své naděje, však nečekaně zkrachuje:
Ben prohlásí, že šlo o omyl a opustí ji. April je...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 09.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin atraktivní
domácí a zahraniční filmy, pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského vína od
společnosti Finet. Pokud chcete vyhrát tuto lákavou...

Konečně spolu dnes v letním kině. Zadarmo!
TISK, Datum: 09.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech bude k vidění americký snímek s Helen Huntovou. Pardubice/ V Pardubickém letním kině
Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění zcela zdarma americký snímek Konečně spolu. „April
Epnerové (Helen Huntová) je devětatřicet a během posledníh...

Pardubické letní kino promítne divákům už zítra večer zdarma film Máj s Janem Třískou
TISK, Datum: 10.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko - kultura

...historický titul režiséra a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Vrcholné dílo českého romantismu adaptoval autor filmu v
epickém duchu,“ sdělil Jan Motyčka. „Filmový Máj je...

Oko dravce bude bdít nad Tyršovými sady
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Oko dravce bude bdít nad Tyršovými sady
TISK, Datum: 10.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko - kultura

...příběhu, jenž bude k vidění už dnes od 21.30 hodin v pardubických Tyršových sadech. V případě příznivého počasí ho svým
příznivcům nabídne Pardubické letní kino . „Důležitou roli bude v tomto americkém filmu hrát i Jerry. To je drzý výrostek, který
jednoho dne ve svém původně prázdném bytě objeví...

Letní kino uvádí Oko dravce
TISK, Datum: 10.07.2009, 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

... Návštěvníci pardubického letního kina dnes uvidí snímek Oko dravce. Rachel je svobodná matka osmiletého syna. Právě
ho pustila na výlet se školním orchestrem, takže ji upřímně vyděsí telefonát od neznámé ženy, která jí nabídne jednoduchý
obchod - život dítěte za plnění jejích příkazů. Jerry je...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 10.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin atraktivní
domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského vína od
společnosti Finet. Dnes bude k vidění snímek Oko...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 11.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin atraktivní
domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského vína od
společnosti Finet. Pokud se do tohoto klání chcete...

Máchův Máj v poetických obrazech
TISK, Datum: 11.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Pardubické letní kino dnes promítá snímek, který je v rámci české kinematografie výjimečný. Výpravný historický film
režiséra a kameramana F. A. Brabce Máj vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Vrcholné dílo českého
romantismu adaptoval autor filmu v epickém duchu. Filmový...

FOTO - LETNÍ KINO LÁKÁ V ČERVENCI NA MÁJ
TISK, Datum: 11.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 13.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin atraktivní
domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského vína od
společnosti Finet. Pokud se do tohoto klání chcete...

Příběh policisty, který už nemá co ztratit, se dnes večer odehraje v Tyršových sadech
TISK, Datum: 13.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Čtenář - reportér

Pardubické letní kino Pernštejn uvede zdarma v případě příznivého počasí americký snímek Max Payne. Začátek projekce je
o půl desáté Pardubice/ Max Payne je individualistický policista, který neuznává pravidla hry, protože už nemá co ztratit.
Vyšetřuje sérii záhadných vražd, které by mohly...

Max Payne v letním kině
TISK, Datum: 13.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (mb), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... UDÁLOSTI Pardubické letní kino dnes pokračuje filmem Max Payne. Je o individualistickém policajtovi, který neuznává
pravidla hry, protože už nemá co ztratit. Vyšetřuje sérii záhadných vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a dítěte.
Maxův svět je temný New York, ale ten je zde městem...

Max Payne v letním kině
TISK, Datum: 13.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (mb), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Hradecký

FILM TIP Projekce v pardubickém letním kině dnes pokračují filmem Max Payne o individualistickém policajtovi, jenž neuznává
pravidla hry, protože už sám nemá co ztratit. Vyšetřuje sérii záhadných vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a
dítěte. Maxův svět je temný New York, ale ten je z...

V letním kině bude řádit labrador
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V letním kině bude řádit labrador
TISK, Datum: 14.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes uvádí snímek Marley a já. Novomanželé John a Jenny Groganovi
(OwenWilson a Jennifer Anistonová) se rozhodnou, že opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné Floridě. A
aby těch změn nebylo málo, pořídí si roztomilého, šestikilového labradora...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 14.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaké...

Letní kino: Život nejsou jenom samé starosti
TISK, Datum: 14.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin k vidění film Marley a já. V Tyršových sadech se
bude večer promítat zcela zdarma v případě příznivého počasí. „Hlavními hrdiny snímku jsou novomanželé John a Jenny
Groganovi (Owen Wilson a Jennifer Anistonová známá jako Rachel ...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 15.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém...

Letní kino promítne Příběh o Zoufálkovi
TISK, Datum: 15.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...princezně Hrášce přivodí těžké osamění a jejich poddané připraví o polévku. A to až do odvolání,“ nastínil děj příběhu jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Když už se zdá, že krize nemůže být krizovatější, narodí se
Zoufálek. Malý myšák s velkýma ušima. Ten se...

Letní kino nabízí animovanou zábavu
TISK, Datum: 15.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino bude dnes promítat animovaný snímek Příběh o Zoufálkovi. Diváci se ocitnou v
kouzelném království, které se chystá na každoroční polévkovou slavnost. Dlouhá řada velmi nešťastných náhod ale způsobí
tragédii, která králi zlomí srdce, princezně Hrášce přivodí...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 16.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo...

V letním kině sbírali odpadky bezdomovci s náměstkem
TISK, Datum: 16.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...bez domova pomáhají uklízet park po skončení filmové projekce v Tyršových sadech Pardubice/ Se zajímavou myšlenkou
přišlo Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zdarma zajímavé filmy v Tyršových sadech.
Rozhodlo se totiž spolupracovat s bezdomoveckou komunitou, jež...

Bezdomovci sbírali odpadky v kině
TISK, Datum: 16.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

PARDUBICE Pardubice/ Se zajímavou myšlenkou přišlo Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin
promítá zdarma různé filmy v Tyršových sadech. Rozhodlo se spolupracovat s bezdomoveckou komunitou, jež v předchozích
třech ročnících občas vyrušovala projekce. ...3

Letní kino uvede politické drama
TISK, Datum: 16.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá film s názvem Duel Frost/Nixon. Byla to největší válka, která se
odehrála před televizními kamerami. Na jedné straně stál bývalý americký prezident Richard Nixon (Frank Langella), který jako
jediný obyvatel Bílého domu rezignoval na svůj úřad, aby...

Tom Cruise se bude snažit zastavit Hitlera
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Tom Cruise se bude snažit zastavit Hitlera
TISK, Datum: 17.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

V Pardubickém letním kině bude dnes večer zdarma k vidění válečný thriller Valkýra. Pardubice/ V Pardubickém letním kině,
které se nachází v Tyršových sadech, bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění zcela zdarma válečný
thriller Valkýra v hlavní roli se známým holywoodským he...

Snímek o nezdařeném atentátu na Hitlera
TISK, Datum: 17.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... UDÁLOSTI Pardubické letní kino dnes promítá americký snímke Valkýra. Plukovník Claus von Stauffenberg je voják, jenž
oddaně slouží své zemi, kde všichni tajně doufají, že někdo dokáže zastavit Hitlera dřív, než bude Německo i celá Evropa
zničena. Čas běží příliš rychle, proto se Stauffenberg...

Letní kino zítra uvede Poločas rozpadu
TISK, Datum: 17.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Zítra se návštěvníci pardubického letního kina mohou přijít podívat na snímek Poločas rozpadu.
Tragikomedie ze současné Bratislavy vypráví o rozpadu vztahů a hodnot, o mizení elementární slušnosti z našeho života.
Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci se v zajetí každodenní banality s...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 17.07.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer je na programu v...

Odpadky v letním kině uklízí bezdomovci URL
WEB, Datum: 17.07.2009, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Drahomíra Bačkorová, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
S úklidem v pardubickém letním kině pomáhají bezdomovci. Po návštěvnících zůstávají v Tyršových sadech poházené kelímky
a další nepořádek. Provozovatel kina Jan Motyčka dodal, že dobrovolní brigádníci se v podstatě každé ráno organizují sami.
"Ten kontakt jsme učinili přes jejich styčného důst...

Poločas rozpadu v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 18.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...o tragikomedii ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodnot, o mizení elementární slušnosti z našeho života,“ uvedl
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci se v zajetí
každodenní banality s lehkostí a šarmem – jakoby mimoděk –...

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 18.07.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo v...

Dvojí hra zdarma v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 20.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...na výrobu produktu, který tomu, kdo ho jako první donese na patentový úřad, přinese pohádkové bohatství,“ přiblížil děj
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. „Každý se nechá zaměstnat v jedné z firem a společně
spřádají plán. Jejich nové šéfy není třeba litovat. Howard...

V letním kině se bude hrát Dvojí hra
TISK, Datum: 20.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes večer uvede snímek Dvojí hra. Oba hlavní hrdiny dříve živily tajné služby,
Claire pracovala pro CIA a Ray pro britskou MI6. Tahat z ohně horké kaštany za neschopné politiky je ale po letech omrzelo a
vrhli se do mnohem výdělečnějšího světa průmyslové...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 20.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer je na programu v...

Kdo vyhrál romantickou večeři?
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Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 21.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo...

Diváci dnes v letním kině zažijí Výměnu
TISK, Datum: 21.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Lukáš Dubský, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...chlubí třemi oscarovými nominacemi. Pardubice/ Snímek známého režiséra Clinta Eastwooda Výměna mohou dnes od 21.30
hodin vidět návštěvníci Pardubického letního kina . V Tyršových sadech se bude film nominovaný na tři Oscary promítat v
případě příznivého počasí. „Příběh začíná v Los Angeles v...

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 22.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaká...

Pardubické letní kino už má i nové osvětlení! A zvažuje ještě odpolední koutek pro děti
TISK, Datum: 22.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...se snaží Tyršovým sadům vrátit jejich zašlou slávu. Nyní udělali další krok pro zlepšení pohodlí a bezpečnosti návštěvníků
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zdarma v Tyršových sadech zajímavé
domácí i zahraniční filmy, udělalo další krok k zlepšení...

Pardubické letní kino významně zvýšilo kapacitu míst k sezení
RÁDIO, Datum: 22.07.2009, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 9, Poslechovost pořadu: 2 153, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...PILAŘOVÁ, moderátorka Pardubické letní kino dnes významně zvýšilo kapacitu míst k sezení. Dosud mohli diváci
sledovat filmy z laviček a plastových židlí, na které se vešlo celkem tisíc diváků. Organizátoři dnes přidali 500 dřevěných židlí
zapůjčených z divadla. Letní kino v...

V letním kině bude Lovecká sezona
TISK, Datum: 22.07.2009, 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 dnes promítá pokračování snímku Lovecká sezona. V druhém díle dojde na rozhodující souboj na
život a na smrt mezi dvěma živočišnými skupinami, které se navzájem nenávidí - divokými a domácími zvířaty. Jediný jezevčík
Buřtík, který utekl svým páníčkům, aby ochutnal tu pravou...

Boj na život a na smrt uvidí v letním kině!
TISK, Datum: 22.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...pardubických Tyršových sadech bude dnes promítnut film Lovecká sezona 2. Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn
uvede dnes večer od 21.30 hodin v případě příznivého počasí druhý díl Lovecké sezony. Tento americký animovaný snímek s
českým dabingem bude promítnut v Tyršových sadech zcela...

V sadech bude Cimrman ležet a spát
TISK, Datum: 23.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Filmem Jára Cimrman ležící, spící, který dnes promítá pardubické letní kino , se nám představuje fiktivní
postava všestranného génia naší minulosti, protagonisty desítky her uvedených v pražském divadélku nesoucí jeho jméno.
Mladý divadelní vědec se vydal do vesničky Liptákov, kde...

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 23.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaká...

Do letního kina dnes zamíří český fenomén Jára Cimrman
TISK, Datum: 23.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: Lukáš Dubský, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...promítat snímek Jára Cimrman ležící, spící Pardubice/ Na český snímek Jára Cimrman ležící, spící mohou dnes všichni
zájemci zamířit do Pardubického letního kina Pernštejn. V případě příznivého počasí se bude film z dílny autorské dvojice
Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák promítat zdarma od 21.30...

V sobotu dorazí do sadů baronka
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V sobotu dorazí do sadů baronka
TISK, Datum: 24.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Zítra uvede pardubické letní kino , které promítá v Tyršových sadech, snímek Bathory. Historický film
Juraje Jakubiska přivádí k životu krvavou legendu Čachtické paní. Kým ve skutečnosti byla Alžběta Báthoryová? „Krvavou
hraběnkou“, sadistickou vražedkyní nebo obětí temných intrik,...

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 24.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém...

Pardubické letní kino opět zvýšilo kapacitu! Animovaný film sledovalo přes dva tisíce lidí
TISK, Datum: 24.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura/inzerce

...Tyršových sadech bude zcela zdarma dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění snímek Baader Meinhof
Komplex Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela
zdarma atraktivní domácí i zahraniční filmy, opět zvýšilo svou...

Česko–slovenská filmová noc v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 25.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Tyršových sadech budou k vidění dva snímky – Jára Cimrman ležící, spící a Bathory Pardubice/ Pardubické letní kino
Pernštejn, které v Tyršových sadech promítá zcela zdarma po dobu prázdnin zajímavé domácí a zahraniční snímky, se
rozhodlo, že legendární snímek o nedoceněném českém génovi Járovi...

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 25.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo...

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 27.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Soutěžit o tuto atraktivní...

Česko –slovenská noc v letním kině
TISK, Datum: 27.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

... Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn připravilo na sobotní večer pro milovníky domácí kinematografie opravdovou
lahůdku. „Uspořádali jsme pro ně Česko –slovenskou filmovou noc. Ta se skládala z projekce dvou pozoruhodných snímků –
Bathory a Jára Cimrman ležící, spící, samozřejmě zdarma,“...

Česko– slovenská filmová noc v pardubickém letním kině
TISK, Datum: 27.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...se v Tyršových sadech v sobotu sešlo kolem 1500 lidí, panoval při projekci klid Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn
připravilo na sobotní večer pro milovníky domácí kinematografie opravdovou lahůdku. „Uspořádali jsme pro ně Česko –
slovenskou filmovou noc. Ta se skládala z projekce dvou...

V letním kině se odehraje Válka nevěst
TISK, Datum: 27.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá snímek Válka nevěst. Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o
nevěstě a ženichovi. Tenhle je o nevěstě… a nevěstě. Holky, o kterých je řeč, jsou nejlepší kamarádky Liv a Emma, jež si
nemůžou být blíž a zároveň nemůžou být víc rozdílné. Liv...

Novinku z řady sci–fi klasiky Star Trek dnes nabídne pardubické letní kino zcela zdarma
TISK, Datum: 28.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura regionu

...na který se těší nejen věrní fanoušci seriálové verze, ale i milovníci stříbrného plátna. To je nový snímek Star Trek, který
dnes nabídne Pardubické letní kino Pernštejn. Film, který měl teprve v květnu premiéru v českých kinech, bude v případě
příznivého počasí možné zhlédnout od 21.30 hodin v...

Soutěžte o romantickou večeři!
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Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 28.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo...

Do letního kina zamíří oblíbený Star Trek
TISK, Datum: 28.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Pardubické letní kino dnes uvede snímek na motivy klasického sci-fi seriálu Star Trek. Ve filmu se celá sága vrací
na samotný začátek. Pozdější kapitán Kirk je zatím jen postpubertální mladík, který balí holky na nadupanou motorku a
všechno ostatní je mu tak trochu jedno. Když má ale někdo v...

V Pardubickém letním kině uvede dnes večer český film Kdopak by se vlka bál? delegace
TISK, Datum: 29.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...Tyršových sadů přijede představit svůj snímek režisérka scénáristka Maria Procházková s kameramanem Martinem
Štěpánkem Pardubice/ Do Pardubického letního kina Pernštejn zavítá dnes večer reprezentativní delegace k novému
českému filmu Kdopak by se vlka bál?. V Tyršových sadech bude snímek...

V sadech budou v hlavní roli děti
TISK, Datum: 29.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino , které promítá v Tyršových sadech, dnes promítá snímek Kdopak by se vlka bál?
Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Zbožňuje pohádku O Červené karkulce, má starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího
kamaráda Šimona a takhle by mohla žít šťastně až do smrti,...

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 29.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes budeme soutěžit o možnost...

Příběhy Homera Simpsona a jeho povedené rodinky už dnes v Pardubickém letním kině!
TISK, Datum: 30.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...snímek Simpsonovi ve filmu. „Návštěvníci Tyršových sadů jej v případě příznivého počasí spatří zcela zdarma,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. „Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát
čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc...

V letním kině budou řádit Simpsonovi
TISK, Datum: 30.07.2009, 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 Simpsonovi ve filmu. Jeden z nejúspěšnějších televizních
seriálů se dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát
čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého...

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 30.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v případě...

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 31.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém...

Filmová delegace: šok z letního kina!
TISK, Datum: 31.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

... Pardubice/ V zaplněných Tyršových sadech se ve středu večer zdarma promítal nový český film Kdopak by se vlka bál? Do
Pardubického letního kina Pernštejn ho přijela představit i reprezentativní filmová delegace v čele s režisérkou a
scenáristkou snímku. Tou byla Maria Procházková (viz foto)....

Delegace k filmu Kdopak by se vlka bál? byla v šoku!
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Delegace k filmu Kdopak by se vlka bál? byla v šoku!
TISK, Datum: 31.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Maria Procházková Pardubice/ V zaplněných Tyršových sadech se ve středu večer zdarma promítal nový český film Kdopak
by se vlka bál?. Do Pardubického letního kina Pernštejn ho přijela představit i reprezentativní filmová delegace v čele s
režisérkou a scénáristkou snímku. Tou byla Maria...

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 01.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, který...

Nový rekord v Pardubickém letním kině: tři tisíce diváků!
TISK, Datum: 01.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...a zítřejší program bude v Tyršových sadech vyhrazen hned dvěma ruským filmům Pardubice/ Pardubické letní kino
Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy zcela zdarma, hlásí
další rekord! Na čtvrteční projekci snímku Simpsonovi ve filmu...

Simpsonovi trhli v letním kině rekord
TISK, Datum: 01.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn měli ve čtvrtek večer rekordní návštěvu – tři tisíce lidí na Simpsonovi ve filmu!
...3

Autobiografické drama Ari Folmana
TISK, Datum: 03.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes nabízí autobiografický snímek režiséra Ari Folmana Válka s Bašírem. Postava
Ariho se vydává za dávnými známými i dalšími lidmi, kteří mu mohou pomoci vybavit si vzpomínky na krutý masakr v
palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatíla. Tento masakr v...

Chcete vyhrát romantickou večeři?
TISK, Datum: 03.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém...

Letní kino zdarma promítne Valčík s Bašírem
TISK, Datum: 03.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...v případě příznivého počasí k vidění film Valčík s Bašírem. „Návštěvníci Tyršových sadů ho uvidí opět zcela zdarma,“
konstatoval provozovatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. „Autobiografický hrdina Ari se vydává za dávnými
známými i dalšími lidmi, kteří mu mohou pomoci vybavit si...

V Tyršových sadech dnes zazní operní zpěv
TISK, Datum: 04.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura

...případě příznivého počasí snímek La Bohéme. „V Tyršových sadech bude promítnut opět zcela zdarma,“ informoval náš
Deník jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler. „Filmová adaptace opery Giacoma
Pucciniho byla natočena u příležitosti 150. výročí skladatelova...

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 04.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, v...

Děti naštěstí natáčení bavilo, shodli se tvůrci filmu Kdopak by se vlka bál? v letním kině
TISK, Datum: 04.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...Kdopak by se vlka bál? – střihačem Markem Opatrným a kameramanem Martinem Štěpánkem. „Byl jsem příjemně překvapen,
jak velký byl zájem o Pardubické letní kino ,“ svěřil se Martin Štěpánek, který byl v letním kině naposledy v sedmnácti letech.
„Bylo to na Rozkoši u České Skalice, kde jsem si při...

„Je to úžasný nápad,“ řekl o prázdninových projekcích zdarma moderátor Roman Víšek
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„Je to úžasný nápad,“ řekl o prázdninových projekcích zdarma moderátor Roman Víšek
TISK, Datum: 05.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...mého názoru docela náročné uhlídat, zvláště, když se projekce konají v městském parku v Tyršových sadech,“ poznamenal
Roman Víšek. „Díky Pardubickému letnímu kinu zažívám krásné léto a zároveň si vůbec poprvé v dospělosti uvědomuji, že
jsou nějaké prázdniny,“ přiznal bývalý televizní hlasatel. ...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 05.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes nás zajímá, o jaké slavné...

Zvířata se vydají do Afriky
TISK, Datum: 05.08.2009, 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 dnes uvádí pokračování úspěšného animovaného filmu Madagaskar, tentokrát s názvem Útěk do
Afriky. Vzpomínáte si na trosky letadla zaklíněné v koruně obřího baobabu, které lemuří král Julián používal coby trůní sál? Tak
přesně to se stane klíčovou součástí geniálního...

Na co můžete jít do Pardubického letního kina zdarma v srpnu?
TISK, Datum: 05.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Kultura regionu

... Pardubické letní kino Pernštejn přichystalo pro návštěvníky i na srpen pestrý filmový program. Promítání začíná za
příznivého počasí ve 21.30 hodin v Tyršových sadech. „Vstup je po celé léto zdarma,“ uvedl jeden z provozovatelů kina Jan
Motyčka. Středa 5. 8.: Madagaskar 2: Útěk do Afriky – USA...

Václav Havel dnes v letním kině!
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 18, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ V Pardubickém letním kině bude dnes večer v případě příznivého počasí k vidění dokument Občan Havel přikuluje.
V Tyršových sadech bude uveden zdarma a za účasti reprezentativní delegace! „Tvůrci Jan a Adam Novákovi se vracejí do
minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience....

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, o...

Film o Havlovi dnes představí delegace
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

PARDUBICE Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude už dnes večer uveden dokument Občan Havel přikuluje. V
případě příznivého počasí bude v Tyršových sadech promítnut od 21.30 hodin, a to zcela zdarma! Svou účast na projekci
přislíbila i reprezentativní filmová delegace. ...18

Občan Havel bude přikulovat
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes v Tyršových sadech promítá český snímek Občan Havel přikuluje. Tvůrci
dokumentu Jan a Adam Novákovi se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience. Zároveň uvádějí
diváka do paradoxů podivného světa československé normalizace. V...

V letním kině přestali zlobit bezdomovci. Začaly ale děti!
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: JIŘÍ SEJKORA, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Zatímco v loňském roce trápili návštěvníky i provozovatele Pardubického letního kina Pernštejn zejména bezdomovci,
obývající přilehlou nedostavěnou halu, v letošním roce je situace poněkud jiná. „S bezdomovci jsme se dohodli a teď se aktivně
zapojují do úklidových prací a kino už považují za...

Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 07.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, kdo...

Pardubické letní kino láme rekordy v návštěvnosti
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Pardubické letní kino láme rekordy v návštěvnosti
RÁDIO, Datum: 07.08.2009, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 8, Poslechovost pořadu: 2 153, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...MAREŠOVÁ, moderátorka Pardubické letní kino v Tyršových sadech láme rekordy v návštěvnosti. Na film Madagaskar
2, který byl na programu ve středu, se přišlo podívat bezmála 3.200 lidí. S rostoucím zájmem divákům bylo nutné zvýšit počet
míst k sezení. Pokračuje ředitel kina Jan...

Letní kino mají nový rekord: čtyři tisíce návštěvníků!
TISK, Datum: 07.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu - kultura

...sadech se zdarma promítal film Madagaskar 2: Útěk do Afriky Pardubice/ V pardubických Tyršových sadech se znovu
přepisovala historie. Pardubické letní kino Pernštejn totiž ve středu večer přivítalo dosud největší návštěvu za uplynulé čtyři
roky! „Projekci filmu Madagaskar 2: Útěk do Afriky...

Masové vraždy, které otřásly celou Evropou
TISK, Datum: 07.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu - kultura

...ženy, muže, zvířata. Vše, co mu přišlo do cesty. Způsobil stejnou paniku jako kdysi v Londýně Jack Rozparovač,“ řekl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. „Nyní se tento legendární vrah vzdal policii. Obhajoby se ujímá
ambiciózní právník, mladý talent českého herectví Pavel...

Prací na křižovatce se krize nedotkne
TISK, Datum: 07.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

...evropských peněz. ...2 Rekord: Čtyři tisíce diváků v letním kině Pardubice/ V pardubických Tyršových sadech se znovu
přepisovala historie. Pardubické letní kino Pernštejn totiž ve středu večer přivítalo dosud největší návštěvu za uplynulé čtyři
roky! ...20 ...

Proč vlastně Kurten vraždil?
TISK, Datum: 07.08.2009, 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

... UDÁLOSTI Pardubické letní kino dnes uvádí snímek Normal. Od února 1929 do října 1931 připravil Petr Kurten o život
osm lidí a bezpočet dalších napadl. Zabíjel ženy, muže, zvířata. Vše, co mu přišlo do cesty. Způsobil stejnou paniku jako kdysi v
Londýně Jack Rozparovač. Nyní se tento legendární...

Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 08.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo...

Co bylo nejtěžší? Asi najít „estébáky“
TISK, Datum: 08.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

...Do Pardubického letního kina Pernštejn zavítal ve čtvrtek večer režisér Jan Novák. V Tyršových sadech uvedl svůj
dokument Občan Havel přikuluje. „Přikulovat znamená v pivovarské hantýrce koulet prázdné sudy. To byla práce, kterou
Václav Havel dělal v trutnovském pivovaru v sedmdesátých letech,“...

Režisér dokumentu o Havlovi: Nejtěžší bylo najít „estébáky“
TISK, Datum: 08.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...snímek Občan Havel přikuluje přijel do Pardubického letního kina uvést Jan Novák Pardubice/ Do Pardubického letního
kina Pernštejn zamířil ve čtvrtek večer režisér Jan Novák. V Tyršových sadech uvedl svůj dokument Občan Havel přikuluje.
„Přikulovat znamená v pivovarské hantýrce koulet prázdné...

Chcete vyhrát romantickou večeři?
TISK, Datum: 10.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém...

Letní kino uvádí Buňuela
TISK, Datum: 10.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes nabízí klasický snímek Nenápadný půvab buržoazie. Jeden z posledních
Buňuelových snímků vypráví o skupince přátel z vyšší společnosti, která se neustále snaží sejít se ke společnému obědu,
večeři nebo zajít na čaj. Jejich pokusy však vždycky skončí...

Requiem za sen v sadech
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Requiem za sen v sadech
TISK, Datum: 11.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino , které promítá v Tyršových sadech, dnes uvede snímek Requiem za sen. Ovdovělá
Sara Goldfarbová žije na Coney Island a snadno podléhá mámení televizních pořadů. Právě teď drží dietu, aby se mohla
účastnit jedné ze show. Její milý, ale bezmocný syn Harry má novou...

Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 11.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo...

Režisér dokumentu o Havlovi má Čechy rád URL
WEB, Datum: 11.08.2009, Zdroj: denik.cz, Autor: Tomáš Dvořák, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubice - „V Pardubickém letním kině Pernštejn se mi moc líbilo. Jeho pořadatelé nás sem dovezli autem, v němž byla lahev
šampaňského, přišli jsme na hotel, kde nám dali lahev vína, pak jsme dorazili do letního kina, kde jsme dostali nádhernou
dárkovou krabici, také s lahví vína uvnitř, a během ve...

Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 12.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes nás zajímá, z povídky...

Kozí příběh zavede do staré Prahy
TISK, Datum: 12.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá snímek Kozí příběh. Pověsti staré Prahy se odehrávají v české
středověké metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat svou majestátní tvář. Hlavní
hrdinové filmu - vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká...

„V Česku prožívám nekonečný mejdan,“ řekl režisér dokumentu Občan Havel přikuluje
TISK, Datum: 12.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

Sám jsem byl v letním kině naposledy před zhruba dvaceti lety, a to ještě v Americe, uvedl Jan Novák v pardubických
Tyršových sadech Pardubice/ „V Pardubickém letním kině Pernštejn se mi moc líbilo. Jeho pořadatelé nás sem dovezli autem, v
němž byla lahev šampaňského, přišli jsme na hotel, kde nám...

„ Pardubické letní kino ? Je to fenomén,“ říkají návštěvníci
TISK, Datum: 13.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...případ Benjamina Buttona Pardubice/ „Jsem hrdá na to, že v Pardubicích je nejlepší letní kino na světě,“ napsala na webové
stránky Pardubického letního kina Pernštejn divačka Jarča. „Kino je fakt super, jsem ráda, že to je,“ přidala se Nikolka.
„ Pardubické letní kino je fenomén,“ přidal se Honza...

Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 13.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, z...

Letní kino nabízí Oscarový hit
TISK, Datum: 13.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá americký snímek Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Film
vypráví o padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který se zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo stárnutí začíná
mládnout, což se mu nejdřív líbí, ale postupem času obrátí....

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 14.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo...

Eastwoodovo Gran Torino v letním kině
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Eastwoodovo Gran Torino v letním kině
TISK, Datum: 14.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: Lukáš Peška, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...Ani dnes nezapomíná na své příznivce a diváky Pardubické letní kino Pernštejn. Na večer je připraveno americké
kriminální drama Gran Torino v režii známého herce, producenta a režiséra Clinta Eastwooda. „Film vypráví příběh
neústupného válečného veterána z Vietnamu Walta Kowalského, kterého...

Clint Eastwood a Gran Torino
TISK, Datum: 14.08.2009, 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 Dnes večer se mohou zájemci vydat do pardubického letního kina na snímek Gran Torino. Film vypráví příběh
neústupného válečného veteránaWalta Kowalského (Clint Eastwood), který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový
svět už nestačí. Musí se vyrovnat jak se sousedy rozličného etnického...

Letní kino ukáže cikánský svět
TISK, Datum: 14.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...TIPY FILM Pardubické letní kino dnes uvádí snímek Cinka Panna. Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti
lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém cikánském světě. Děj se odehrává v osmnáctém století, po
odchodu Turků ze střední Evropy, na pozadí povstání...

Letní kino uvede Orwellovu klasiku
TISK, Datum: 15.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Film Farma zvířat, který zítra promítá pardubické letní kino , je adaptací knihy George Orwella. Ta je velmi zdařilou
parodií na komunismus. Farma Manor žije pod krutou nadvládou despotického farmáře Jonese. Farmář nechává vyhladovět
všechna zvířata na farmě. A tak zvířata připravují revoluci...

V pardubickém letním kině došlo k psímu zápasu URL
WEB, Datum: 15.08.2009, Zdroj: denik.cz, Autor: Tomáš Dvořák, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...poznamenal očitý svědek psí rvačky. „Pes, který nebyl na vodítku, to ale pořádně odskákal. Teklo z něj spoustu krve,“
pokračoval návštěvník pardubického letního kina . „Osobně bych se přikláněl k tomu, aby lidé své psí miláčky do kina nebrali
buď vůbec, nebo aby je měli na vodítku. Vždyť v kině je...

Letní kino: Cinka Panna a též Farma zvířat
TISK, Datum: 15.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém, cikánském světě,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler. „Děj se odehrává v osmnáctém století, po odchodu
Turků ze střední Evropy, na pozadí povstání místních...

Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 15.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, kdo je...

Letní kino v kempu trhá rekordy
TISK, Datum: 15.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: STANISLAVA KRÁLOVÁ, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost:
612 533, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Heřmanův Městec - Letní kinománie postihla nejen pardubické Tyršovy sady, ale také malé letní kino v kempu na Konopáči u
Heřmanova Městce. Nejúspěšnějším filmem, který vidělo 600 diváků, se stala animovaná komedie Doba ledová 3. „Letos máme
skvělou sezonu. A není to jen mimořádným úspěchem Doby le...

Pardubické letní kino zažilo psí bitku
TISK, Datum: 17.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

PARDUBICE Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn došlo k nefalšovanému psímu zápasu! „Při projekci amerického
snímku Podivuhodný případ Benjamina Buttona s Bradem Pittem a Cate Blanchettovou se do sebe pustili dva psi. Chyba byla
jednoznačně na straně majitele, jehož pes to nakonec šeredně...

V Pardubickém letním kině došlo také k zápasu mezi psy!
TISK, Datum: 17.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...poznamenal očitý svědek psí rvačky. „Pes, který nebyl na vodítku, to ale pořádně odskákal. Teklo z něj spoustu krve,“
pokračoval návštěvník Pardubického letního kina . „Osobně bych se přikláněl k tomu, aby lidé své psí miláčky do kina nebrali
buď vůbec, nebo aby je měli na vodítku. Vždyť v kině...

Kdo půjde na romantickou večeři?
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Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 17.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Tentokrát se vás ptáme, kdo je...

Letní kino uvádí Podzimné zahrady
TISK, Datum: 17.08.2009, 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 KULTURNÍ TIPY V pardubickém letním kině se bude dnes večer promítat snímek Podzimní zahrady. Vincent je ministr,
mocný muž, docela elegantní bonviván. Jeho milence Odile nechybí krása, bystrost a šarm. Není však radno svazovat svůj
osud s příliš pohlednými dívkami - to může jednoho přijít dra...

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 18.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo...

Letní kino uvádí Kusturicovu klasiku
TISK, Datum: 18.08.2009, 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 dnes připomene tvorbu jednoho z nejúspěšnějších současných režisérů Emira Kusturici. Promítat
bude jeho starší snímek Dům k pověšení. Hlavní hrdina filmu Perhan žije se svou babičkou Hatidžou, strýcem Merdžanem a
nemocnou sestrou Danirou v romské osadě, ze které jsou...

Kusturicův Dům k pověšení v letním kině
TISK, Datum: 18.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...krásné Azry, ale k docílení svatby potřebuje peníze, a tak se vydává na dlouhou cestu do Milána,“ přiblížil děj příběhu jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler. „Kusturica svým filmem reagoval na článek v
novinách, kdy skupina jugoslávských Romů byla zatčena...

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 19.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, do jakého...

Průměr diváků v multikině? Dvanáct a sedm na projekci!
TISK, Datum: 19.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: L. Dubský, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Rubrika: Kultura regionu

...se tady sice festival jako v Karlových Varech, ale Pardubáci mohou navštívit hned dvě moderní multikina a během léta mohou
zdarma zajít i do Pardubického letního kina Pernštejn. Právě letní kino, které každý večer přitahuje více než tisíc
návštěvníků, ještě zvýšilo konkurenci a provozovatelé kin...

Letní kino pošle do vesmíru opičáky
TISK, Datum: 19.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

...TIPY FILM Pardubické letní kino dnes uvádí animovaný snímek Vesmírní opičáci. Když NASA, Národní úřad pro letectví a
kosmonautiku, naposledy stál před problémem, který byl nad jeho síly, povolal do služby Bruce Willise. Teď je ale problém tak
nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit jen opravdový...

Vesmírní opičáci v Tyršových sadech
TISK, Datum: 19.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin k vidění v případě příznivého počasí film Vesmírní
opičáci (viz foto). Návštěvníci Tyršových sadů jej uvidí zcela zdarma. „Když NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku,
naposledy stál před problémem, který byl nad jeho s...

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 20.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, do...

Letní kino uvede příběh homosexuála Milka
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Letní kino uvede příběh homosexuála Milka
TISK, Datum: 20.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...mu však chybělo – svět, ve kterém může nahlas říct, že je homosexuál, a nikdo ho za to nebude diskriminovat,“ řekl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. „Rozhodl se proto svou práci opustit, odstěhovat se se svým přítelem
do San Francisca do Castro distriktu a otevřít si...

Snímek o právech homosexuálů
TISK, Datum: 20.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... FILM Pardubické letní kino dnes promítá snímek Milk. Harvey Milk pracoval na Wall Street, měl vše, co si mohl přát, jedno
mu však chybělo - svět, ve kterém může říct, že je homosexuál, a nikdo ho za to nebude diskriminovat. Nakonec byl zvolen
prvním gay politikem v USA a členem městské rady San...

Letní kino nabízí Renčův snímek
TISK, Datum: 21.08.2009, 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 Rebelové - tak zní titul třetího celovečerního filmu režiséra Filipa Renče, který dnes promítá pardubické letní kino .
Režisér tentokráte nezvolil psychologické drama, ale podle scénáře, který napsal se Zdeňkem Zelenkou, natočil žánr diváky
daleko přístupnější, a to muzikál s upřesňujícím...

Rebelové zamíří do letního kina!
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...dobrý fór. A jsem přesvědčen o tom, že by do letního kina mohla přijít i solidní návštěva,“ nechal se slyšet jeden z
pravidelných návštěvníků Pardubického letního kina Pernštejn. „Rebelové jsou v pořadí třetím celovečerním snímkem
režiséra Filipa Renče. Ten nezvolil psychologické drama, ale podle...

„Je to úžasný nápad,“ říká moderátor Víšek
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 45, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubické babí léto

...mého názoru docela náročné uhlídat, zvláště když se projekce konají v městském parku v Tyršových sadech,“ poznamenal
Roman Víšek. „Díky Pardubickému letnímu kinu zažívám krásné léto a zároveň si vůbec poprvé v dospělosti uvědomuji, že
jsou nějaké prázdniny,“ přiznal bývalý televizní hlasatel. ...

„ Pardubické letní kino ? Jde o fenomén,“ tvrdí návštěvníci
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 45, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubické babí léto

...pohodlí a bezpečnosti diváků Pardubice/ „Jsem hrdá na to, že v Pardubicích je nejlepší letní kino na světě,“ napsala na
webové stránky Pardubického letního kina Pernštejn divačka Jarča. „Kino je fakt super, jsem ráda, že tu je,“ souhlasila
Nikolka. „ Pardubické letní kino je fenomén,“ přidal se...

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, kdo je...

Na co se můžete přijít podívat?
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 45, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubické babí léto

... Pardubické letní kino Pernštejn přichystalo pro návštěvníky i na závěr srpna pestrý filmový program. Promítání začíná za
příznivého počasí ve 21.30 hodin v Tyršových sadech. „Vstup je, stejně jako po celé léto, zcela zdarma,“ uvedl jeden z
provozovatelů letního kina Jan Motyčka. Pátek 21. 8.:...

Malé oslavy dnes v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 22.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...Šiškovou a Boleslava Polívku doplňuje talentovaná mladá herečka a začínající režisérka Tereza Nvotová,“ konstatoval jeden
z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler. „Filmový vztah matky a dcery je o to opravdovější a
intenzivnější, že ho v Malých oslavách ztvárnily...

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 22.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od
21.30 hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás...

V letním kině bude řádit italská mafie
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V letním kině bude řádit italská mafie
TISK, Datum: 24.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Zapomeňte na Kmotra!, výzývá dnes pardubické letní kino . Snímek s názvem Gomorra je nejpravdivější a
nejsyrovější film o mafii, jaký byl natočen. Román Gomorra, který je předlohou filmu, vyšel již ve 33 zemích a stal se
celosvětovým bestsellerem. Brutálně syrová freska Mattea...

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 24.08.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaké jméno...

Film bez diváků je mrtvý, říká uznávaný slovenský režisér
TISK, Datum: 24.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...letního kina jsem jako dítě chodil moc rád. Vždy jsem se tam přes nějaké křoví dostal“ Pardubice/ Pardubické letní kino
Pernštejn se za čtyři roky, které existuje, stalo doslova fenoménem. V Tyršových sadech promítá v případě příznivého počasí
zcela zdarma po celou dobu prázdnin. Průměrná...

Film bez diváků je mrtvý, říká Jakubisko
TISK, Datum: 24.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn se za čtyři roky existence stalo doslova fenoménem. V Tyršových sadech promítá
v případě příznivého počasí zcela zdarma po celou dobu prázdnin. Průměrná návštěvnost na jednu projekci nyní přesahuje
tisíc diváků, což ocenil i režisér Juraj Jakubisko. ...3

Letní kino uvádí Woody Allena
TISK, Datum: 25.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Snímek amerického režiséra Woody Allena Vicky Cristina Barcelona dnes promítne pardubické letní kino .
Do „španělského New Yorku“ odjíždějí na léto dvě mladé Američanky. Poněkud příkrá a zásadová Vicky (Rebecca Hallová),
která má před svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina...

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 25.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaké...

Allenův film dnes v letním kině
TISK, Datum: 25.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...fešandách začne házet očkem - a jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku (Penelope Cruzová),“ konstatoval
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. „Srážka tak temperamentních charakterů na malém
prostoru nemůže skončit jinak než žhavým dobrodružstvím a záleží...

Monstra s Vetřelci v letním kině!
TISK, Datum: 26.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...říct,ano’ svému vyvolenému. Když ji do hlavy praští meteorit plný kosmického slizu, dost ji to vykolejí,“ konstatoval jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Následně naroste do výšky patnácti metrů, a to ji rozhodí
ještě o něco víc. Než se stačí svého vyvoleného...

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 26.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaké jméno...

Letní kino promítá animovaný snímek
TISK, Datum: 26.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes uvádí animovaný film Monstra vs. Vetřelci. Příběh začíná svatbou. Susan,
obyčejná holka z Kalifornie, má už za pár hodin říct „Ano“ svému vyvolenému. Když ji do hlavy praští meteorit plný kosmického
slizu, dost ji to vykolejí. Následně naroste do výšky...

V Pardubickém letním kině uvedou strhující Katyň vojáci v dobových uniformách! Už dnes
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V Pardubickém letním kině uvedou strhující Katyň vojáci v dobových uniformách! Už dnes
TISK, Datum: 27.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...techniky a vojáků v sovětských a nacistických uniformách. To vše bude dotvářet jedinečnou atmosféru akce,“ konstatoval
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Výjimečnost projekce podtrhne i účast Miroslava
Zukala, distributora snímku, jenž byl loni nominován na...

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 27.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaké...

V letním kině dnes strhující Katyň
TISK, Datum: 27.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

PARDUBICE Pardubice/ Po úspěchu speciální projekce strhujícího filmu slavného polského režiséra Andrzeje Wajdy Katyň na
závěr pardubické části letošního Febiofestu v areálu zdechovického zámku bude tento snímek o zločinu, jenž měl být
zapomenut, promítnut rovněž v Pardubickém letním kině Pernštejn...

Událost, na kterou se mělo zapomenout
TISK, Datum: 27.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá snímek Katyň. Slavný polský režisér Andrzej Wajda zpracoval jednu z
nejtemnějších událostí polských dějin: masakr 22 500 polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v
roce 1940. Kolem katyňského masakru vznikla řada...

Exponáty z muzea budou řádit v letním kině
TISK, Datum: 28.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...díl amerického filmu Noc v muzeu. „V Tyršových sadech bude k vidění v případě příznivého počasí zcela zdarma,“ uvedl
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. „V druhém pokračování úspěšné komedie je Přírodovědné
muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci a exponáty jsou uloženy ve...

Kdo vyhraje romantickou večeři?
TISK, Datum: 28.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaké jméno...

Hrdinové prožijí druhou noc v muzeu
TISK, Datum: 28.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... UDÁLOSTI Pardubické letní kino dnes svým divákům nabídne druhé pokračování snímku Noc v muzeu. Přírodovědné
muzeum je uzavřeno kvůli rekonstrukci a exponáty jsou uloženy ve washingtonském Federálním archivu. Amelia Earhartová
(Amy Adamsová), první žena která přeletěla Atlantský oceán, má zálusk...

V letním kině se objeví milionář
TISK, Datum: 28.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino zítra promítá oscarový snímek Milionář z chatrče. Mladičký Ind Jamal Malik (Dav
Patel) má jen to nejzákladnější vzdělání a pochází z chudobou prorostlého bombajského slumu, přesto dokázal to, co se před
ním nepovedlo ani váženým doktorům či učitelům - v...

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 29.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaké...

Tyršovy sady se proměnily v katyňský les
TISK, Datum: 29.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Zážitek z promítání umocnila též dobová technika a vojáci ve stylových uniformách. Pardubice/ Strhující drama o jedné z
nejtemnějších událostí polských dějin z dílny slavného režiséra Andrzeje Wajdy Katyň táhne. Po obrovském úspěchu, který
tento příběh o masakru 22 500 polských vojáků a civilistů ...

Letní kino se rozloučí Dobou ledovou
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Letní kino se rozloučí Dobou ledovou
TISK, Datum: 31.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kultura - kraj Pardubický

... KULTURNÍ TIPY Dnes naposledy bude promítat pardubické letní kino , které během prázdnin navštívily desetitisíce lidí.
Návštěvníci dnes uvidí v Tyršových sadech animovanou komedii Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Hrdinové z prostředí pod
bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné...

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 31.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaké se...

DOBA LEDOVÁ UKONČÍ PRODUKCI LETNÍHO KINA
TISK, Datum: 31.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubický kraj

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 01.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech zajímavé domácí a
zahraniční filmy, uspořádalo pro čtenáře Deníku exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského vína od
společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jak se jmenuje lenochod z...

Juraj Herz: Hádka s opilcem URL
WEB, Datum: 01.09.2009, Zdroj: blesk.cz, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.
... pardubického letního kina přijel uvést svůj film T.M.A. režisér Juraj Herz. Nerozhodil ho přitom ani přiopilý divák, který jeho
proslov rušil. Herz předal mikrofon moderátorovi a s divákem si to šel vyříkat. „Chtěl jsem, ať jde se mnou do světla a řekne
všem, co povídal. On to ale bohužel odmítl s...

Herz se pohádal s opilcem
TISK, Datum: 01.09.2009, Zdroj: Blesk, Strana: 10, Autor: (krč), Vytištěno: 558 020, Prodáno: 441 082, Čtenost: 999 939, Vydavatel: CZECH NEWS
CENTER, a.s., Rubrika: Společnost

...- Do pardubického letního kina přijel uvést svůj film T. M. A. režisér Juraj Herz. Nerozhodil ho přitom ani přiopilý divák, který
jeho proslov rušil. Herz předal mikrofon moderátorovi a s divákem si to šel vyříkat. „Chtěl jsem, ať jde se mnou do světla a
řekne všem, co povídal. On to ale bohužel...

Horor T. M. A. uvedl režisér Juraj Herz
TISK, Datum: 01.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

Pardubice/ Do Pardubického letního kina Pernštejn zavítal v neděli večer režisér Juraj Herz, který tu uvedl svůj nový film,
horor T. M. A. ...22

„Jak jedu do Pardubic, tak mám pocit, jako když se vracím domů,“ svěřil se Juraj Herz
TISK, Datum: 01.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 22, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...jsem chtěl točit horory, konstatoval známý režisér, který zavítal v neděli večer do Pardubického letního kina Pernštejn
Pardubice/ Poslední filmová delegace čtvrtého ročníku Pardubického letního kina Pernštejn byla v neděli večer zároveň tou
letos nejpočetnější. V doprovodu svých nových životních...

Nejvyšší návštěva na závěr nejlepší sezony letního kina
TISK, Datum: 02.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...v pondělí večer na třetí díl Doby ledové celkem šest tisíc filmových fandů! Pardubice/ Nejvyšší návštěva v divácky
nejúspěšnější sezoně Pardubického letního kina Pernštejn v jeho dosavadní čtyřleté historii. Tímto novým rekordem se
mohly v pondělí večer pochlubit Tyršovy sady při projekci...

„Letní kina mám ráda,“ sdělila Tereza Herz
TISK, Datum: 02.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...jak je možné takový projekt ufinancovat, podotkla manželka režiséra. Pardubice/ „ Pardubické letní kino Pernštejn, které
zcela zdarma promítá po celou dobu prázdnin, mi přijde jako úžasný nápad,“ řekla Tereza Herz Pokorná, jež ve městě perníku
uvedla společně s režisérem Jurajem Herzem zbrusu nový...

Do pardubického letního kina se návštěvníci hrnuli
TISK, Datum: 03.09.2009, Zdroj: Právo, Strana: 17, Autor: Zdeněk Seiner, Vytištěno: 194 023, Prodáno: 142 336, Čtenost: 274 441, Vydavatel:
Borgis, a.s., Rubrika: Region Čechy

Dva měsíce v Pardubicích v Tyršových sadech promítalo letní kino Pernštejn. Ve čtyřleté historii byl letošní ročník
nejúspěšnější nejen co do počtu diváků, ale i proto, že se podařilo vyřešit všechny problémy – nespokojenost části diváků s
obtěžujícími opilci a bezdomovci, protesty lidí v okolí a ...
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Herečka Martina Hudečková: „Za horor beru psychické týrání nebo též manipulaci lidmi“
TISK, Datum: 03.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura regionu

...herečka Martina Hudečková, která zavítala do města perníku v doprovodu svého současného přítele, režiséra Juraje Herze.
Společně zamířili do Pardubického letního kina Pernštejn. V Tyršových sadech se oba zúčastnili slavnostní projekce nového
hororu slavného tvůrce s názvem T. M. A., která byla k...

Pardubické pivo chystá útok na trh
TISK, Datum: 08.10.2009, Zdroj: Sedmička, Strana: 7, Autor: Vítězslav Dittrich, Vytištěno: 650 000, Čtenost: 326 401, Vydavatel: EMPRESA MEDIA,
a.s., Rubrika: Publicistika

...s bohatou tombolou. Na příští rok máme už na 15. února rezervovaný sál v Kulturním domě Dukla. Osvědčilo se nám i
partnerství s pořadatelem pardubického letního kina , které navštíví velmi mnoho lidí a kde se vytočí hodně našeho piva.
Tam je reklama hodně účinná. *** Ředitel pivovaru ...

Anketa: Co říkáte nápadu zrušit Pardubické letní kino ?
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub, sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Rubrika: Pardubický kraj

...Je to již taková tradice, která k létu prostě patří. Vladimír Vít, Pardubice, úředník Osobně k tomu nemám žádný vyhraněný
názor, jelikož jsem Pardubické letní kino ještě nevyužil. Tereza Solařová, Pardubice, studentka Chápu, že když tam někdo
nechodí, tak ho tam nechce mít. Třeba tam chtějí mít...

Letnímu kinu hrozí zánik. Kvůli petici
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

Pardubice – Pardubickému letnímu kinu reálně hrozí konec! Stačily dvě petice se zhruba stovkou podpisů a vypadá to, že
dny nejnavštěvovanějšího prázdninového počinu v kraji jsou sečteny! ...3

Pardubickému letnímu kinu teď hrozí zánik. Kvůli petici
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...dny nejnavštěvovanějšího prázdninového kulturního projektu v celém kraji sečteny? Pardubice – Pardubickému letnímu
kinu reálně hrozí konec! Stačily dvě petice obyvatel z ulice Na Hrádku a Sukovy třídy, které dohromady čítají něco málo přes
sto podpisů, a vypadá to, že dny nejnavštěvovanějšího...

Dobrý den(ík),
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

... Tak se asi dočkáme toho, že nám seberou jedinou kloudnou zábavu, která v létě ve městě v posledních letech byla.
Pardubické letní kino možná skončí kvůli pár lidem, kteří nemohou o prázdninách sladce spát. Člověk se pak jen s
otevřenou pusou diví, proč by k tomu mělo dojít, když i šéf městské...

Úřednický šiml zařehtal v Pardubicích: Budeme rušit a přesouvat!
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko - u nás doma

...nic, vždyť přece kdo nic nedělá, nic nezkazí. A úřednický šiml bude mít pokoj. Nebude muset řešit petici s celou stovkou
podpisů! To, že Pardubické letní kino konečně vrátilo po mnoha a mnoha letech Tyršových sadům život, je zapomenuto. Vox
populi rozhodlo a úřednický šiml musí konat! Nevadí, že...

Dočká se letní kino dalšího ročníku v Tyršových sadech?
TISK, Datum: 25.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...dávat pozor, abychom s vodou z vaničky nevylili i dítě, řekl náměstek primátora Pardubice – „Jediný, kdo může Pardubické
letní kino v Tyršových sadech zrušit, je magistrát. My ho v žádném případě nechceme vytěsnit z našeho obvodu. Jen
vnímáme nespokojenost části občanů, o které svědčí hned dvě...

Vznikne i petice, která by byla pro zachování Pardubického letního kina v centru města?
TISK, Datum: 26.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

... Pardubice – Osud divácky nejnavštěvovanějšího prázdninového kulturního projektu v Pardubickém kraji je stále ohrožen!
Dvě petice proti Pardubickému letnímu kinu , na nichž se nashromáždilo dohromady zhruba sto padesát podpisů, daly
magistrátu i prvnímu městskému obvodu impulz k tomu, aby se vážně...

Petice pro zachování letního kina v centru už je na světě
TISK, Datum: 27.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (dub, td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
, Rubrika: Pardubicko

...skupině Za Pardubické letní kino se na Facebooku od pondělí přihlásilo na 1500 lidí Pardubice – Návrh na zrušení
Pardubického letního kina v Tyršových sadech nezůstal bez odezvy. Včera totiž vznikla petice, kterou mohou podepsat lidé
přející si zachovat oblíbenou letní atrakci. Na zorganizování...

Letní kino: už 2287 podpisů na Facebooku!
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Letní kino: už 2287 podpisů na Facebooku!
TISK, Datum: 28.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...petice chtějí sbírat podporu zítra od 16 do 18 hodin před pardubickou radnicí. Pardubice – Boj o Pardubické letní kino
pokračuje! Pro zachování nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového projektu v kraji v Tyršových sadech už se na
sociální síti Facebook nashromáždilo do včerejší šestnácté...

„Přesun letního kina? To je cesta do pekel!“
TISK, Datum: 30.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura východní čechy

...– „ Pardubické letní kino je celorepublikovým fenoménem. Skutečně nikde jinde neexistuje projekt, který by fungoval
podobným způsobem po celé dva prázdninové měsíce a dosahoval návštěvnosti přesahující padesát tisíc diváků ročně,“ řekl
dramaturg Pardubického letního kina Leoš Kučera, který je též...

Pardubické letní kino ? Máme řešení pro všechny, říká Malý
TISK, Datum: 01.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Libor Malý, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Rubrika: Pardubicko - u nás doma

„Chceme, aby kino bylo v provozu dál. A po ukončení promítání je tu úkol pro strážníky“ Názor Pardubice - V posledních dnech
žijí Pardubice debatami okolo letního kina - zachovat jeho provoz, nebo ne? Když se nad celou věcí zamyslíme s chladnou
hlavou, bez jitření emocí, snadno zjistíme, že probl...

V neděli se pro kino podepsaly stovky lidí
TISK, Datum: 01.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko - u nás doma

Pardubice - Bitva o letní kino v pardubických Tyršových sadech pokračuje. V neděli se na Pernštýnském náměstí konala
podpisová akce pro jeho zachování. „Zatím jsme nepočítali, kolik lidí se podepsalo, ale několik stovek to bude,“ řekla iniciátorka
petice pro zachování letního kina Ivana Dvořáková. ...

Odsun kina z Tyršových sadů by byl likvidační
TISK, Datum: 02.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Nad osudem Pardubického letního kina stále visí velký otazník. „Pokud by došlo k odsunu z Tyršových sadů, bylo by to
pro náš projekt likvidační,“ řekl provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka. Existence letního kina, které nemá
svým rozsahem nikde v České republice obdoby, je podle...

Letní kino? Chceme rozumný kompromis, říká náměstkyně
TISK, Datum: 02.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...„Uděláme vše pro to, aby projekt zůstal zachován a aby byli všichni spokojeni“ Pardubice – „Nemyslím si, že by měl někdo
úmysl Pardubické letní kino rušit. Existuje však petice občanů, kteří bydlí v ulici Na Hrádku a na Sukově třídě. Ti si nestěžují
na kino jako takové, ale na to, co se pak děje...

„Chceme letní kino v centru Pardubic,“ prohlásil primátor
TISK, Datum: 03.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj

...potřeba dohlédnout na pořádek po skončení filmových projekcí,“ řekl Jaroslav Deml Pardubice – „ Pardubické letní kino je
fenomén, který každé prázdniny navštíví desítky tisíc lidí. Je to velmi příjemná akce v centru města, která občany a návštěvníky
Pardubic baví,“ konstatoval pardubický primátor...

Zachovat stávající letní kino? Podpora veřejnosti stále roste
TISK, Datum: 07.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Facebooku se pro projekt vyjádřilo už 3300 příznivců, další akce se ještě připravují Pardubice – Pro zachování
Pardubického letního kina v Tyršových sadech se na sociální síti Facebook vyjádřilo už zhruba 3300 příznivců! „Podporu
pro kino chceme shánět i nadále,“ ujišťují iniciátoři petice,...

Podpora pro letní kino stále roste!
TISK, Datum: 07.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

Pardubice – Pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech se na sociální síti Facebook vyjádřilo už zhruba
3300 příznivců! „Podporu pro tento projekt chceme shánět i nadále,“ ujišťují iniciátoři petice. ...3

Podpořit Pardubické letní kino v Tyršových sadech bude možné též v neděli před arénou
TISK, Datum: 11.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...jednoduché si představit tento ojedinělý projekt mimo samotné centrum města,“ nechal se slyšet provozovatel Jan Motyčka
Pardubice – O osudu Pardubického letního kina v Tyršových sadech stále není jasno. „To, zda tento divácky
nejnavštěvovanější kulturní prázdninový projekt v Pardubickém kraji bude...

Za kino se bude bojovat před arénou
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Za kino se bude bojovat před arénou
TISK, Datum: 12.12.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...se na Vás,“ napsala na sociální internetovou síť facebook organizátorka akce Ivana Dvořáková. Její práce zatím nese
výsledky. Ve skupině Za pardubické letní kino je na facebooku registrováno 3 437 lidí. Proti tomu, aby kino po čtyřech letech
v Tyršových sadech skončilo, bojují lidé všech věkových...

Pro letní kino už se vyjádřilo 3500 příznivců!
TISK, Datum: 18.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...– Pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech už je nyní na sociální síti Facebook kolem 3500 příznivců!
„Podporu ale sháníme i nadále,“ uvedli iniciátoři petice pro pokračování nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového
projektu v kraji na stejném místě. „S takovou reakcí...

Zachovat letní kino chtějí tři tisíce lidí!
TISK, Datum: 18.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

Pardubice – Pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech už je nyní na sociální síti Facebook kolem tří a
půl tisíce příznivců! Organizátory petice to prý příjemně překvapilo. ..3

Otázka pro...
TISK, Datum: 19.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

...obvodu jsme se ale shodli, že by bylo dobré v lednu svolat společné jednání. Toho by se mohli zúčastnit zástupci města,
provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka, městská architektka a také zástupci občanů. Ještě jsem o tom s
primátorem Demlem nemluvila, protože teď před vánočními svátky...

Staňte se promítačem v kině!
TISK, Datum: 16.05.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura

Pardubice/ Se zajímavou nabídkou pro milovníky stříbrného plátna přichází provozovatelé Pardubického letního kina v
Tyršových sadech.
„Těm, co mají rádi filmy a zajímá je i kinařské řemeslo, nabízíme za neobyčejně výhodných podmínek možnost kompletního
zaškolení na pozici promítače. Díky osvědčení, které získají, pak budou moci promítat nejen v Pardubickém letním kině, ale
také ve všech ostatních kinech v celé České republice včetně nejmodernějších multiplexů,“ konstatoval jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Velmi dobře si uvědomujeme, že stará promítačská škola už postupně přestává aktivně působit. Za ní je pak obrovská mezera,
kterou je třeba zaplnit. Protože nám budoucnost české kinematografie a kinařských profesí není lhostejná, rozhodli jsme se
učinit tuto velkorysou nabídku,“ sdělil Jan Motyčka.
„Zájemcům zajistíme potřebnou stáž přímo v našem kině nebo v jednom z nejúspěšnějších tuzemských artových kin – v
královéhradeckém Centrálu,“ prohlásil druhý z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Více informací o Pardubickém letním kině najdete i na webu www. pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO , které každý rok promítá v létě zcela zdarma v Tyršových sadech, nabízí zajímavou
možnost pro milovníky stříbrného plátna – zaškolí je na post promítače.
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Zpět

Pardubické letní kino letos zvýší kapacitu
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Právo, Strana: 10, Autor: (ren), Vytištěno: 194 023, Prodáno: 142 336, Čtenost: 274 441, Rubrika: východní čechy

PARDUBICE – Již čtvrtým rokem se bude promítat v letním kině v centru Pardubic v Tyršových sadech. Kvůli očekávanému
zájmu diváků se letos zvýší kapacita z dosavadních sedmi set míst o dalších pět set lidí. Vstupné se díky dvousettisícové dotaci
magistrátu opět nebude vybírat.
Podle pořadatele Jana Motyčky se bude promítat o letních prázdninách každý den a sázet se bude především na osvědčené
divácké hity. Návštěvníci tak v červenci budou moci vidět například muzikál Mamma Mia! s Meryl Streepovou a Piercem
Brosnanem nebo válečný film Valkýra s Tomem Cruisem. „Letošní sezónu zahájí nový snímek režiséra Tomáše Řehořka s
názvem Proměny,“ upřesnil Motyčka.
Pořadatelé chtějí o víkendech, a zejména v sobotu sázet na české tituly. Středy budou patřit dětským divákům. Z české tvorby
diváky čekají mimo jiné snímek Děti noci režisérky Michaely Pavlátové či filmové zpracování básně Karla Hynka Máchy Máj
režiséra F. A. Brabce. Děti by měl přilákat například animovaný film Kung Fu Legenda.
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Zpět

Pardubické letní kino nabídne filmové hity i artové snímky
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Během července a srpna mohou diváci zdarma spatřit přes šedesát filmů různých žánrů
Pardubice/ Po úspěšných třech ročnících Pardubického letního kina se pořadatelé rozhodli pokračovat v této akci i v
letošním roce.
Během července a srpna mohou milovníci stříbrného plátna zdarma spatřit přes šedesát snímků nejrůznějších žánrů – od
osvědčených, převážně artových filmů až po filmové trháky.
„V červenci to budou například muzikálový megahit Mamma Mia! s Meryl Streepovou a Piercem Brosnanem, Valkýra s Tomem
Cruisem, který se v Pardubickém letním kině objeví také spolu s Benem Stillerem v parodii Tropická bouře, melodrama
Austrálie s Nicole Kidmanovou, ztřeštěná komedie Seznamte se s Davem, v níž exceluje Eddie Murphy, Výměna režiséra Clinta
Eastwooda s Johnem Malkovichem a Angelinou Jolie, snímek Konečně spolu s Helenou Huntovou jako režisérkou i herečkou,
,špionážní’ komedie s Julií Robertsovou Dvojí hra či drama Odpor s ,bondovským’ Danielem Craigem,“ konstatoval dramaturg
Pardubického letního kina Leoš Kučera.
„Na své si přijdou také příznivci romantických komedií. Na programu bude například Válka nevěst s Kate Hudsonovou či snímek
Ženy s Meg Ryanovou a Evou Mendesovou. Nebude chybět ani rodinný film Marley a já s Jennifer Anistonovou, která se
proslavila jako Rachel v televizním seriálu Přátelé,“ podotkl Leoš Kučera.
Tradičně velkým lákadlem budou též animované filmy – například Simpsonovi ve filmu, Kung Fu Panda, Lovecká sezona 2 či
Příběh o Zoufálkovi. „Na své si však přijdou také milovníci sci–fi(Star Trek) či akčních trháků (X–Men Origins: Wolverine),“
pravil.
„Z tuzemské produkce se filmoví fandové mohou těšit na velkofilm Juraje Jakubiska Bathory, Máj s Janem Třískou, Janem
Přeučilem a Kryštofem Hádkem, Děti noci s Jiřím Mádlem a Marthou Issovou, rodinný dětský horor inspirovaný Červenou
Karkulkou Kdopak by se vlka bál?, Proměny nebo také slovenský Poločas rozpadu s Ivou Janžurovou, Táňou Pauhofovou či
Klárou Pollertovou – Trojanovou. Bonbónkem letošního ročníku pak bude projekce snímku Jára Cimrman ležící, spící,“ nechal
se slyšet dramaturg Pardubického letního kina , kde budou k vidění i německé filmy Absurdistán a Baader Meinhof Komplex
a celá řada dalších zajímavých titulů.
Více informací najdete na webu www.pardu bicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO ZA DVEŘMI. Provozovatel Jan Motyčka (vlevo) a dramaturg Leoš Kučera na včerejší
tiskové konferenci k čtvrtému ročníku v pardubické restauraci Bosanova.
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Zpět

Letní kino nabídne hity i artové filmy
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice/ Po úspěšných třech ročnících Pardubického letního kina se pořadatelé rozhodli pokračovat v této akci i v
letošním roce. Vprůběhu července a srpna budou moci milovníci stříbrného plátna zdarma spatřit přes šedesát snímků různých
žánrů. ...3
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Zpět

Letní kino: více míst, více stánků, větší plátno
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - Už žádné marné hledání místa, už žádné natahování krku kvůli lepšímu výhledu, už žádné nekonečné fronty na
pivo.
Pardubické letní kino , které bude promítat filmy celé prázdniny v Tyršových sadech, se zvětšuje. Pořadatelé připraví 500
nových sedaček, zvětší promítací plátno a přidají stánky s občerstvením.
„Musíme reagovat na velký zájem diváků. Přidáme proto 100 nových lavic na které se vejde zhruba 500 lidí. Tak stoupne
kapacita kina na 700 sedících diváků. Do areálu se ale bez problémů vejde i přes dva tisíce lidí,“ říká organizátor už čtvrtého
pardubického letního kina v parku Jan Motyčka.
V minulých letech kino bojovalo hlavně s lidmi z okolí Tyršových sadů, kterým vadil hluk z promítaní. Letos se však prý podařilo
najít se stěžovateli domluvu. „Pořadatelé už loni lépe nastavili reproduktory a také ztišili zvuk. Lidé z okolí kina si tak spíše
stěžují na rozcházející mládež po promítání. Na dodržovaní nočního klidu bude proto dohlížet městská policie,“ uvedla starostka
prvního obvodu Hana Tomanová.
Promítat se bude v případě přízně počasí každý prázdninový den od půl desáté večer. Lidé mají vstup do letního kina zdarma.
Jako první uvidí 1. července český film Proměny. Více informací na str. C5
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Zpět

V pardubickém letním kině se za filmy neplatí
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Sedmička, Strana: 10, Autor: Jaroslav Pokorný, Vytištěno: 650 000, Čtenost: 326 401, Rubrika: Prázdninové tipy

Tyršovy sady se na celé prázdniny promění v kino. Pestrý program nabízí Valkýru, Mamma Mia i Járu Cimrmana.
Už počtvrté vyroste v pardubických Tyršových sadech letní kino u něhož nebudou chybět stánky s občerstvením a co víc,
promítat se bude úplně zadarmo. "První tři ročníky byly úspěšné, takže nebyl důvod nepokračovat i letos. Začínáme opět 1.
července a zavíráme konci prázdnin," říká hlavní pořadatel letního kina Jan Motyčka. Ten poprvé pozval diváky do sadů v
centru Pardubic v létě roku 2006. Za tu dobu se z letního kina stalo centrum, kde to večer žije.
K vidění jsou tu skutečné filmové lahůdky. Také z letošní bohaté programové nabídky si vybere určitě každý. První den bude
patřit českému dramatu režiséra Tomáše Řehořka Proměny. Boj o místa se dá očekávat i o dva dny později, kdy se parkem
budou rozléhat legendární hity švédské skupiny ABBA a na plátně se v žádaném muzikálovém hitu Mamma Mia objeví Meryl
Streepová. A to zdaleka není vše.
V minulém roce si cestu do letního kina našlo přes šedesát tisíc diváků a organizátoři doufají, že letos to bude ještě lepší.
"Hlavně aby nám vyšlo počasí. I když je pravda, že lidi si na kino už zvykli a loni chodili, přesto že bylo šeredně," říká Motyčka.
O tom, že promítání pod širým nebem se v Pardubicích stalo vítaným zpestřením léta svědčí i fakt, že konečně utichly spory
mezi organizátory akce a majiteli bytů z okolí parku. Ti si ještě před dvěma roky stěžovali na hluk v nočních hodinách a žádali
radnici, aby letní kino zakázala. Podle Motyčky však tyto problémy patří k historii.

Foto autor: Foto / letní kino
Foto popis: PRÁZDNINOVÁ TRADICE. Letní kino funguje v Pardubicích už čtvrtým rokem. Díky němu se Tyršovy sady vždy na
dva měsíce změní v centrum zábavy.
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Co nabídne divákům červencový program?
TISK, Datum: 25.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubické letní kino – Tyršovy sady:
Středa 1.: Proměny (ČR 2009, režie T. Řehořek, 79 min.). Čtvrtek 2.: Austrálie (USA/Austrálie 2008, r. B. Luhrmann, 165 min.).
Pátek 3.: Mamma Mia! (VB/USA 2008, r. P. Lloydová, 108 min.). Sobota 4.: Děti noci (ČR 2008, r. M. Pavlátová, 80 min.).
Neděle 5.: Ženy (USA 2008, r. D. Englisová, 114 min.). Pondělí 6.: Tropická bouře (USA 2008, r. B. Stiller, 103 min.). Úterý 7.:
Absurdistán (Něm. 2008, r. V. Helmer, 88 min.). Středa 8.: Kung Fu Panda (USA 2008, r. M. Osborne, J. Stevenson, 90 min.,
dabing). Čtvrtek 9.: Konečně spolu (USA 2007, r. H. Huntová, 100 min.). Pátek 10.: Oko dravce, USA 2008, r. D. J. Caruso, 118
min.). Sobota 11.: Máj (ČR 2008, r. F. A. Brabec, 80 min.). Neděle 12.: Seznamte se s Davem (USA 2008, r. B. Robbins, 91
min.). Pondělí 13.: Max Payne (USA 2008, r. J. Moore, 100 min.). Úterý 14.: Marley a já (USA 2008, r. D. Frankel, 120 min.).
Středa 15.: Příběh o Zoufálkovi (VB/USA 2008, r. S. Fell, R. Stevenhagen, 93 min., dabing). Čtvrtek 16.: Duel Frost/Nixon
(USA/VB/Fr. 2008, r. R. Howard, 122 min.). Pátek 17.: Valkýra (USA/Něm. 2009, r. B. Singer, 120 min.). Sobota 18.: Poločas
rozpadu (SR 2007, r. V. Fischer, 105 min.). Neděle 19.: Hotel pro psy (USA/Něm. 2009, r. T. Freudenthal, 100 min.). Pondělí
20.: Dvojí hra (USA/Něm. 2009, r. T. Gilroy, 125 min.). Úterý 21.: Výměna (USA 2008, r. Clint Eastwood, 141 min.). Středa 22.:
Lovecká sezona 2 (USA 2008, r. M. O’Callaghan, 76 min., dabing). Čtvrtek 23.: Jára Cimrman (ČSSR 1983, r. L. Smoljak, 81
min.). Pátek 24.: Baader Meinhof Komplex (Něm. 2008, r. U. Edel, 150 min.). Sobota 25.: Bathory (SR/ČR/Maď./VB 2008, r. J.
Jakubisko, 140 min.). Neděle 26.: X–Men Origins: Wolverine (USA/Austr./Kan. 2009, r. G. Hood, 107 min.). Pondělí 27.: Válka
nevěst (USA 2009, r. G. Winick, 89 min.). Úterý 28.: Star Trek (USA/Něm. 2009, r. J. J. Abrams, 126 min.). Středa 29.: Kdopak
by se vlka bál? (ČR 2008, r. M. Procházková, 90 min.). Čtvrtek 30.: Simpsonovi ve filmu (USA 2007, r. D. Silverman, 87 min.,
dabing). Pátek 31.: Odpor (USA 2008, r. E. Zwick, 137 min.).

Zpět

V Tyršových sadech právě roste další kino
TISK, Datum: 29.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Návštěvníci budou mít letos větší pohodlí. Bude v něm o čtyři sta míst k sezení více.
Pardubice/ Strávit letní večery zdarma u filmu v přírodě a přitom v centru města budou už zanedlouho moci obyvatelé i
návštěvníci Pardubic.
Přípravy letního kina, které se už ve městě perníku stalo tradicí, jsou v plném proudu. V Tyršových sadech se totiž už pozítří
bude promítat první letošní snímek tohoto léta. Přímo v centru města tak opět na dva měsíce vyrůstá další kino. „Díky
obrovskému zájmu o Pardubické letní kino Pernštejn v uplynulých třech ročnících jsme se rozhodli vylepšit servis a pohodlí
pro jeho návštěvníky,“ informoval náš Deník jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.
Z tohoto důvodu bude v Tyršových sadech zvýšena kapacita míst k sezení. Provozovatelé slibují až o čtyři sta míst více.
Kromě nových prostor k sezení v areálu letního kina přibyde také další bar. „Chtěli bychom se vyvarovat dlouhých front před
začátkem filmové projekce i během ní,“ konstatoval další z provozovatelů Tomáš Drechsler.
První filmové představení tohoto léta se uskuteční už pozítří, a to od 21.30 hodin, stejně jako každé další promítání. „O
slavnostní zahájení se postará nový český snímek Proměny. Vizuálně podmanivý film mladého režiséra Tomáše Řehořka
sleduje různé postavy, jejichž život se prolíná jen pozvolna a nahodile,“ doplnil Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: Deník/L. Jeníček
Foto popis: PŘÍPRAVY LETNÍHO KINA jsou v plném proudu. První snímek uvidí návštěvníci zdarma pozítří od 21.30 hodin.
Více informací včetně programu na www.pardubicky.denik.cz/letnikino
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Co nabídne divákům červencový program?
TISK, Datum: 29.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 17, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko - servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO V TYRŠOVÝCH SADECH
Pardubické letní kino – Tyršovy sady:
Středa 1.: Proměny (ČR 2009, režie T. Řehořek, 79 min.). Čtvrtek 2.: Austrálie (USA/Austrálie 2008, r. B. Luhrmann, 165 min.).
Pátek 3.: Mamma Mia! (VB/USA 2008, r. P. Lloydová, 108 min.). Sobota 4.: Děti noci (ČR 2008, r. M. Pavlátová, 80 min.).
Neděle 5.: Ženy (USA 2008, r. D. Englisová, 114 min.). Pondělí 6.: Tropická bouře (USA 2008, r. B. Stiller, 103 min.). Úterý 7.:
Absurdistán (Něm. 2008, r. V. Helmer, 88 min.). Středa 8.: Kung Fu Panda (USA 2008, r. M. Osborne, J. Stevenson, 90 min.,
dabing). Čtvrtek 9.: Konečně spolu (USA 2007, r. H. Huntová, 100 min.). Pátek 10.: Oko dravce, USA 2008, r. D. J. Caruso, 118
min.). Sobota 11.: Máj (ČR 2008, r. F. A. Brabec, 80 min.). Neděle 12.: Seznamte se s Davem (USA 2008, r. B. Robbins, 91
min.). Pondělí 13.: Max Payne (USA 2008, r. J. Moore, 100 min.). Úterý 14.: Marley a já (USA 2008, r. D. Frankel, 120 min.).
Středa 15.: Příběh o Zoufálkovi (VB/USA 2008, r. S. Fell, R. Stevenhagen, 93 min., dabing). Čtvrtek 16.: Duel Frost/Nixon
(USA/VB/Fr. 2008, r. R. Howard, 122 min.). Pátek 17.: Valkýra (USA/Něm. 2009, r. B. Singer, 120 min.). Sobota 18.: Poločas
rozpadu (SR 2007, r. V. Fischer, 105 min.). Neděle 19.: Hotel pro psy (USA/Něm. 2009, r. T. Freudenthal, 100 min.). Pondělí
20.: Dvojí hra (USA/Něm. 2009, r. T. Gilroy, 125 min.). Úterý 21.: Výměna (USA 2008, r. Clint Eastwood, 141 min.). Středa 22.:
Lovecká sezona 2 (USA 2008, r. M. O’Callaghan, 76 min., dabing). Čtvrtek 23.: Jára Cimrman (ČSSR 1983, r. L. Smoljak, 81
min.). Pátek 24.: Baader Meinhof Komplex (Něm. 2008, r. U. Edel, 150 min.). Sobota 25.: Bathory (SR/ČR/Maď./VB 2008, r. J.
Jakubisko, 140 min.). Neděle 26.: X–Men Origins: Wolverine (USA/Austr./Kan. 2009, r. G. Hood, 107 min.). Pondělí 27.: Válka
nevěst (USA 2009, r. G. Winick, 89 min.). Úterý 28.: Star Trek (USA/Něm. 2009, r. J. J. Abrams, 126 min.). Středa 29.: Kdopak
by se vlka bál? (ČR 2008, r. M. Procházková, 90 min.). Čtvrtek 30.: Simpsonovi ve filmu (USA 2007, r. D. Silverman, 87 min.,
dabing). Pátek 31.: Odpor (USA 2008, r. E. Zwick, 137 min.).
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Co nabídne červencový program v Pardubickém letním kině?
TISK, Datum: 30.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Pardubické letní kino – Tyršovy sady:
Středa 1.: Proměny (ČR 2009, režie T. Řehořek, 79 min.). Čtvrtek 2.: Austrálie (USA/Austrálie 2008, r. B. Luhrmann, 165 min.).
Pátek 3.: Mamma Mia! (VB/USA 2008, r. P. Lloydová, 108 min.). Sobota 4.: Děti noci (ČR 2008, r. M. Pavlátová, 80 min.).
Neděle 5.: Ženy (USA 2008, r. D. Englisová, 114 min.). Pondělí 6.: Tropická bouře (USA 2008, r. B. Stiller, 103 min.). Úterý 7.:
Absurdistán (Něm. 2008, r. V. Helmer, 88 min.). Středa 8.: Kung Fu Panda (USA 2008, r. M. Osborne, J. Stevenson, 90 min.,
dabing). Čtvrtek 9.: Konečně spolu (USA 2007, r. H. Huntová, 100 min.). Pátek 10.: Oko dravce, USA 2008, r. D. J. Caruso, 118
min.). Sobota 11.: Máj (ČR 2008, r. F. A. Brabec, 80 min.). Neděle 12.: Seznamte se s Davem (USA 2008, r. B. Robbins, 91
min.). Pondělí 13.: Max Payne (USA 2008, r. J. Moore, 100 min.). Úterý 14.: Marley a já (USA 2008, r. D. Frankel, 120 min.).
Středa 15.: Příběh o Zoufálkovi (VB/USA 2008, r. S. Fell, R. Stevenhagen, 93 min., dabing). Čtvrtek 16.: Duel Frost/Nixon
(USA/VB/Fr. 2008, r. R. Howard, 122 min.). Pátek 17.: Valkýra (USA/Něm. 2009, r. B. Singer, 120 min.). Sobota 18.: Poločas
rozpadu (SR 2007, r. V. Fischer, 105 min.). Neděle 19.: Hotel pro psy (USA/Něm. 2009, r. T. Freudenthal, 100 min.). Pondělí
20.: Dvojí hra (USA/Něm. 2009, r. T. Gilroy, 125 min.). Úterý 21.: Výměna (USA 2008, r. Clint Eastwood, 141 min.). Středa 22.:
Lovecká sezona 2 (USA 2008, r. M. O’Callaghan, 76 min., dabing). Čtvrtek 23.: Jára Cimrman (ČSSR 1983, r. L. Smoljak, 81
min.). Pátek 24.: Baader Meinhof Komplex (Něm. 2008, r. U. Edel, 150 min.). Sobota 25.: Bathory (SR/ČR/Maď./VB 2008, r. J.
Jakubisko, 140 min.). Neděle 26.: X–Men Origins: Wolverine (USA/Austr./Kan. 2009, r. G. Hood, 107 min.). Pondělí 27.: Válka
nevěst (USA 2009, r. G. Winick, 89 min.). Úterý 28.: Star Trek (USA/Něm. 2009, r. J. J. Abrams, 126 min.). Středa 29.: Kdopak
by se vlka bál? (ČR 2008, r. M. Procházková, 90 min.). Čtvrtek 30.: Simpsonovi ve filmu (USA 2007, r. D. Silverman, 87 min.,
dabing). Pátek 31.: Odpor (USA 2008, r. E. Zwick, 137 min.).

Zpět
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Atraktivní filmy se budou v parku v centru Pardubic promítat po celé prázdniny zdarma!
TISK, Datum: 30.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

O slavnostní zahájení čtvrtého ročníku Pardubického letního kina se už zítra večer postará nový český snímek Tomáše
Řehořka Proměny
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn bude také letos v Tyršových sadech po celou dobu prázdnin nabízet v případě
příznivého počasí vždy od 21.30 hodin zcela zdarma divácky atraktivní domácí i zahraniční filmy.
O slavnostní zahájení čtvrtého ročníku tohoto projektu se už zítra večer postará nový český snímek Proměny.
„Vizuálně podmanivý film mladého režiséra Tomáše Řehořka sleduje čtyři různé postavy, jejichž život se prolíná jen pozvolna a
nahodile,“ uvedl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.
„Jde o ženu úspěšného muže, které chybí ke štěstí jediné – dítě. Pro jeho získání je schopna udělat téměř cokoliv. To
sportovní trenér zasvětil celý svůj život atletice. Nyní už je ale za zenitem a má čas zjistit, co všechno promeškal. A je tu i stará
žena, která žije sama ve velkém prázdném domě bez lidského kontaktu. Ten hledá ve vyšších sférách. A konečně mladá matka
se dvěma dětmi, která má malý plat a drsný život. S ním bojuje a zápasí, ale možná musí přijít moment, kdy to všechno vzdá,“
pravil Jan Motyčka.
Jednotlivé osudy postav i děj postupně gradují. Odvážný koncept snímku směřuje neodvratně až k závěrečnému střetu. Co
všechno se musí stát, aby život nebyl takový jako dříve?
Debutant Tomáš Řehořek, který na Proměnách začal pracovat v době, kdy mu bylo dvacet let, vsadil hlavně na kvalitní
divadelní herce a nepříliš okoukané filmové tváře. „V hlavních rolích 79minutového příběhu účinkují letošní držitelé prestižních
cen Thálie – Petra Hřebíčková, členka Městského divadla Zlín, s nímž už třikrát soutěžila na pardubickém Grand Festivalu
smíchu, a Norbert Lichý z Divadla Petra Bezruče v Ostravě. Herečka Dita Zábranská na sebe před několika lety upozornila
filmovou rolí Zuzany v Grandhotelu Davida Ondříčka,“ konstatoval provozovatel letního kina.
„Herec Petr Jeništa se objevil ve snímcích Nuda v Brně, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště či Kuličky. Působil i v
Klicperově divadle v Hradci Králové. Má za sebou také řadu zajímavých divadelních rolí včetně postavy Adolfa Hitlera ve hře
Arnošta Goldflama Doma u Hitlerů, kterou uvádí brněnské HaDivadlo. Alenu Ambrovou mohli diváci spatřit ve filmech Faunovo
velmi pozdní odpoledne, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Divoké včely či Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště. Jan Zadražil
je známý především z televizní obrazovky. V seriálu televize Prima Velmi křehké vztahy ztvárnil roli MUDr. Ludvíka Strnada.
Zahrál si i postavu Lea ve filmové komedii Vy nám taky, šéfe!,“ podotkl Jan Motyčka.
„Budeme se opět snažit o to, aby na slavnostní zahájení nové sezony přijela film Proměny do Pardubic představit
reprezentativní delegace tvůrců,“ nechal se slyšet provozovatel letního kina.
***
Více informací o programu Pardubického letního kina najdete i na webu www.pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PŘÍPRAVY PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA v Tyršových sadech na zítřejší slavnostní zahájení nové sezony
vrcholí.
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Cizinec dožadující se nevěsty i psi a kočky
TISK, Datum: 30.06.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ Cizinec dožadující se nevěsty nebo alespoň slečny na jednu noc či dívka, jež zapomněla vrchní díl dámských
plavek. To všechno už Pardubické letní kino Pernštejn v Tyršových sadech v předchozích třech letech svého fungování, kdy
se stalo nejnavštěvovanějším kulturním počinem v kraji, zažilo.
Stejně tak i příběh podobající se červené knihovně, který by mohl nějaký talentovaný režisér zfilmovat a za pár let uvést přímo
na místě, kde se to celé odehrálo. Jiří s Martinou byli „pouhými“ dobrými přáteli. A z toho, jak mezi nimi v letním kině přeskočila
jiskra, vzešel syn! „Po jakém filmu jsme kluka počali, to už opravdu nevíme,“ usmívala se šťastná maminka. „Ale asi to muselo
být něco hodně romantického,“ žertovala.
Mezi hosty letního kina, kam za jeho tříletou historii zavítalo kolem 180 tisíc diváků, byla i řada psích plemen.
„Na jednu projekci se přišla podívat rovněž kočka a také potkan. Ten byl naštěstí pouze na rameni jednoho z diváků,“ prohlásil
jeden z provozovatelů unikátního projektu Tomáš Drechsler.
„Jsme zvědavi, jaké perličky nás čekají letos,“ pravil Jan Motyčka, druhý provozovatel kina, které svou čtvrtou sezonu zahájí
zítra večer.

Foto autor: Foto: Deník/L. Jeníček
Foto popis: PROVOZOVATEL LETNÍHO KINA Jan Motyčka.
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Co třeba letos zkusit Absurdistán
TISK, Datum: 01.07.2009, 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 začínalo promítat pardubické letní kino , zkusil jsem právě na tomto místě upozornit na netradiční snímek
německého režiséra Fatiha Akina Na druhé straně. Neobvyklý a poměrně náročný film byl hitem na mnoha festivalech. Kdo dal
loni na moji radu a odešel zklamán, možná by můj výběr ještě neměl zatracovat. Pro letošní rok bych měl jiný tip - roztomilou
komedii, kde se sešli herci z mnoha zemí a jednu z hlavních rolí vytvořila mladá ostravská herečka Kristýna Maléřová.
Zvítězila v mezinárodním konkurzu, který režisér Veit Helmer pořádal ve dvaadvaceti zemích. Pak s protagonisty odjel daleko na
východ a tady v malé vesničce natočil jednu z nejlaskavějších komedií, jaké v posledních letech vznikly. O lásce dvou mladých
lidí, keří ale musejí leccos překonat. Třeba nedostatek vody, lenost místních mužů i prapodivné vynálezy zamilovaného chlapce
Temelka. Tak co třeba letos zkusit Absurdistán?

Zpět
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Držitelka Ceny Thálie Petra Hřebíčková se objeví ve filmu, který dnes otevře letní kino
TISK, Datum: 01.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Členka zlínského divadla, jež se třikrát představila na pardubickém Grand Festivalu smíchu, účinkovala též v Řehořkově
debutu Proměny
Pardubice/ Pardubické letní kino odstartuje dnes od 21.30 hodin svou čtvrtou sezonu. V Tyršových sadech bude po celou
dobu prázdnin zdarma promítat atraktivní domácí i zahraniční snímky.
Toužila po dítěti
O slavnostní zahájení letošního ročníku se postará nový snímek mladého režiséra Tomáše Řehořka Proměny, v němž jednu z
hlavních rolí ztvárnila herečka Petra Hřebíčková. Ta v 79minutovém příběhu ztělesnila ženu úspěšného muže, které chybí ke
štěstí jediné - dítě. Pro jeho získání je schopna udělat téměř cokoliv...
„Na této práci mě nejprve zaujala osoba režiséra Tomáše Řehořka. Přestože byl tehdy v prvním ročníku filmové školy, měl
velké odhodlání vytvořit celovečerní snímek,“ sdělila Petra Hřebíčková.
„Příběh jsme během krátké doby natočili a na základě traileru zaujal pedagogy a producenty a mohl být dokončen. Přesto pro
mě bylo velkým překvapením, když se po dvou letech rozhodlo, že jde do kin. To jsme v době, kdy jsme Proměny točili, vůbec
netušili,“ svěřila se devětadvacetiletá herečka, která však před kamerou debutovala ve snímku Jiřího Menzela Obsluhoval jsem
anglického krále. „Právě tato role ovlivnila i Tomáše Řehořka, že mě obsadil do svého snímku Proměny. Samozřejmě to bylo
trochu jiné natáčení. Tomáš si při Proměnách musel spoustu věcí řešit sám, zatímco Jiří Menzel měl k dispozici celý štáb. Ale
ten rozdíl jsem osobně moc nevnímala. Brala jsem to tak, že v případě Proměn točím studentský film a sbírám zkušenosti před
kamerou. Navíc se o mě starali krásně, takže jsem s tím neměla vůbec žádný problém,“ nechala se slyšet rodačka z Hodonína,
která zavzpomínala rovněž na spolupráci s Jiřím Menzelem.
„Když mi volali, že jsem mezi třemi uchazečkami na roli Jarušky ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, tak jsem si
uvědomila, že vlastně ještě pořád nevím, jestli do toho vůbec chci jít. Samozřejmě bylo velmi lákavé spolupracovat s Jiřím
Menzelem, kterému věřím a mám ráda jeho poetiku, ale zároveň jsem měla trochu strach kvůli tomu, že má role vyžadovala,
abych se před kamerou svlékla,“ přiznala Petra Hřebíčková. „Šlo o můj první film, a tak jsem nechtěla, aby si mě lidé
zaškatulkovali, že patřím mezi ty herečky, které se ve filmech svlékají. Bála jsem se, aby mi to nezavřelo dveře pro jiné
projekty,“ vysvětlila.
„Jakmile se režisér Menzel dozvěděl o mých obavách, tak mi hned zavolal a vysvětlil, jak bude tato choulostivá scéna vypadat,
abych věděla, do čeho jdu a mohla si rozmyslet, jestli do toho mám chuť. A dnes jsem šťastná, že jsem nakonec souhlasila.
Bála jsem se, abych se před kamerou necítila nějak špatně, ale jak pan režisér, tak i celý štáb se ke mně zachovali skvěle,“
pravila členka Městského divadla Zlín, která se s tímto souborem už třikrát představila na pardubickém Grand Festivalu smíchu
pořádaném Východočeským divadlem.
Na přehlídce nejlepších divadelních komedií se objevila s inscenacemi Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou (Esmeralda
Tóth), Figarova svatba aneb Figaro sem Figaro tam aneb Perný den (Zuzanka) a Cesta do Ameriky lodí i artéskou studnou
aneb Pečení holubi (Rozárka, Zebra). „V Pardubicích se mi vždycky hrálo velmi dobře. Diváci byli fajn,“ podotkla Petra
Hřebíčková. „Je vidět, že Grand Festival smíchu má svou kvalitu a tradici. A pokaždé, když jsme přijeli, tak o nás bylo dobře
postaráno,“ poznamenala mladá herečka.
„Pro nás je vždycky hodně cenná i možnost konfrontovat se s ostatními divadelníky a kritiky přímo na místě. Alespoň jako herci
máme zpětnou vazbu, která je moc důležitá. Jen škoda, že jsme nikdy nemohli na festivalu zůstat třeba delší dobu, abychom
viděli i nějaká další představení,“ vyjádřila se jedna z hvězd zlínského divadla, která zazářila mimo jiné i v představení Maryša.
Za něj ostatně získala i prestižní Cenu Thálie.
„Pochopitelně jsem měla velkou radost, ale pořádně jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy ten největší humbuk kolem tohoto
ocenění odezněl,“ pousmála se.
Zůstává ve Zlíně
„Vždycky, když člověk získá nějaké ocenění, tak je to velice příjemné. Herectví je nehmatatelná záležitost, takže když se někdo
shodne, že ta práce, kterou dělám, má smysl, tak to samozřejmě potěší. Myslím, že Thálie podpořila i mě samotnou v tom, co
dělám,“ nechala se slyšet zlínská divadelnice.
„Jinak se ale nic zásadního nezměnilo. Poté, co jsem získala Thálii, přišla jedna filmová nabídka a možná si mé práce všimlo víc
lidí, ale to je asi tak vše,“ vyjádřila se herečka, která stále odolává vábení Prahy.
„Zatím zůstávám ve Zlíně, ale v Praze teď budu celé léto. Zkouším tu lyrikál Michala Horáčka Kudykam, což je hodně zajímavá
zkušenost, a ještě točím film. Prahu si tedy užiju opravdu dost a pak se zase vrátím do Zlína. V Praze ale budu hostovat, což mi
vyhovuje,“ nastínila svou budoucnost Petra Hřebíčková.
„Jsem přesvědčená o tom, že ve Zlíně se hraje dobré divadlo. Je tu velká rozmanitost inscenací a dramaturgie se nebojí trochu
riskovat, i když je to třeba někdy maličko boj s diváky. Rozhodně neděláme podbízivé divadlo. Spíše se snažíme publikum
naučit podívat se na některé věci kapku jinak, než je zvyklé,“ pokračovala opora souboru.
„Občas mě trochu ubíjí velká scéna a fakt, že se tu hraje hodně inscenací, které mají krátkou životnost. To je někdy kruté. Ale
chápu, že když je v hledišti 700 diváků, tak prostě nejde, aby představení mělo více než dvacet repríz, protože to už ho pak
všichni, kteří ho chtěli vidět, viděli,“ uzavřela Petra Hřebíčková.

Foto autor: Foto: www.divadlo.zlin.cz
Foto popis: LETOŠNÍ DRŽITELKA Ceny Thálie na civilním portrétu z oficiálních internetových stránek zlínského divadla.
Foto autor: Foto: www.promenyfilm.cz
Foto popis: PETRA HŘEBÍČKOVÁ ztvárnila v celovečerním debutu mladého režiséra Tomáše Řehořka Proměny postavu ženy
úspěšného muže (Jan Zadražil), které chybí ke štěstí jediné - dítě. Snímek promítne dnes večer na úvod letošní sezony
Pardubické letní kino .
Foto autor: Foto: archiv Východočeského divadla
Foto popis: ÚSPĚŠNÁ ZLÍNSKÁ HEREČKA jako Zuzanka v představení Figarova svatba aneb Figaro sem Figaro tam aneb
Perný den na Grand Festivalu smíchu v Pardubicích.
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V letním kině dnes uvidíte zdarma Austrálii
TISK, Datum: 02.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

V pardubických Tyršových sadech začne film s Nicole Kidmanovou ve 21.30 hodin.
Pardubice/ Nejdražší snímek v historii kinematografie ze země „protinožců“. Tak tímto označením se může pochlubit romantické
drama Austrálie s Nicole Kidmanovou a Hugh Jackmanem v hlavních rolích. Film režiséra Baze Luhrmanna o nenávisti a lásce,
o přátelství a intrikách, o poznání sebe sama a vůli změnit svůj život bude k vidění zcela zdarma v Pardubickém letním kině v
Tyršových sadech už dnes večer od 21.30 hodin.
„Samozřejmě v případě příznivého počasí,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Anglická aristokratka Lady Sarah Ashleyová žije svůj život v prostředí povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí ji
připravilo o víru ve vše, co kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost ji dohání k cestě na druhý konec světa: z Londýna odjíždí do
zastrčeného Darwinu uprostřed Austrálie. Tady chce konečně usvědčit svého muže, o kterém je přesvědčena, že ji podvádí,“
sdělil Jan Motyčka.
„Záminkou pro její cestu se stává záchrana velké farmy Faraway Downs, kterou v Austrálii zdědila a která je na pokraji
bankrotu. Jediným způsobem, jak zabránit zániku farmy, je přehnat stádo patnácti set krav drsným středozemím až na druhý
konec Austrálie. Tento téměř neuskutečnitelný plán může Sarah podniknout jedině s pomocí místního chovatele dobytka
Drovera,“ nastínil děj příběhu provozovatel Pardubického letního kina .
***
Více informací o Pardubickém letním kině najdete na internetové adrese www. pardubicky.denik.cz/ letnikino

Foto autor: Foto: internet
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer zdarma k vidění film Austrálie s Nicole
Kidmanovou.
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Letní kino se podruhé vydá do Austrálie
TISK, Datum: 02.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
UDÁLOSTI
Druhým snímkem, na který se letos mohou vydat zájemci do pardubického letního kina , bude úspěšný snímek Austrálie.
Anglická aristokratka Lady Sarah Ashleyová žije svůj život v prostředí povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí ji
připravilo o víru ve vše, co kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost ji dohání k cestě na druhý konec světa: z Londýna odjíždí do
zastrčeného Darwinu uprostřed Austrálie.
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 02.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
atraktivní domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři v letním kině.
Pokud máte chuť strávit páteční večer na projekci snímku Mamma Mia!, zapojte se do naší soutěže! Do dnešní desáté hodiny
dopoledne odpovězte na e–mail pardubicky@denik.cz na otázku, která herečka si v tomto snímku zahrála mírně šílenou matku
Donnu?

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO si pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 03.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
atraktivní domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři v letním kině. Dnes
večer zde bude v případě příznivého počasí k vidění snímek Mamma Mia!. Včera jsme se vás ptali, která herečka si v tomto
snímku zahrála mírně šílenou matku Donnu? Správná odpověď zní Meryl Streep. Na romantickou večeři v letním kině se může
těšit Karel Braun.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO si pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Letní kino nabízí snímek Mamma Mia
TISK, Datum: 03.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
UDÁLOSTI
Pardubické letní kino dnes bude promítat americký snímek Mamma Mia. Mladičká Sophie (Amanda Seyfriedová) žije s mírně
šílenou matkou Donnou (Meryl Streepová) na řeckém ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s
jednou není k vydržení, protože se Sophie bude záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle souvislosti dělá ryze praktické starosti,
Sophie řeší jediný problém - kdo ji odvede k oltáři. Nalezenýmatčin deník totiž odhalil, že se Donna v době kriticky blízké
Sophiinu početí spustila hned se třemi chlapci.
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Letošní premiéra Pardubického letního kina : 700 návštěvníků a držitelka divadelní Thálie
TISK, Datum: 03.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 22, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

V Tyršových sadech byl ve středu večer k vidění celovečerní debut režiséra Tomáše Řehořka, v němž si zahrála také Petra
Hřebíčková
Pardubice/ Čtvrtou sezonu Pardubického letního kina Pernštejn zahájil ve středu večer v Tyršových sadech celovečerní
debut mladého českého režiséra Tomáše Řehořka Proměny. Pozoruhodný film přijela do města perníku představit letošní
držitelka divadelní Ceny Thálie - herečka Petra Hřebíčková.
„Atmosféru letního kina mám ráda. To pardubické se mi líbilo i proto, že je v pěkném areálu a že i přes nepřízeň počasí přišlo
na Proměny kolem sedmi stovek diváků. Z toho jsem měla radost,“ svěřila se Deníku členka Městského divadla Zlín. Ta si v
Řehořkově snímku zahrála ženu úspěšného muže, které chybí ke štěstí jediné - dítě.
„Natáčení filmu trvalo deset dní. Většinou to dopadlo tak, že tam, kde štáb skončil, také usnul,“ řekla Petra Hřebíčková. „Když
jsem nabídku na tento film dostala, bylo promě důležité, jestli si porozumím s režisérem. A ten ve mně vzbuzoval důvěru, byl
velmi ambiciózní a přesně věděl, co chce. V tu chvíli jsme ale nikdo z nás netušili, že z Proměn vznikne celovečerní film. Ale
Tomášovi se nakonec podařilo dosáhnout svého. Mimochodem také proto, že se mu povedlo získat podporu Karla Rodena.
Bylo příjemné, když tento známý herec filmu pomohl jako producent,“ nechala se slyšet mladá herečka.
Ta do pardubických Tyršových sadů zavítala i navzdory tomu, že měla za sebou náročný program na filmovém festivalu v
belgickém Bruselu, ne zrovna idylický let do Prahy a ještě pracovní povinnosti ve čtvrtek ráno.
Opora zlínského divadla má před sebou náročné léto. „V novém filmu Jana Hřebejka mám sice menší, ale myslím, že vtipnou
roli. A natáčení s panem režisérem je pro mě další obrovská zkušenost, za kterou jsem vděčná,“ svěřila se herečka, jež na
sebe upozornila i rolí Jarušky v Menzelově snímku Obsluhoval jsem anglického krále.
Režisér přes mobil
Aby toho nebylo málo, tak ještě zkouší v lyrikálu Michala Horáčka Kudykam.
„Do tohoto projektu jsem se dostala tak, že jsem byla pozvána na konkurz. Zúčastnilo se ho kolem sto padesáti lidí, které si
tvůrci předem vybrali. Podle mého názoru je to počin, jenž zatím na českých jevištích chyběl. Muzika je spíše šansonová. Text
je velice krásný a poetický, skoro až filozofický,“ upřesnila Petra Hřebíčková, které se zamlouvá i způsob propagace tohoto
lyrikálu.
„Je trochu tajemná. Nikdo přesně neví, co vlastně má vzniknout, ale všude se o tom hodně mluví. Diváci se zkrátka musí přijít
podívat do pražské Státní opery, kde se Kudykam bude uvádět,“ usmívala se.
„Byli jsme moc rádi, že Petra Hřebíčková přijala naše pozvání a že se ochotně podělila s našimi diváky o zážitky z natáčení filmu
Proměny. Šlo o velmi příjemné setkání,“ podotkl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka, který ocenil i nápad spojit se
telefonicky do Bruselu přímo s režisérem Proměn.
„Zdravím diváky Pardubického letního kina a doufám, že se jim náš film bude líbit,“ tlumočil přes mobil vzkaz obecenstvu
Tomáš Řehořek. Závěrečný potlesk po projekci filmu svědčil o tom, že návštěvníkům Tyršových sadů se jeho debut opravdu
zamlouval.
Více najdete na www. pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: HEREČKA PETRA HŘEBÍČKOVÁ s provozovatelem letního kina Janem Motyčkou.
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 04.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
atraktivní domácí a zahraniční filmy, pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského
vína od společnosti Finet. Pokud chcete vyhrát tuto lákavou cenu, zapojte se do našeho klání! V úterý večer bude v
Pardubickém letním kině v případě příznivého počasí k vidění snímek Absurdistán. Zajímá nás, jak zní jméno režiséra tohoto
snímku? Odpovědi posílejte do úterní desáté hodiny na e-mailovou adresu martina.vosahlova@denik.cz a nezapomeňte
připojit své jméno a příjmení a také telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Program Pardubického letního kina v Tyršových sadech
TISK, Datum: 04.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko - čtenář - reportér

Sobota 4. července DĚTI NOCI Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco většina jejích spolužáků ze střední školy pokračuje ve
studiu, ona odmítá opustit šalebné pohodlí dětství, jež se však rychle začíná měnit v dusnou past. Prodává v nonstop
obchůdku svého švagra Edy a nechává kolem sebe poletovat střípky zmarněných osudů stálých i náhodných zákazníků i těch
dávných kamarádů, kteří stejně jako ona skutečně žijí pouze v noci.
Neděle 5. července ŽENY Mary má ideální život: krásný dům, rozkošná dcera, úspěšný manžel a částečný úvazek návrhářky v
oděvní firmě. A navíc se může spolehnout na své úžasné kamarádky, především na nejlepší přítelkyni Sylvii. Tato žena s
velkým šmrncem a ostrým humorem je šťastně svobodná, a navíc právě povýšila na šéfredaktorku uznávaného ženského
časopisu Cachet. Do jejich věrné trojky patří ještě Edie, výstřední žena, která dělá matku kamarádkám i svému potomstvu.
Pondělí 6. července TROPICKÁBOUŘE Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení největšího a nejnákladnějšího
válečného filmu všech dob, v němž Američané konečně vyhrají válku ve Vietnamu. To překvapivě není charakteristika filmu
Tropická bouře, ale úvod k jeho příběhu, který slibuje mimořádný zážitek pro fanoušky všech forem humoru. Tugg Speedman
(Ben Stiller) je klonem Bruce Willise, který chrlí kasovní trháky, ale ne a ne dosáhnout na Oscara.
Úterý 7. července ABSURDISTÁN Inspirací pro vznik třetího celovečerního filmu Veita Helmera byla novinová zpráva o turecké
obci, kde se ženy vzbouřily proti mužům, kteří nebyli schopni opravit místní vodovod. Odepřely jim sex, dokud nezajistili
normální chod domácností. Groteskně laděné podobenství o „válce pohlaví“ se odehrává v malé vesnici Absurdistán uprostřed
pouště někde mezi Evropou a Asií. Velkou potíží pro vesnici je nedostatek vody. Více informací najdete na internetové adrese
www.par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 07.07.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
atraktivní domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Pokud chcete vyhrát tuto lákavou cenu, zapojte se do našeho klání! V úterý večer bude
v Pardubickém letním kině v případě příznivého počasí k vidění snímek Marley a já, v němž si zahrála i Jennifer Aniston. Zajímá
nás, jakou roli ztvárnila tato herečka ve známém televizním seriálu Přátelé? Odpovědi posílejte do úterní desáté hodiny na e–
mail martina.vosahlova@denik.cz a nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO si pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět
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V sadech bude řádit Kung-fu Panda
TISK, Datum: 08.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

UDÁLOSTI
FILM Pardubické letní kino dnes promítá snímek Kung-fu Panda. Pandí chlapík jménem Po je mladý, neklidný, roztomilý a
totálně nešikovný. V akcí a vtipem nabitém příběhu musí ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého prodavače
nudlových polévek stane legendární Dračí bojovník. Ačkoliv se příběh odehrává ve středověké Číně, jeho kulisami by mohla
být jakákoliv éra a oblast. Jeho hlavní náplní je totiž poselství o tom, že i tomu největšímu zoufalci se může splnit jeho sen.

Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 08.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
atraktivní domácí a zahraniční filmy, pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského
vína od společnosti Finet. Pokud chcete vyhrát tuto lákavou cenu, zapojte se do našeho klání a odpovídejte na filmové otázky!
V úterý byla na večeři vítězka Alena Tihounová a dnes se může na dobré jídlo a pití těšit Oldřich Faltus, letní kino promítá
animovaný film Kung Fu Panda. Sledujte Pardubický deník, další soutěž o romantickou večeři přineseme ve čtvrtek.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Jak tikají biologické hodiny
TISK, Datum: 09.07.2009, 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 dnes promítá snímek Konečně spolu. April Epnerové (Helen Huntová) je devětatřicet a během
posledního roku měla pocit, že konečně dala svému životu řád.
Manželství, o něž opírala své naděje, však nečekaně zkrachuje: Ben prohlásí, že šlo o omyl a opustí ji. April je pronásledována
neúprosným tikotem svých biologických hodin a má pocit, že ztratila šanci pořídit si vysněné dítě. Zároveň však musí řešit své
vlastní „dětské“ problémy.

Zpět
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 09.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
atraktivní domácí a zahraniční filmy, pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského
vína od společnosti Finet. Pokud chcete vyhrát tuto lákavou cenu, zapojte se do našeho klání a odpovídejte na filmové otázky!
V pátek bude k vidění snímek Oko dravce. Zajímá nás jméno režiséra tohoto filmu. Své odpovědi posílejte do dnešní desáté
hodiny na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení i telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

Konečně spolu dnes v letním kině. Zadarmo!
TISK, Datum: 09.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech bude k vidění americký snímek s Helen Huntovou.
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění zcela zdarma
americký snímek Konečně spolu.
„April Epnerové (Helen Huntová) je devětatřicet a během posledního roku měla pocit, že konečně dala svému životu řád.
Manželství, o něž opírala své naděje, však nečekaně zkrachuje: Ben prohlásí, že šlo o omyl a opustí ji. April je pronásledována
neúprosným tikotem svých biologických hodin amá pocit, že ztratila šanci pořídit si vysněné dítě. Zároveň však musí řešit své
vlastní ,dětské’ problémy: její adoptivní matka zemře a ona je konfrontována se svou biologickou matkou, energickou a
výstřední Bernice. Navíc zjišťuje, že ,sex na rozloučenou’ s Benem asi nezůstal bez následků…,“ nastínil děj příběhu jeden z
provozovatelů letního kina Jan Motyčka.
Zajímá vás, jestli April dokáže pod tlakem okolností najít novou životní rovnováhu? A pomůže jí v tom sympatický otec jednoho z
jejích žáků, rozvedený Frank?
„Helen Huntová, držitelka Oscara za hlavní ženskou roli v komedii Lepší už to nebude, debutuje jako režisérka nezávislou
tragikomedií inspirovanou románovým bestsellerem Elinor Lipmanové. Hvězdně obsazený snímek, v němž herečka ztvárnila
hlavní roli, získal cenu diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v Palm Springs,“ dodal druhý z provozovatelů letního kina
Tomáš Drechsler.

Foto autor: Ilustrační foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes k vidění americký snímek Konečně spolu.
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Pardubické letní kino promítne divákům už zítra večer zdarma film Máj s Janem Třískou
TISK, Datum: 10.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko - kultura

Režisér F. A. Brabec do tohoto výpravného historického příběhu od Karla Hynka Máchy obsadil i Juraje Kukuru či Vladimíra
Javorského
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela zdarma
atraktivní domácí a zahraniční snímky, bude už zítra večer od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění film Máj.
„Tento výpravný historický titul režiséra a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy,“
uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Vrcholné dílo českého romantismu
adaptoval autor filmu v epickém duchu,“ sdělil Jan Motyčka.
„Filmový Máj je příběhem Kata (Jan Tříska), který se vrací po sedmi letech do svého kraje. Tento podivný vypravěč nám
postupně odhaluje strhující příběh o milostném trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky,“ nastínil druhý z provozovatelů
Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Mlynář Schiffner (Juraj Kukura) je zralým mužem, stavějícím na jistotách, pro něž lze obětovat syna i city. Jarmila (Sandra
Lehnertová) je dívka plná smyslné touhy a vášně v mladém a krásném těle, jehož hříchem by bylo nehřešit. Trojúhelník
doplňuje Schiffnerův syn Vilém (Matěj Stropnický), rebel a vůdce loupežnické bandy, která okrade vesničany v kostele při
májové mši, vyrabuje mlýn a přepadne poštovní dostavník,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler.
„Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje ve filmu Máj na pozadí přírody – démonické a lhostejné síly, která jako
všudypřítomná bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi,“ poznamenal.
„Film Máj zaujme především silným příběhem, skvělými hereckými výkony, nádhernou kamerou a moderní filmovou hudbou –
spojením kytarových partů skupiny Support Lesbiens a velkého symfonického orchestru,“ vyjádřil se dramaturg Pardubického
letního kina Pernštejn Leoš Kučera a dodal, že do hlavních rolí režisér obsadil debutující neherce Sandru Lehnertovou a
Matěje Stropnického.
„V dalších rolích se ovšem představí jedni z nejlepších českých a slovenských herců několika uplynulých dekád včetně Jana
Třísky a Juraje Kukury. Menší roli faráře si bravurně vystřihl Vladimír Javorský. Jarmilinu matku si zahrála Nina Divíšková a
Vilémova přítele loupežníka ztvárnil Kryštof Hádek,“ upřesnil dramaturg Pardubického letního kina .

Foto autor: Foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: VE FILMU MÁJ inspirovaném slavným Máchovým dílem si zahrál i Jan Tříska.
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Oko dravce bude bdít nad Tyršovými sady
TISK, Datum: 10.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko kultura

Matku osmiletého syna vyděsí telefonát od neznámé ženy – život dítěte za poslušnost.
Pardubice/ Rachel je svobodná matka osmiletého syna. Právě ho pustila na výlet se školním orchestrem, takže ji upřímně
vyděsí telefonát od neznámé ženy, která jí nabídne jednoduchý obchod - život dítěte za plnění jejích příkazů. Tak zní hlavní
motiv příběhu, jenž bude k vidění už dnes od 21.30 hodin v pardubických Tyršových sadech. V případě příznivého počasí ho
svým příznivcům nabídne Pardubické letní kino .
„Důležitou roli bude v tomto americkém filmu hrát i Jerry. To je drzý výrostek, který jednoho dne ve svém původně prázdném
bytě objeví zásoby středně velké teroristické buňky. Než ho telefonát téže neznámé ženy, která si vynutila poslušnost u Rachel,
stačí varovat, vtrhne k Jerrymu FBI a zatkne ho,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan
Motyčka.
„Zkušený agent FBI Jerryho báchorkám, podle nichž to na něj někdo narafičil, ani trochu nevěří. Pak ale přijde čas na jeden
povolený telefonát a tentýž ženský hlas dá Jerrymu druhou šanci na útěk. Tentokrát se jí úspěšně chopí, a díky tomu potká
Rachel,“ poznamenal druhý z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
„Dva zcela neznámí lidé, spojení jen hlasem v telefonu, záhy pochopí, že moc nad jejich osudem převzal někdo, kdo sleduje
každý jejich krok a dokáže je přimět i k těm nejšílenějším akcím. Otázkou je, proč to vlastně dělá,“ uzavřel dramaturg Leoš
Kučera.

Foto autor: Foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: OKO DRAVCE bude k vidění už dnes večer od 21.30 hodin v pardubických Tyršových sadech.
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Letní kino uvádí Oko dravce
TISK, Datum: 10.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
Návštěvníci pardubického letního kina dnes uvidí snímek Oko dravce. Rachel je svobodná matka osmiletého syna. Právě ho
pustila na výlet se školním orchestrem, takže ji upřímně vyděsí telefonát od neznámé ženy, která jí nabídne jednoduchý obchod
- život dítěte za plnění jejích příkazů. Jerry je drzý výrostek, který jednoho dne ve svém původně prázdném bytě objeví zásoby
středně velké teroristické buňky. Než ho telefonát téže neznámé ženy, která si vynutila poslušnost u Rachel, stačí varovat,
vtrhne k Jerrymu FBI a zatkne ho.

Zpět
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 10.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
atraktivní domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes bude k vidění snímek Oko dravce. Včera jsme se vás ptali na to, jak zní jméno
režiséra tohoto filmu? Správná odpověď je D. J. Caruso. Ta přinesla štěstí Lucii Novákové. Gratulujeme! Pokud jste náhodou
nevyhráli, nemusíte smutnit! S Deníkem můžete vyhrát i v řadě dalších soutěží o zajímavé ceny!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO si pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 11.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
atraktivní domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Pokud se do tohoto klání chcete zapojit, odpovězte na soutěžní otázku! V pondělí 13.
července bude v Pardubickém letním kině k vidění snímek Max Payne. Zajímá nás, jaké povolání má hlavní hrdina tohoto
snímku - Max Payne? Své odpovědi posílejte do pondělní desáté hodiny na e-mailovou adresu pardubicky@denik.cz a
nezapomeňte uvést své jméno a příjmení a připojte i telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO si pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Máchův Máj v poetických obrazech
TISK, Datum: 11.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

TIPY
FILM Pardubické letní kino dnes promítá snímek, který je v rámci české kinematografie výjimečný. Výpravný historický film
režiséra a kameramana F. A. Brabce Máj vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Vrcholné dílo českého
romantismu adaptoval autor filmu v epickém duchu. Filmový Máj je příběhem kata (Jan Tříska), který se vrací po sedmi letech.

Zpět
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FOTO - LETNÍ KINO LÁKÁ V ČERVENCI NA MÁJ
TISK, Datum: 11.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Foto autor: Foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes od 21.30 hodin k vidění zcela zdarma film Máj. „Tento
výpravný historický titul režiséra a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy,“ uvedl
jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka. „Vrcholné dílo českého romantismu adaptoval autor filmu v epickém duchu,“ sdělil Jan
Motyčka a dodal, že v Tyršových sadech se bude promítat v případě příznivého počasí. Více informací o kině na
www.pardubicky.denik.cz/letnikino

Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 13.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30 hodin
atraktivní domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Pokud se do tohoto klání chcete zapojit, odpovězte na soutěžní otázku! Dnes bude v
Pardubickém letním kině k vidění snímek Max Payne. Zajímá nás, jaké povolání má hlavní hrdina tohoto snímku – Max Payne?
Své odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno
a příjmení a připojte i telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět
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Příběh policisty, který už nemá co ztratit, se dnes večer odehraje v Tyršových sadech
TISK, Datum: 13.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Čtenář - reportér

Pardubické letní kino Pernštejn uvede zdarma v případě příznivého počasí americký snímek Max Payne. Začátek projekce je
o půl desáté
Pardubice/ Max Payne je individualistický policista, který neuznává pravidla hry, protože už nemá co ztratit. Vyšetřuje sérii
záhadných vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a dítěte. Maxův svět je temný New York, ale ten je zde městem v
rozkladu, městem rozloženým zločinem a drogami. Na své cestě naráží na mocné síly – skutečné i nadpřirozené, které se snaží
skrýt zdrcující pravdu a Maxe navždy umlčet. Je slyšet zvuk ohromných křídel a téměř ve tmě lze spatřit jejich stín. Okřídlený
démon Valkyrie s rozšklebenou pusou a rudýma očima je klíčovou stopou k těm, kteří zničili Maxovu rodinu. Je také tím, kdo
ohrožuje Maxe a jiné posílá na děsivou smrt.
Snímek promítnou zcela zdarma
To je stručný děj příběhu, který bude k vidění dnes od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn. Samozřejmě zcela
zdarma a v případě příznivého počasí.
Dnešní snímek je už třináctý v pořadí od začátku prázdnin. Návštěvníci kina se ale mohou těšit na řadu dalších zajímavých
zahraničních, ale i českých filmů různých žánrů – od osvědčených, převážně artových filmů až po filmové trháky.
„Konkrétně v červenci to budou ještě Valkýra s Tomem Cruisem, Výměna režiséra Clinta Eastwooda s Johnem Malkovichem a
Angelinou Jolie, ‚špionážní’ komedie s Julií Robertsovou Dvojí hra či drama Odpor s ‚bondovským’ Danielem Craigem,“
konstatoval provozovatel letního kina Jan Motyčka.
Prázdninové filmy také pro děti
Na své si ještě během nadcházejících dní přijdou i milovníci romantických komedií. Na programu letního kina bude například
snímek Válka nevěst s Kate Hudsonovou.
Nebude ale chybět ani rodinný film Marley a já s Jennifer Anistonovou známou jako Rachel z televizního seriálu Přátelé. Na ní
se mohou zájemci přijít podívat do Tyršových sadů už zítra večer.
Nebylo by to ale správné prázdninové kino, kdyby v něm chyběly filmy pro děti. Malí diváci se mohou v červenci určitě těšit
ještě na animované filmy jako je Příběh o Zoufálkovi nebo Lovecká sezona 2.
Své zastoupení v Pardubickém letním kině Pernštejn má i česká filmová tvorba. „Z tuzemské produkce se milovníci stříbrného
plátna mohou ještě těšit na velkofilm Juraje Jakubiska Bathory, rodinný dětský horor inspirovaný Červenou karkulkou Kdopak
by se vlka bál? nebo také slovenský Poločas rozpadu s Ivou Janžurovou, Klárou Pollertovou–Trojanovou či Táňou Pauhofovou.
Bonbónkem letošního ročníku bude projekce snímku Jára Cimrman ležící, spící,“ sdělil Jan Motyčka.
Letos ještě větší pohodlí pro diváky
Návštěvníci navíc mohou filmy sledovat pohodlněji než v minulých letech. Provozovatelé kina se totiž rozhodli rozšířit kapacitu
míst k sezení a vybudovat další bar.
***
Více o kině najdete na webu www. pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO bude promítat po celou dobu prázdnin zajímavé filmy. Jeníček
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Zpět

Max Payne v letním kině
TISK, Datum: 13.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (mb), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
UDÁLOSTI
Pardubické letní kino dnes pokračuje filmem Max Payne. Je o individualistickém policajtovi, který neuznává pravidla hry,
protože už nemá co ztratit. Vyšetřuje sérii záhadných vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a dítěte. Maxův svět je
temný New York, ale ten je zde městem v rozkladu, městem rozloženým zločinem a drogami. Na své cestě naráží na mocné síly
- skutečné i nadpřirozené, které se snaží skrýt zdrcující pravdu a Maxe navždy umlčet. Americko-kanadský akční krimi thriller
natočil v roce 2008 režisér John Moore. Hrají v něm Mark Wahlberg, Mila Kunis či Beau Bridges.

Zpět
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Max Payne v letním kině
TISK, Datum: 13.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (mb), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Hradecký

FILM
TIP Projekce v pardubickém letním kině dnes pokračují filmem Max Payne o individualistickém policajtovi, jenž neuznává
pravidla hry, protože už sám nemá co ztratit. Vyšetřuje sérii záhadných vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a
dítěte. Maxův svět je temný New York, ale ten je zde městem v rozkladu, městem zamořeným zločinem a drogami. Payne na své
cestě naráží na mocné síly – skutečné i nadpřirozené, které se snaží skrýt zdrcující pravdu a Maxe navždy umlčet.
Americkokanadský akční krimi thriller natočil v roce 2008 režisér John Moore. Hrají v něm Mark Wahlberg, Mila Kunis či Beau
Bridges.

Zpět

V letním kině bude řádit labrador
TISK, Datum: 14.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes uvádí snímek Marley a já. Novomanželé John a Jenny Groganovi (OwenWilson a Jennifer
Anistonová) se rozhodnou, že opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné Floridě. A aby těch změn nebylo
málo, pořídí si roztomilého, šestikilového labradora Marleyho, který se během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný
nezkrotitelné energie. A tak John a Jenny sledují, jak Marley slintá po nově natřených zdech, cupuje všechno na kousky.
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Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 14.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaké povolání má hlavní hrdina snímku Max Payne? Správná
odpověď zněla, že jde o policistu. Z atraktivní výhry se mohl v pondělí večer těšit Marian Šimon. Gratulujeme! A ti, co nevyhráli,
nemusí smutnit. Soutěžit budete mít možnost s Pardubickým deníkem i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

57 / 222

Letní kino: Život nejsou jenom samé starosti
TISK, Datum: 14.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin k vidění film Marley a já. V Tyršových sadech se
bude večer promítat zcela zdarma v případě příznivého počasí. „Hlavními hrdiny snímku jsou novomanželé John a Jenny
Groganovi (Owen Wilson a Jennifer Anistonová známá jako Rachel z televizního seriálu Přátelé). Ti se rozhodnou, že opustí
drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné Floridě. A aby těch změn nebylo málo, pořídí si roztomilého, šestikilového
labradora Marleyho. Ten se během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. A tak John a Jenny
sledují, jak Marley slintá po nově natřených zdech, cupuje všechno na kousky, žere polštáře a kytky, pije vodu ze záchodu a
honí pošťáka. Marley na oplátku zase sleduje život svých páníčků, jejich úspěchy i prohry, změnu práce a pomáhá jim svým
živelným způsobem překonávat všechny nástrahy spojené s rozrůstající se rodinou. Ze všeho nejvíc jim však připomíná, že
život nejsou jen starosti, ale hlavně velká zábava,“ přibližuje pro Deník děj snímku jeden z provozovatelů letního kina Jan
Motyčka.

Foto autor: Foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer k vidění zcela zdarma film Marley a já.

Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 15.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém letním kině Pernštejn k vidění Příběh o Zoufálkovi.
Zajímá nás, kdo je režisérem tohoto snímku o malém myšákovi s velkýma ušima? Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny
na e–mail pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno a příjmení i telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Letní kino promítne Příběh o Zoufálkovi
TISK, Datum: 15.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech se začíná dnes od 21.30 hodin. Vstup je zdarma!
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin k vidění Příběh o Zoufálkovi.
V Tyršových sadech bude uveden zcela zdarma v případě příznivého počasí.
„Ocitáme se v kouzelném království, které se chystá na každoroční polévkovou slavnost. Dlouhá řada velmi nešťastných náhod
ale způsobí tragédii, jež králi zlomí srdce, princezně Hrášce přivodí těžké osamění a jejich poddané připraví o polévku. A to až
do odvolání,“ nastínil děj příběhu jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Když už se zdá, že krize nemůže být krizovatější, narodí se Zoufálek. Malý myšák s velkýma ušima. Ten se vymyká myšímu
společenství. Nebojí se koček a pastí, knížky nežere, ale čte, sní o tom, že se stane rytířem, a mluví s lidmi, tedy s princeznou.
Za všechny tyto hříchy proti myšímu soužití musí být po zásluze potrestán, a tak je uvržen do temnoty, aby z ní vyjel jako rytíř v
blyštivé zbroji a v nouzi nejvyšší zachránil život princezny a osud celého království. Tedy pokud mu na to bude jeho odvaha
stačit,“ dodal druhý z provozovatelů kina Tomáš Drechsler.

Foto autor: Foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ bude dnes večer od 21.30 hodin k vidění zcela zdarma Příběh o Zoufálkovi.
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Zpět

Letní kino nabízí animovanou zábavu
TISK, Datum: 15.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino bude dnes promítat animovaný snímek Příběh o Zoufálkovi. Diváci se ocitnou v kouzelném království,
které se chystá na každoroční polévkovou slavnost. Dlouhá řada velmi nešťastných náhod ale způsobí tragédii, která králi
zlomí srdce, princezně Hrášce přivodí těžké osamění a jejich poddané připraví o polévku. Do odvolání. Když už se zdá, že krize
nemůže být krizovatější, narodí se Zoufálek. Malý myšák s velkýma ušima, který se zcela vymyká myšímu společenství, protože
- nebojí se koček a pastí.

Zpět
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 16.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo je režisérem Příběhu o Zoufálkovi, který byl ve středu
večer v Pardubickém letním kině Pernštejn k vidění. Správná odpověď zněla Sam Fell a Robert Stevenhagen. Ta přinesla
štěstí Renatě Čapkové. Gratulujeme!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět
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V letním kině sbírali odpadky bezdomovci s náměstkem
TISK, Datum: 16.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Lidé bez domova pomáhají uklízet park po skončení filmové projekce v Tyršových sadech
Pardubice/ Se zajímavou myšlenkou přišlo Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zdarma
zajímavé filmy v Tyršových sadech. Rozhodlo se totiž spolupracovat s bezdomoveckou komunitou, jež v předchozích třech
ročnících občas vyrušovala projekce.
„Lidé bez domova nám nyní pomáhají uklízet park po skončení filmového promítání,“ sdělil jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Jsme přesvědčeni o tom, že je to dobrý nápad hned z několika důvodů. Bezdomovecká komunita najednou přestala uvažovat
tak, že jim letní kino vzalo relativně bezpečný úkryt před policií v Tyršových sadech. Momentálně má sama velký zájem nejen o
kino, ale i o to, aby v něm byl pořádek a klid,“ nechal se slyšet provozovatel letního kina.
Toho na tento originální nápad přivedl náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř. „Jsme rádi, že se tento projekt v
současné době stará o zábavu sedmdesáti tisíc filmových příznivců ročně, ale zároveň pomáhá lidem bez domova k návratu do
běžného života. A navíc je výsledkem této spolupráce i uklizený park,“ pochvaloval si Alexandr Krejčíř.
Cítí se bezpečně
„Mám pocit, že nyní je v Tyršových sadech oproti předchozím letům větší pořádek. Cítím se zde také více bezpečně než
předtím, a to i díky pravidelným kontrolám městské policie. Myslím, že je dobře, když se tu strážníci objevují, a to i z
preventivních důvodů,“ pravil jeden z návštěvníků Pardubického letního kina Michal Novotný. „Těší nás, že se nám daří
vytlačovat z Tyršových sadů výrostky, kteří tu často trávili třeba celý den popíjením alkoholu nebo užíváním různých drog. Díky
letnímu kinu je nyní možné projít parkem třeba i ve dvě hodiny v noci, aniž by člověk musel mít strach, že přijde k nějaké újmě,“
uzavřel Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: LIDÉ BEZ DOMOVA uklízejí park po skončení filmové projekce v Tyršových sadech.
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Bezdomovci sbírali odpadky v kině
TISK, Datum: 16.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICE
Pardubice/ Se zajímavou myšlenkou přišlo Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zdarma
různé filmy v Tyršových sadech. Rozhodlo se spolupracovat s bezdomoveckou komunitou, jež v předchozích třech ročnících
občas vyrušovala projekce.
...3

Zpět

Letní kino uvede politické drama
TISK, Datum: 16.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes promítá film s názvem Duel Frost/Nixon. Byla to největší válka, která se odehrála před televizními
kamerami. Na jedné straně stál bývalý americký prezident Richard Nixon (Frank Langella), který jako jediný obyvatel Bílého
domu rezignoval na svůj úřad, aby se vyhnul hrozícímu odvolání. Na straně druhé se ocitl populární televizní moderátor David
Frost (Michael Sheen). Jejich rozhovor byl napínavý jako ten nejprestižnější boxerský zápas a měl i stejný cíl - udělit tomu
druhému smrtící k.o.
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Tom Cruise se bude snažit zastavit Hitlera
TISK, Datum: 17.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V Pardubickém letním kině bude dnes večer zdarma k vidění válečný thriller Valkýra.
Pardubice/ V Pardubickém letním kině, které se nachází v Tyršových sadech, bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého
počasí k vidění zcela zdarma válečný thriller Valkýra v hlavní roli se známým holywoodským hercem TomemCruisem.
„Plukovník Claus von Stauffenberg je loajální voják, jenž oddaně slouží své zemi, kde všichni tajně doufají, že někdo dokáže
zastavit Hitlera dřív, než bude Německo i celá Evropa zničena,“ nastínil děj příběhu jeden z provozovatelů kina Tomáš
Drechsler.
„Čas běží příliš rychle, proto se Stauffenberg rozhodne, že musí vzít osud země do svých rukou. Na straně německého odboje,
vyzbrojen rafinovanou strategií použít Hitlerův vlastní nouzový plán pro stav ohrožení – známý jako Operace Valkýra – zosnuje
spiknutí s cílem zavraždit diktátora a svrhnout jeho nacistickou vládu,“ řekl druhý provozovatel letního kina Jan Motyčka. „S
dokonalým plánem, se světlou budoucností pro celý svět, s důvěrou milionů a se ženou a dětmi, jež jsou v ohrožení, se z von
Stauffenberga, který dosud byl jen jeden z mnoha, stane ten, kdo musí Hitlera zavraždit sám,“ dodal Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN promítne dnes večer od 21.30 hodin zdarma válečný thriller Valkýra.
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Snímek o nezdařeném atentátu na Hitlera
TISK, Datum: 17.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
UDÁLOSTI
Pardubické letní kino dnes promítá americký snímke Valkýra. Plukovník Claus von Stauffenberg je voják, jenž oddaně slouží
své zemi, kde všichni tajně doufají, že někdo dokáže zastavit Hitlera dřív, než bude Německo i celá Evropa zničena. Čas běží
příliš rychle, proto se Stauffenberg rozhodne, že musí vzít osud své země do vlastních rukou.

Zpět

Letní kino zítra uvede Poločas rozpadu
TISK, Datum: 17.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Zítra se návštěvníci pardubického letního kina mohou přijít podívat na snímek Poločas rozpadu. Tragikomedie ze současné
Bratislavy vypráví o rozpadu vztahů a hodnot, o mizení elementární slušnosti z našeho života. Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci
se v zajetí každodenní banality s lehkostí a šarmem - jakoby mimoděk - dopouštějí drobných podrazů, lží a nevěr, až jsou náhle
konfrontováni s neúprosnou pravdou. Autor s jemnou ironií a humorem zaznamenává různé bizarní, sladkobolné, provokativní i
nebezpečné pokusy o překrytí utajovaných pocitů úzkosti.
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 17.07.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer je na programu v případě příznivého počasí americko–německý snímek
Valkýra. Zajímá nás, kdo v tomto válečném thrilleru hraje hlavní roli – postavu hraběte von Stauffenberga? Své odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny na e–mail pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení a také
telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Odpadky v letním kině uklízí bezdomovci URL
WEB, Datum: 17.07.2009, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Drahomíra Bačkorová, RU / den: 39 562
S úklidem v pardubickém letním kině pomáhají bezdomovci. Po návštěvnících zůstávají v Tyršových sadech poházené kelímky
a další nepořádek. Provozovatel kina Jan Motyčka dodal, že dobrovolní brigádníci se v podstatě každé ráno organizují sami.
"Ten kontakt jsme učinili přes jejich styčného důstojníka - jednoho pána, který k nám chodí a zorganizoval skupinu dvou až tří
lidí, kteří se pohybují v okolí Tyršových sadů. Oni si rozvrhli směny a teď každé ráno navštěvují Tyršovy sady a snaží se ten
areál uklidit jak nejlépe dovedou. Pro lidi bez domova je to milá a snad i příjemná možnost přivýdělku. A navíc i možná oživení
jinak stereotypního dne."Chcete zasílat novinky každý pracovní den na Váš email?Zaregistrujte zdarma svoji emailovou adresu:
http://www.rozhlas.cz/pardubice/zpravodajstviemailem
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Poločas rozpadu v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 18.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ V Pardubickém letním kině bude dnes od 21.30 hodin k vidění film Poločas rozpadu. Ten se bude promítat v
Tyršových sadech zcela zdarma v případě příznivého počasí. „Jde o tragikomedii ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a
hodnot, o mizení elementární slušnosti z našeho života,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn
Jan Motyčka. „Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci se v zajetí každodenní banality s lehkostí a šarmem – jakoby mimoděk –
dopouštějí drobných podrazů, lží a nevěr, až jsou náhle konfrontovaní s neúprosnou pravdou,“ sdělil Jan Motyčka a dodal, že v
tomto snímku si zahrála i Iva Janžurová, Klára Pollertová–Trojanová, Ady Hajdu či Táňa Pauhofová.
Zítra bude v letním kině ve stejný čas k vidění Hotel pro psy. „Víte, jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což
si sourozenci Andi a Bruce moc dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že se tihle sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří
zvířata přímo nenávidí. Každodenní ilegální uspokojování základních potřeb jejich chlupatého přítele Pátka vystřídá mnohem
ambicióznější plán, na jehož počátku stojí objev zpustošeného bývalého hotelu,“ řekl Motyčka.

Foto autor: Foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: FILM POLOČAS ROZPADU bude dnes večer k vidění v Pardubickém letním kině v Tyršových sadech.

Zpět

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 18.07.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo v americko–německém válečném thrilleru Valkýra ztvárnil
hlavní roli – postavu hraběte von Stauffenberga? Správná odpověď zněla, že šlo o známého hollywoodského herce Toma
Cruise. Ten přinesl štěstí Marku Pokornému. Pokud jste nyní nevyhráli, nemusíte smutnit! S Deníkem můžete soutěžit i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Dvojí hra zdarma v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 20.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V Tyršových sadech bude večer k vidění film s Julií Roberts a Clivem Owenem.
Pardubice/ V Pardubickém letním kině bude dnes od 21.30 hodin k vidění film Dvojí hra. Návštěvníci Tyršových sadů jej spatří
v případě příznivého počasí zcela zdarma.
„Oba hlavní hrdiny příběhu dříve živily tajné služby, Claire pracovala pro CIA a Ray pro britskou MI6. Tahat z ohně horké
kaštany za neschopné politiky je ale po letech omrzelo a vrhli se do mnohem výdělečnějšího světa průmyslové špionáže. Jejich
cílem je využít nepřátelství mezi dvěma korporacemi a ukrást recept na výrobu produktu, který tomu, kdo ho jako první donese
na patentový úřad, přinese pohádkové bohatství,“ přiblížil děj jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Každý se nechá zaměstnat v jedné z firem a společně spřádají plán. Jejich nové šéfy není třeba litovat. Howard Tully je
bezohledný magnát, který jde za úspěchem přes mrtvoly, Dick Garsik je pro změnu šílený excentrik, jenž se drží na výsluní
šílenými kousky, často za hranicí zákona. Přes bohaté zkušenosti z tajných služeb jsou pro Raye s Claire velmi mocnými
soupeři. Navíc se objevil ještě jeden nepřítel, se kterým nepočítali: Láska. Vzbouřené hormony způsobily, že k sobě najednou
mají mnohem blíž, ale zároveň jeden druhému nevěří ani slovo, což je v situaci, kdy mají spolupracovat, poměrně prekérní.
Oba dva straší tatáž otázka: Miluje mě, nebo je to všechno jen součást plánu?,“ podotkl Jan Motyčka a dodal, že v hlavních
rolích účinkují Julia Roberts a Clive Owen.

Foto autor: Foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: DVOJÍ HRA. Americký snímek bude k vidění dnes večer zcela zdarma v pardubických Tyršových sadech.
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V letním kině se bude hrát Dvojí hra
TISK, Datum: 20.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes večer uvede snímek Dvojí hra. Oba hlavní hrdiny dříve živily tajné služby, Claire pracovala pro
CIA a Ray pro britskou MI6. Tahat z ohně horké kaštany za neschopné politiky je ale po letech omrzelo a vrhli se do mnohem
výdělečnějšího světa průmyslové špionáže. Jejich cílem je využít nepřátelství mezi dvěma korporacemi a ukrást recept na
výrobu produktu, který tomu, kdo ho jako první donese na patentový úřad, přinese pohádkové bohatství.

Zpět
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 20.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer je na programu v případě příznivého počasí film Dvojí hra. Zajímá nás, kdo
si v tomto snímku zahrál postavu Claire? Své odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny na e–mail pardubicky@denik.cz.
Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení a také telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 21.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo si ve filmu Dvojí hra zahrál postavu Claire? Správná
odpověď byla, že šlo o Julii Roberts. Ta přinesla štěstí Anně Merclové. Pokud jste náhodou nevyhráli, nemusíte smutnit. S
Deníkem můžete soutěžit i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Diváci dnes v letním kině zažijí Výměnu
TISK, Datum: 21.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Lukáš Dubský, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Drama režiséra Clinta Eastwooda se chlubí třemi oscarovými nominacemi.
Pardubice/ Snímek známého režiséra Clinta Eastwooda Výměna mohou dnes od 21.30 hodin vidět návštěvníci Pardubického
letního kina . V Tyršových sadech se bude film nominovaný na tři Oscary promítat v případě příznivého počasí.
„Příběh začíná v Los Angeles v březnu 1928. Svobodná matka Christine Collinsová zde čelí asi největší noční můře každého
rodiče - zmizení dítěte,“ prozradil základní stavební kámen amerického filmu jeden z organizátorů letního kina Jan Motyčka.
„Navzdory usilovnému pátrání státních orgánů se nepodaří zachytit jedinou stopu ztraceného chlapce. Uběhne pět měsíců a
najednou, jako blesk z čistého nebe, udeří šťastná novina. Walter se našel a losangeleská policie ho s velkou pompou před
zraky novinářů předává matce. Moment nadšení záhy vystřídá další vlna zoufalství. Nalezený chlapec není Walter. Policie,
která nechce přijít o kladné body, ale trvá na tom, že nalezenec je pohřešovaný Walter Collins. Christine se ale pustí do boje za
svou pravdu s takovou vehemencí, že začne být nepohodlná. Ti, kteří by jí měli pomáhat, dělají vše proto, aby ji umlčeli,“ uvedl
Jan Motyčka s tím, že hlavní role si zahráli Angelina Jolieová a John Malkovich.

Foto autor: Foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: HLAVNÍ ROLI ve filmu Clinta Eastwooda Výměna ztvárnila známá herečka Angelina Jolieová.
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Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 22.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaká autorská dvojice přivedla na svět největšího tuzemského
génia Járu Cimrmana? Ten, na koho se v naší soutěži usměje štěstí, se do Pardubického letního kina Pernštejn podívá zítra
večer, kdy je na programu snímek Jára Cimrman ležící, spící. Stačí jen správně odpovědět na adresu pardubicky@denik.cz!
Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení a také telefonní kontakt!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět
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Pardubické letní kino už má i nové osvětlení! A zvažuje ještě odpolední koutek pro děti
TISK, Datum: 22.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Provozovatelé se snaží Tyršovým sadům vrátit jejich zašlou slávu. Nyní udělali další krok pro zlepšení pohodlí a bezpečnosti
návštěvníků
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zdarma v Tyršových sadech zajímavé
domácí i zahraniční filmy, udělalo další krok k zlepšení pohodlí a bezpečnosti svých návštěvníků.
„Do parku jsme nainstalovali nové osvětlení, díky němuž je nyní možné se pohybovat po Tyršových sadech, aniž by člověk
musel mít obavy z toho, že zde přijde k nějaké újmě,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan
Motyčka.
„Zároveň se nám ve spolupráci s městskou policií a naší ochrankou, kterou jsme najali, daří vytěsňovat z letního kina lidi, kteří
sem chodí nikoliv kvůli filmům, ale protože je to v současné době in a promítání je vlastně vůbec nezajímá,“ informoval náš
Deník Jan Motyčka.
„Občas se nám stávalo, že svými hlučnými projevy rušili projekce, takže jsme se jim vždycky snažili vysvětlit, že pokud se chtějí
hlasitě bavit a ještě přitom popíjet své donesené alkoholické nápoje, ať si k tomu vyberou raději nějaké vhodnější místo,“
poznamenal jeden z provozovatelů Pardubického letního kina , kam denně míří v průměru přes jeden tisíc fanoušků!
„Někdy, když je dobré počasí a ještě navíc atraktivní film, se tu sejde i dvojnásobný počet. Z toho samozřejmě máme velkou
radost,“ prohlásil Jan Motyčka.
„Jsme potěšeni, že obyvatelé i návštěvníci Pardubic vzali naše kino za své a už čtvrtou sezonu mu věnují takovou přízeň. To
samé se týká i našich partnerů,“ nechal se slyšet jeden z provozovatelů Pardubického letního kina .
To momentálně uvažuje o tom, že by ještě rozšířilo svou už tak bohatou nabídku.
„Chtěli bychom tu v dohledné době vybudovat dětský koutek. Jsme si vědomi toho, že míst, kam by mohly maminky s dětmi
vyrazit strávit pohodové odpoledne v příjemném prostředí, teď o prázdninách v Pardubicích zas až tolik není. A nádherný park
uprostřed města k takovým odpoledním procházkám přímo vybízí,“ je přesvědčen Jan Motyčka.
„Maminky by si tu společně mohly báječně popovídat a děti vyřádit třeba na pískovišti či prolézačkách,“ přemítal provozovatel
letního kina.
Pokud se tento nápad podaří realizovat, bude to další krok k výrazné proměně Tyršových sadů, jimž letní kino postupně vrací
jejich zašlou slávu. A neustále dokazuje, že to jde i za mnohem méně peněz a výrazně rychleji, než kdyby se k tomu odhodlalo
samo město... Vždyť o obnově „Jiřinek“ se v Pardubicích mluví už několik desítek let...
Více informací o Pardubickém letním kině Pernštejn můžete najít také na naší webové adrese www.
pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO promítá po celé prázdniny zcela zdarma.

Zpět

Pardubické letní kino významně zvýšilo kapacitu míst k sezení
RÁDIO, Datum: 22.07.2009, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 9, Poslechovost pořadu: 2 153

Pavla PILAŘOVÁ, moderátorka
Pardubické letní kino dnes významně zvýšilo kapacitu míst k sezení. Dosud mohli diváci sledovat filmy z laviček a plastových
židlí, na které se vešlo celkem tisíc diváků. Organizátoři dnes přidali 500 dřevěných židlí zapůjčených z divadla. Letní kino v
pardubických Tyršových sadech promítá zadarmo každý večer od půl desáté. Dnes je na programu animovaný film Lovecká
sezóna 2.
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V letním kině bude Lovecká sezona
TISK, Datum: 22.07.2009, 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 dnes promítá pokračování snímku Lovecká sezona. V druhém díle dojde na rozhodující souboj na život
a na smrt mezi dvěma živočišnými skupinami, které se navzájem nenávidí - divokými a domácími zvířaty. Jediný jezevčík Buřtík,
který utekl svým páníčkům, aby ochutnal tu pravou svobodu, stále neví, na jakou stranu se má přidat. V divočině Buřtíka láká
bezbřehá volnost, na druhý břeh ho zase přitahují vitamínové kosti, které na něj líčí jeho panička.

Zpět

Boj na život a na smrt uvidí v letním kině!
TISK, Datum: 22.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech bude dnes promítnut film Lovecká sezona 2.
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes večer od 21.30 hodin v případě příznivého počasí druhý díl Lovecké
sezony. Tento americký animovaný snímek s českým dabingem bude promítnut v Tyršových sadech zcela zdarma! „Ve filmu
dojde na rozhodující souboj na život a na smrt mezi dvěma živočišnými skupinami, které se navzájem nenávidí – divokými a
domácími zvířaty,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka.
„Jediný jezevčík Buřtík, který zdrhnul svým páníčkům, aby ochutnal tu pravou svobodu, stále neví, na jakou stranu se má
přidat. V divočině Buřtíka láká bezbřehá volnost, na druhý břeh ho zase přitahují vitamínové kosti, které na něj líčí jeho panička
ve snaze ho najít. Před nemateriální svobodou nakonec zvítězí pamlsky v tlamě a na Buřtíka spadne klec, respektive za ním
zaklapnou dveře obytného karavanu jeho páníčků. V tu chvíli si uvědomí cenu svobody, ale to už je trochu pozdě,“ sdělil
Motyčka.
„Naštěstí má divoké kamarády, kteří ho nenechají ve štychu a s nasazením vlastních krků půjdou v jeho stopách, aby ho
uchránili před osudem domácího mazlíčka. Naneštěstí Buřtíkovi páníčci směřují na sraz chovatelů domácího zvířectva, kterému
šéfuje jeden věčně zpruzený pudl, jenž kromě špatně provedené ondulace nenávidí ještě jednu věc – divoká zvířata,“ dodal
provozovatel kina.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: LETNÍ KINO uvede druhý díl Lovecké sezony.
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Zpět

V sadech bude Cimrman ležet a spát
TISK, Datum: 23.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Filmem Jára Cimrman ležící, spící, který dnes promítá pardubické letní kino , se nám představuje fiktivní postava
všestranného génia naší minulosti, protagonisty desítky her uvedených v pražském divadélku nesoucí jeho jméno. Mladý
divadelní vědec se vydal do vesničky Liptákov, kde byl naposledy spatřen neznámý dramatik Jára Cimrman, na jehož jméno
narazil při studiu některých materiálů. Připojí se ke skupince turistů, která sem zabloudila při hledání Dvořákova Sychrova, a
spolu s ní se dostane do muzea peří, jehož součástí je také komůrka, v níž jsou uchovávány předměty, které Mistr používal.
Stařičká průvodkyně potom všem vypráví o životě a díle neznámého génia.
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Zpět

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 23.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaká autorská dvojice přivedla na svět největšího tuzemského
génia Járu Cimrmana? Správná odpověď zněla, že šlo o Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Štěstí přinesla Gabriele
Kopřivové. Ta dnes večer uvidí v Pardubickém letním kině Pernštejn snímek oslavující slavného génia z roku 1983 – Jára
Cimrman ležící, spící. Aještě si může vychutnat romantickou večeři a víno!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Do letního kina dnes zamíří český fenomén Jára Cimrman
TISK, Datum: 23.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: Lukáš Dubský, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

V Tyršových sadech se bude zcela zdarma promítat snímek Jára Cimrman ležící, spící
Pardubice/ Na český snímek Jára Cimrman ležící, spící mohou dnes všichni zájemci zamířit do Pardubického letního kina
Pernštejn. V případě příznivého počasí se bude film z dílny autorské dvojice Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák promítat
zdarma od 21.30 hodin.
„Filmem Jára Cimrman ležící, spící se nám představuje fiktivní postava všestranného génia naší minulosti. Cimrman je
protagonistou patnácti her uvedených v pražském divadélku, nesoucí jeho jméno,“ vysvětlil jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Film večer potěší typickým humorem
„Filmový příběh, v němž se Cimrman poprvé zhmotnil do konkrétnější podoby, je tvořen několika rekonstruovanými epizodami z
jeho života, zasazenými do rámce exkurze v jeho světničce ve vsi Liptákov,“ prozradil Jan Motyčka.
„Jednotlivé kapitoly, prodchnuté typickým humorem autorské dvojice Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, přinášejí většinou
zcela nový pohled na dosud neznámé aspekty Mistrova života a díla,“ doplnil jeden z provozovatelů letního kina.
Film Jára Cimrman ležící, spící představuje jeden z mála pokusů přenést inteligentní cimrmanovský humor na stříbrné plátno.
Mnohem známější je postava zneuznaného českého génia z divadelních prken. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana má na
repertoáru patnáct her z pera Cimrmana, Smoljaka a Svěráka.
Zatím posledním dílem této trojice je hra České nebe, kterou divadlo poprvé uvedlo loni v říjnu a kterou měli v únoru možnost
vidět i návštěvníci Východočeského divadla.
Cimrmani ještě nezažili derniéru
Není bez zajímavosti, že Divadlo Járy Cimrmana ještě nikdy ve své historii nezažilo derniéru. Nejstarší hry Akt a Vyšetřování
ztráty třídní knihy jsou na repertoáru pražského divadla již od roku 1967.
Většina her, které mají Cimrmani na repertoáru, už má za sebou několik stovek repríz. Ty nejúspěšnější už dokonce překonaly
těžko uvěřitelnou hranici tisíci repríz.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: DO PARDUBICKÝCH TYRŠOVÝCH SADŮ dnes zamíří Jára Cimrman. Film Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka
mohou zájemci zhlédnout od 21.30 hodin zdarma.
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Zpět

V sobotu dorazí do sadů baronka
TISK, Datum: 24.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Zítra uvede pardubické letní kino , které promítá v Tyršových sadech, snímek Bathory. Historický film Juraje Jakubiska
přivádí k životu krvavou legendu Čachtické paní. Kým ve skutečnosti byla Alžběta Báthoryová? „Krvavou hraběnkou“,
sadistickou vražedkyní nebo obětí temných intrik, pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vladařkou či zranitelnou, osamělou
vdovou, jejíž krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím?
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Zpět

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 24.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém letním kině Pernštejn k vidění film Baader Meinhof
Komplex. Zajímá nás, kdo je režisérem tohoto německého snímku? Své odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne
na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Na toho, kdo odpoví správně a ještě se na něj usměje štěstí, čeká vedle
pozoruhodné filmové projekce také romantická večeře, tak neváhejte a pište!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět
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Pardubické letní kino opět zvýšilo kapacitu! Animovaný film sledovalo přes dva tisíce lidí
TISK, Datum: 24.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura/inzerce

V Tyršových sadech bude zcela zdarma dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění snímek Baader Meinhof
Komplex
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela zdarma
atraktivní domácí i zahraniční filmy, opět zvýšilo svou kapacitu! „Díky obrovskému zájmu o letní kino jsme se rozhodli ještě
vylepšit servis a pohodlí pro jeho návštěvníky,“ informoval jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.
„V současné době máme asi 1300 míst k sezení. Přesto například ve středu večer se na projekci druhého dílu animovaného
filmu Lovecká sezona přišel podívat takřka dvojnásobný počet příznivců,“ konstatoval Jan Motyčka.
Dnes od 21.30 hodin bude v Tyršových sadech v případě příznivého počasí k vidění německý snímek Baader Meinhof
Komplex.
„Nový film Uliho Edela líčí smutnou kapitolu moderních dějin západního Německa, které bylo v sedmdesátých letech sužováno
vlnou násilností ze strany RAF (Rote Armee Fraktion), teroristického hnutí bojujícího proti kapitalismu a prosazujícího
komunistické ideje,“ podotkl druhý provozovatel letního kina Tomáš Drechsler.
„Na historické fresce Baader Meinhof Komplex je vlastně nejpřekvapivější, že je prezentována světu jako velký filmový hit.
Ostatně producent a scénárista Bernd Eichinger, který má na kontě i hollywoodské filmy Fantastická čtyřka a Resident Evil,
stojí za největšími německými tituly posledních let; od Čtvrtého muže přes Parfém: Příběh vraha až po Pád Třetí říše,“ podotkl
dramaturg letního kina Leoš Kučera.
„Dvě a půl hodiny s nesmírnou pečlivostí a dobovými detaily líčí osudy levicové teroristické skupiny RAF, která operovala v
letech 1970 až 1998 v Německu, Belgii, Nizozemí, Švédsku i Somálsku. Ukazuje sice i stranu vyšetřovatelů, ale soustředí se
především na to, co se dělo uvnitř buněk, komand a generací teroristů,“ prozradil Leoš Kučera.
Film má na kontě nominace na Zlaté glóby i na Oscara. Scénář podle knihy Stefana Austa napsali Uli Edel a Bernd Eichinger.
Hrají Martina Gedecková, Moritz Bleibtreu, Bruno Ganz, Johanna Wokalwková, Hannah Herzsprungová a další.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKĚ LETNÍ KINO zdarma promítá po celou dobu prázdnin zajímavé filmy.

Zpět
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Česko–slovenská filmová noc v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 25.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V Tyršových sadech budou k vidění dva snímky – Jára Cimrman ležící, spící a Bathory
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, které v Tyršových sadech promítá zcela zdarma po dobu prázdnin zajímavé
domácí a zahraniční snímky, se rozhodlo, že legendární snímek o nedoceněném českém génovi Járovi Cimrmanovi uvede v
náhradním termínu – v sobotu 25. července, a to po skončení projekce filmu slovenského režiséra Juraje Jakubiska Bathory.
„Mrzelo nás, že jsme se ve čtvrtek vinou deštivého počasí nemohli poklonit slávě největšího Čecha v historii – Járy Cimrmana.
Proto jsme se rozhodli pro tuto variantu a na sobotu připravit Noc česko-slovenského filmu. Věříme, že filmoví příznivci budou
tento náš nápad kvitovat,“ informoval náš Deník jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš
Drechsler.
„Filmem Jára Cimrman ležící, spící se nám představuje fiktivní postava všestranného génia naší minulosti. Cimrman je
protagonistou patnácti her uvedených v pražském divadélku, nesoucí jeho jméno,“ vysvětlil druhý z provozovatelů
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Cimrman potěší typickým humorem
„Filmový příběh, v němž se Cimrman poprvé zhmotnil do konkrétnější podoby, je tvořen několika rekonstruovanými epizodami z
jeho života, zasazenými do rámce exkurze v jeho světničce ve vsi Liptákov,“ prozradil Jan Motyčka.
„Jednotlivé kapitoly, prodchnuté typickým humorem autorské dvojice Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, přinášejí většinou
zcela nový pohled na dosud neznámé aspekty Mistrova života a díla,“ doplnili provozovatelé Pardubického letního kina .
Česko–slovenská filmová noc dnes nabídne i historický velkofilm Juraje Jakubiska Bathory. „K životu přivádí krvavou legendu
Čachtické paní. Kýmve skutečnosti byla Alžběta Báthoryová? Krvavou hraběnkou, sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných
intrik, pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vladařkou či zranitelnou, osamělou vdovou, jejíž krutost nepřesáhla zvyky
doby? Nebo obojím,“ nechal se slyšet Jan Motyčka.
V roli Alžběty diváci uvidí britskou herečku Annu Frielovou; jako její manžel František Nádašdy se představí Vincent Regan,
Caravaggia ztvárnil Hans Matheson a čtveřici hlavních rolí uzavírá Karel Roden jako Juraj Thurzo. Dále hrají Deana
Jakubisková Horváthová, Bolek Polívka, Marek Vašut, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková či Andrej Hryc.

Foto autor: Foto: http://www.kino.tiscali.cz
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNSTEJN budou dnes večer zdarma k vidění v Tyršových sadech hned dva filmy.
Prvním z nich bude projekce snímku Juraje Jakubiska Bathory.
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Zpět

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 25.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo je režisérem německého snímku Baader Meinhof Komplex?
Správná odpověď zněla, že jím byl Uli Edel. Ta přinesla štěstí Janě Urbanové. A pokud jste tentokrát nevyhráli, nemusíte
smutnit. S Deníkem totiž můžete soutěžit i nadále! Sledujte pozorně další vydání!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 27.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Soutěžit o tuto atraktivní výhru můžete i dnes. Zajímá nás, kdo je režisérem snímku
Válka nevěst, který bude k vidění v Pardubickém letním kině v případě příznivého počasí právě dnes večer. Své odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení
a také telefon. Na výherce pak čeká romantický večer v Pardubickém letním kině!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Česko –slovenská noc v letním kině
TISK, Datum: 27.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICE
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn připravilo na sobotní večer pro milovníky domácí kinematografie opravdovou
lahůdku. „Uspořádali jsme pro ně Česko –slovenskou filmovou noc. Ta se skládala z projekce dvou pozoruhodných snímků –
Bathory a Jára Cimrman ležící, spící, samozřejmě zdarma,“ řekl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka. ...3
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Česko– slovenská filmová noc v pardubickém letním kině
TISK, Datum: 27.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Přestože se v Tyršových sadech v sobotu sešlo kolem 1500 lidí, panoval při projekci klid
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn připravilo na sobotní večer pro milovníky domácí kinematografie opravdovou
lahůdku.
„Uspořádali jsme pro ně Česko –slovenskou filmovou noc. Ta se skládala z projekce dvou pozoruhodných snímků – Bathory a
Jára Cimrman ležící, spící, samozřejmě zdarma,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan
Motyčka.
Největší Čech
„Tato myšlenka nás napadla ve čtvrtek večer, kdy jsme kvůli nepřízni počasí nemohli promítat původně avizovaný film Jára
Cimrman ležící, spící. Protože nás mrzelo, že jsme se nemohli vinou deště poklonit slávě největšího Čecha v historii, rozhodli
jsme se ho zařadit do sobotního programu po skončení projekce slovenského filmu Bathory,“ upřesnil Motyčkův kolega Tomáš
Drechsler.
„Potěšilo nás, že i přes sobotní nepřízeň počasí zavítalo do Tyršových sadů na Česko –slovenskou filmovou noc kolem 1500
diváků. Byli jsme moc rádi, že někteří z nich vydrželi až do úplného konce obou projekcí. A to přesto, že po půlnoci už byla v
areálu opravdu zima,“ poznamenal Tomáš Drechsler. Takřka neuvěřitelný byl i fakt, že i když se v areálu pohybovaly davy lidí,
během obou projekcí panoval v Tyršových sadech naprostý klid. Každý si tak mohl dva filmové hity nerušeně vychutnat.
Novinka: hrazení
„Těší nás, že v letošním roce se nám zatím opravdu daří eliminovat případný hluk během projekce díky výrazně navýšenému
počtu pořadatelské a bezpečnostní služby. Vynikající je i spolupráce s pardubickou městskou policií,“ pochvaloval si Jan
Motyčka. „Určitý psychologický efekt má proti těm, kteří by eventuálně chtěli projekce nějak narušovat, také nově vybudované
bezpečnostní hrazení areálu,“ podotkl provozovatel letního kina.
„Máme radost také z toho, že se nám letos podařilo získat na naši stranu i bezdomoveckou komunitu, která tu po každé projekci
sbírá odpadky. Jsme přesvědčeni o tom, že je to dobrý nápad hned z několika důvodů. Tito lidé najednou přestali uvažovat tak,
že jim letní kino vzalo relativně bezpečný úkryt před policií v Tyršových sadech. Momentálně mají sami velký zájem nejen o
kino, ale i o to, aby v něm byl pořádek a klid,“ uzavřel Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO promítá v Tyršových sadech zajímavé filmy zdarma!
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V letním kině se odehraje Válka nevěst
TISK, Datum: 27.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá snímek Válka nevěst. Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o
nevěstě a ženichovi. Tenhle je o nevěstě… a nevěstě. Holky, o kterých je řeč, jsou nejlepší kamarádky Liv a Emma, jež si
nemůžou být blíž a zároveň nemůžou být víc rozdílné. Liv jako úspěšná právnička ví, co chce a jak to získat. Emma je obětavá,
velkorysá učitelka, která myslí především na druhé. Liv a Emma se dokonale doplňují, pasují k sobě jako jin a jang.
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Novinku z řady sci–fi klasiky Star Trek dnes nabídne pardubické letní kino zcela zdarma
TISK, Datum: 28.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (teh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

V Tyršových sadech se bude dnes večer od 21.30 hodin promítat zcela zdarma snímek režiséra J. J. Abramse, tvůrce seriálu
Ztraceni
Pardubice/ Filmový trhák, na který se těší nejen věrní fanoušci seriálové verze, ale i milovníci stříbrného plátna. To je nový
snímek Star Trek, který dnes nabídne Pardubické letní kino Pernštejn.
Film, který měl teprve v květnu premiéru v českých kinech, bude v případě příznivého počasí možné zhlédnout od 21.30 hodin
v Tyršových sadech, a to zdarma.
Návrat na začátek
Návštěvníci letního kina tak mají možnost se přímo v centru města podívat na dvouhodinové sci–fi dobrodružsví v režii J. J.
Abramse, tvůrce seriálu Ztraceni nebo filmu Mission: Impossible III.
„Ve filmu se celá sága vrací na samotný začátek. Pozdější kapitán Kirk je zatím jen postpubertální mladík, který balí holky na
nadupanou motorku a všechno ostatní je mu tak trochu jedno. Když má ale někdo v osudu napsáno, že bude v budoucnosti
velet vesmírné flotile, musí se tomu chtě nechtě podřídit,“ přiblížil filmový příběh pořadatel Pardubického letního kina
Pernštejn Jan Motyčka.
„Druhým velkým hráčem v příběhu je rezervovaný premiant Spock, jehož okolnostmi vynucený vztah s Kirkem připomíná soužití
vody a ohně. Brzy oba přijdou na to, že mají-li zúročit naději, kterou do nich všichni vkládají, musí začít spolupracovat. A když
nejde o nic menšího než o záchranu planety, musí jít rivalita skutečně stranou,“ doplnil Jan Motyčka.
Pardubické letní kino , které v Tyršových sadech sídlí celé léto už po čtvrté, letos přineslo kromě filmových novinek i některé
nefilmové.
Jednou z nich je ohrazení areálu. „To má určitý psychologický efekt proti těm, kteří by eventuálně chtěli projekce nějak
narušovat,“ vysvětlil provozovatel letního kina, do něhož během dvou měsíců zavítá několik desítek tisíc obyvatel i návštěvníků
Pardubic.
Další novinkou je výrazné rozšíření pohodlí návštěvníků. „Momentálně mohou využít tří barů. Výrazně jsme rozšířili i počet míst
k sezení,“ dodal Jan Motyčka.
Více informací o Pardubickém letním kině najdete na adrese www. pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKĚ LETNÍ KINO zdarma promítá po celou dobu prázdnin zajímavé filmy.
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Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 28.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo režíroval snímek Válka nevěst. Správná odpověď, že jím
byl Gary Winick, přinesla štěstí Michaele Krejcarové. Ta si mohla romantickou večeři v Pardubickém letním kině v Tyršových
sadech vychutnat už včera večer. Pokud jste včera náhodou nevyhráli, nemusíte smutnit. S Deníkem totiž můžete soutěžit i
nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět
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Do letního kina zamíří oblíbený Star Trek
TISK, Datum: 28.07.2009, 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 dnes uvede snímek na motivy klasického sci-fi seriálu Star Trek. Ve filmu se celá sága vrací na
samotný začátek. Pozdější kapitán Kirk je zatím jen postpubertální mladík, který balí holky na nadupanou motorku a všechno
ostatní je mu tak trochu jedno. Když má ale někdo v osudu napsáno, že bude v budoucnosti velet vesmírné flotile, musí se
tomu chtě nechtě podřídit. Druhým velkým hráčem v příběhu je rezervovaný premiant Spock, jehož okolnostmi vynucený vztah
s Kirkem připomíná soužití vody a ohně.

Zpět
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V Pardubickém letním kině uvede dnes večer český film Kdopak by se vlka bál? delegace
TISK, Datum: 29.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura

Do Tyršových sadů přijede představit svůj snímek režisérka scénáristka Maria Procházková s kameramanem Martinem
Štěpánkem
Pardubice/ Do Pardubického letního kina Pernštejn zavítá dnes večer reprezentativní delegace k novému českému filmu
Kdopak by se vlka bál?. V Tyršových sadech bude snímek promítnut v případě příznivého počasí od 21.30 hodin, a to opět
zcela zdarma!
Překonají rekord v Pardubicích?
„Teď v létě jezdíme hlavně na festivaly. Na projekci v kině už jsme docela dlouho nebyli,“ informoval náš Deník producent
snímku Vratislav Šlajer, jehož doslova šokovala průměrná návštěvnost Pardubického letního kina Pernštejn. „To, že na
projekce běžně chodí tisíc diváků a někdy i více, je skutečně skvělé,“ nechal se slyšet producent.
„Jsem docela zvědavý, jestli se nám v Pardubicích podaří překonat náš vlastní návštěvnický rekord. Nejvíce diváků jsme zatím
měli na festivalu v Berlíně, kde náš film sledovalo zhruba 1500 lidí,“ podotkl.
„Svou účast přislíbila režisérka a scénáristka Maria Procházková a kameraman Martin Štěpánek,“ sdělil Vratislav Šlajer,
producent snímku, který je zároveň rodinným filmem, dětským hororem i dospělou romancí a pohádkou o Červené karkulce.
I když jsou to žánry na první pohled velmi odlišné, přesto se výborně doplňují ve vizuálně originálním filmu Marie Procházkové
Kdopak by se vlka bál?. Režisérka Žraloka v hlavě se v něm vrátila k poetice úspěšného absolventského filmu Příušnice.
„Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Zbožňuje pohádku O Červené karkulce, má starostlivé rodiče a ve školce
nejlepšího kamaráda Šimona. Takhle by mohla žít šťastně až do smrti, kdybychom se nepohybovali v realitě. Najednou Terezka
začíná ztrácet půdu pod nohama, maminka a postupně všichni dospělí v jejím okolí se začínají chovat divně a jediný, kdo jí
dokáže poradit, je kamarád Šimon. Ten má ve věci jasno. Maminku Terezce vyměnili mimozemšťané. Stačí jedno píchnutí
vidličkou, rána, která se okamžitě zacelí, a důkaz bude na světě. Terezku tak čeká veliké dobrodružství. Ve snaze zachránit
pravou maminku bude čelit mnohým nebezpečím a možná i hladovému vlkovi,“ prohlásil jeden z provozovatelů Pardubického
letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
Dítě, které má spoustu otázek
„Odrostlejší diváci budou asi příběh interpretovat jinak. Těm se odhalí klasický milostný trojúhelník ženy mezi dvěma muži, z
nichž jeden představuje jistotu a bezpečí domova a ten druhý kouzlo dálek a nenaplněné ambice. Uprostřed tohoto trojúhelníku
pak stojí zmatené malé dítě, které má spoustu otázek, na něž ale nedostává žádné odpovědi,“ vyjádřil se pro Deník Tomáš
Drechsler.
„Příběh malé Terezky je úzce provázán s její oblíbenou pohádkou O Červené karkulce, což je vlastně horor. Zajímavá je právě
dětská fascinace strachem, opětovné vyžadování a opakování strašidelné pohádky, přestože se holčičce promítá do snů.
Každý večer si Terezka přeje pohádku na dobrou noc, pokaždé tu samou. Pohádka by měla být ,červenou nitkou’ proplétající
se celým příběhem a tvořit k němu jistou paralelu, protože stejně jako on začíná romanticky, pokračuje dramaticky a přes horor
vede až k happy endu,“ poznamenala na oficiálních stránkách snímku režisérka Maria Procházková. Ta ve vizuálním
zpracování filmu nezapřela svůj „výtvarný původ“, když do hraného snímku zapracovala kresby a animace, které už tak
zajímavému příběhu dodávají i atraktivní tvář.
Film vhodný jak pro rodiče, tak i děti
A pro koho je film určen? „Je to snímek pro dospělé, který mohou vidět s dětmi. Řeší se tu závažnější rodinná témata, ale je
vyprávěn pohledem malé holčičky. Díky tomu je srozumitelný a zábavný pro všechny. Není to snímek směřovaný k dětskému
divákovi, ideální je společná návštěva kina rodičů s dětmi,“ řekl producent filmu.
Pardubické letní kino Pernštejn promítá atraktivní domácí i zahraniční snímky po celou dobu prázdnin. Průměrná návštěva
na jednu projekci v současné době činí kolem tisícovky diváků. Více informací o Pardubickém letním kině najdete na webové
adrese www.pardubicky.denik .cz/letnikino

Foto autor: Foto: internet
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN promítne dnes večer v případě příznivého počasí film Kdopak by se
vlka bál?.
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Zpět

V sadech budou v hlavní roli děti
TISK, Datum: 29.07.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino , které promítá v Tyršových sadech, dnes promítá snímek Kdopak by se vlka bál?
Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Zbožňuje pohádku O Červené karkulce, má starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího
kamaráda Šimona a takhle by mohla žít šťastně až do smrti, kdybychom se nepohybovali v realitě. Najednou Terezka začíná
ztrácet půdu pod nohama, maminka a postupně všichni dospělí v jejím okolí se začínají chovat divně a jediný, kdo jí dokáže
poradit, je kamarád Šimon. Ten má ve věci jasno.
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Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 29.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes budeme soutěžit o možnost strávit romantický večer při čtvrteční projekci snímku
Simpsonovi ve filmu. Zajímá nás, který známý český herec nadaboval postavu Barta Simpsona? Své odpovědi posílejte na e–
mail pardubicky@denik.cz do dnešní desáté hodiny dopoledne. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení a také
telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Příběhy Homera Simpsona a jeho povedené rodinky už dnes v Pardubickém letním kině!
TISK, Datum: 30.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

„V Tyršových sadech se budou atraktivní domácí i zahraniční filmy promítat zdarma po celou dobu prázdnin,“ ujišťují
provozovatelé
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin k vidění animovaný snímek Simpsonovi ve filmu.
„Návštěvníci Tyršových sadů jej v případě příznivého počasí spatří zcela zdarma,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického
letního kina Tomáš Drechsler.
„Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého
života,“ nastínil děj příběhu Tomáš Drechsler. „Na tomto celovečerním filmu pracovali stejní tvůrci jako na televizním seriálu, a
tak se fanoušci dočkají většiny svých oblíbených postav,“ poznamenal.
„Seriál, který již několik let úspěšně uvádí Česká televize, si u diváků vydobyl výlučnou pozici především díky kombinaci
černého a situačního humoru. Ten samozřejmě ve filmu nechybí, stejně jako lehká kontroverze. Tu dokumentuje například
scéna, v níž se Bart Simpson objeví poprvé úplně nahý,“ pokračoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina .
„Snahou tvůrců filmu bylo přitáhnout i ty diváky, kteří se zatím s fenoménem Simpsonových příliš nesetkali, a zároveň uspokojit
věrné fanoušky. A možná také překvapit sami sebe,“ prohlásil Tomáš Drechsler.
Červencové projekce vzbudily u obyvatel i návštěvníků Pardubic ohlas a staly se letní událostí číslo jedna. Největší
prázdninový kulturní počin v kraji, který nemá v republice obdoby, přilákal do sadů několik desítek tisíc diváků. I v srpnu budou
mít milovníci stříbrného plátna možnost spatřit snímky různých žánrů, a to od osvědčených, převážně artových filmů až po
filmové trháky.
„Americkou filmovou produkci zastoupí například Gran Torino režiséra Clinta Eastwooda, Podivuhodný příběh Benjamina
Buttona s Bradem Pittem a Cate Blanchettovou v hlavních rolích, osmi Oscary ověnčený Milionář z chatrče, Noc v muzeu 2 s
Benem Stillerem či Milk, v němž ztvárnil titulní postavu homosexuálního politika Sean Penn,“ sdělil druhý provozovatel kina Jan
Motyčka.
Tradičním lákadlem budou animované filmy, zejména Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů, Monstra vs. Vetřelci, Madagaskar 2 Útěk do Afriky, Vesmírní opičáci či Kozí příběh – Pověsti staré Prahy.
„Z tuzemské produkce se milovníci stříbrného plátna mohou těšit na nový snímek režiséra Juraje Herze T. M. A., drama Normal
s Dagmar VeškrnovouHavlovou a Milanem Kňažkem, komedii Vy nám taky, šéfe! s Václavem Vydrou, Ivou Janžurovou,
Mahulenou Bočanovou či Bohuslavem Kleplem. Bonbonkem srpnového programu bude pozoruhodný dokument Občan Havel
přikuluje a projekce písničkového retrofilmu Rebelové naplánovaná na 21. srpna – tedy na den, kdy začala naše území
okupovat vojska Varšavské smlouvy,“ pravil Jan Motyčka.
„Nebudou chybět ani slovenské snímky Cinka Panna s Martinem Dejdarem a Martinem Hubou či Malé oslavy s Boleslavem
Polívkou, Annou Šiškovou a Terezou Nvotovou,“ řekl provozovatel kina.
V Pardubickém letním kině budou k vidění rovněž zajímavé evropské filmy – snímek Andrzeje Wajdy Katyň, který sklízel velký
úspěch na slavnostním zakončení pardubické části Febiofestu na zámku ve Zdechovicích u Přelouče, ale také třeba
francouzské snímky Nenápadný půvab buržoazie a Strach(y) ze tmy, italská Gomora, britská Farma zvířat, sovětský Solaris či
rakousko-německý film La Bohéme. Mezi zajímavé tituly patří i Vicky Kristina Barcelona Woodyho Allena nebo Psycho Alfreda
Hitchocka,“ uzavřel.
Více informací najdete na www. pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma atraktivní filmy.

Zpět
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V letním kině budou řádit Simpsonovi
TISK, Datum: 30.07.2009, 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 Simpsonovi ve filmu. Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů
se dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát čelit
globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života. Na filmu pracovali stejní tvůrci jako na televizním seriálu, a tak
se fanoušci dočkají většiny svých oblíbených postav.

Zpět

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 30.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v případě příznivého počasí k vidění snímek Simpsonovi ve filmu.
Včera jsme se vás ptali, který známý český herec nadaboval postavu Barta Simpsona? Správná odpověď, že jde o populárního
herce Martina Dejdara, přinesla štěstí Kateřině Kotilové. Ta se dnes můžete těšit na romantickou večeři ve společnosti
oblíbených animovaných postaviček! Výherkyni srdečně gratulujeme!Apokud jste tentokrát neměli štěstí, nemusíte smutnit! S
Deníkem můžete soutěžit i nadále! Proto sledujte náš list!

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 31.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém letním kině k vidění americký snímek Odpor. Zajímá
nás, který herec, jenž se proslavil především jako představitel neohroženého agenta Jamese Bonda, ztvárnil v tomto snímku
jednu z hlavních rolí? Své odpovědi posílejte na e-mail pardubicky@denik.cz do dnešní desáté hodiny dopoledne.
Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení a také telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Filmová delegace: šok z letního kina!
TISK, Datum: 31.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICE
Pardubice/ V zaplněných Tyršových sadech se ve středu večer zdarma promítal nový český film Kdopak by se vlka bál? Do
Pardubického letního kina Pernštejn ho přijela představit i reprezentativní filmová delegace v čele s režisérkou a
scenáristkou snímku. Tou byla Maria Procházková (viz foto). „Radost jsme měli hlavně z toho, že bylo na náš film narváno.
Myslím, že lepší návštěvu jsme nikde jinde neměli - snad jedině na mezinárodních filmových festivalech v Berlíně a ve Zlíně,“
sdělila režisérka.
...3
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Zpět

Delegace k filmu Kdopak by se vlka bál? byla v šoku!
TISK, Datum: 31.07.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

„Lepší návštěvu jsme snad nikde jinde neměli,“ konstatovala režisérka Maria Procházková
Pardubice/ V zaplněných Tyršových sadech se ve středu večer zdarma promítal nový český film Kdopak by se vlka bál?. Do
Pardubického letního kina Pernštejn ho přijela představit i reprezentativní filmová delegace v čele s režisérkou a
scénáristkou snímku. Tou byla Maria Procházková. „Radost jsme měli hlavně z toho, že bylo na náš film narváno. Myslím, že
lepší návštěvu jsme nikde jinde neměli - snad jedině na mezinárodních filmových festivalech v Berlíně a ve Zlíně,“ sdělila
režisérka. „Pracovní výlet do Pardubic byl pro celou delegaci skutečně zážitkem,“ řekla Maria Procházková, jejíž nejnovější
snímek měl v letním kině premiéru.
„Letní kina se mi líbí hodně. Bohužel jich je čím dál méně a pouštějí se v nich spíše artové filmy,“ prohlásila vnučka autora
scénářů k slavným filmům Ucho či Kočár do Vídně Jana Procházky.
„Smýmpředchozím filmem Žralok v hlavě jsem se zúčastnila jednoho festivalu v Srbsku, který se konal přímo v letním kině. Byla
jsem tenkrát moc ráda, že se koná právě tam, protože v tomto mém předchozím snímku Oldřich Kaiser prakticky neustále kouřil
na ulici cigarety. Tady si ho mohli užít i kuřáci, kteří u něj jinak v běžném kině museli trpět. Přestože sama jsem nekuřačkou,
dokážu s nimi soucítit. Musí to být strašné, když vidí, jak někdo na plátně s požitkem vyhuluje a oni nemohou,“ prohlásila.
„První, co se mi vybaví, když se řeknou Pardubice, je samozřejmě perník. Osobně jsem tu byla jen jednou. Má tehdejší
návštěva také souvisela s filmem. Tenkrát jsem ještě byla studentkou FAMU. Pamatuji se, že se tu pořádala nějaká přehlídka
našich snímků. Vezl nás sem pan děkan, dokonce sám řídil a jel naprosto šíleně. To jsem se opravdu bála o život. Proto vůbec
nevím, v jakém jsme byli kině, co jsme tam pouštěli za filmy a ani co jsem vlastně říkala před diváky, protože jsem před sebou
pořád měla tu hrůzu ze zpáteční cesty,“ zavzpomínala Maria Procházková. „I proto jsem byla ráda, že jsem se mohla do
Pardubic vrátit. Tentokrát jsem město viděla ještě za světla a navíc jsem si ho mohla projít ještě včera dopoledne. Z toho, co
jsem tu měla možnost spatřit, jsem byla nadšená,“ svěřila se režisérka a scénáristka rodinného snímku Kdopak by se vlka bál?.
„Film je určen pro děti i jejich rodiče. Je zajímavé, jak hodně rozdílné jsou reakce dětí a dospělých. Hodněkrát jsem se setkala s
tím, že si i rodiče tento film vztahují ke své osobě a vzpomínají na své dětství. To mě trochu překvapilo, ale svědčí to alespoň o
tom, že ho diváci prožívají niterně,“ uzavřela Maria Procházková. Více informací o Pardubickém letním kině najdete na webové
adrese www.pardubicky.denik .cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: REŽISÉRKA A SCÉNÁRISTKA filmu Kdopak by se vlka bál? Maria Procházková a moderátor Roman Víšek zavítali
ve středu večer do Pardubického letního kina Pernštejn.
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Zpět

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 01.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, který herec, jenž se proslavil především jako představitel
neohroženého agenta Jamese Bonda, ztvárnil v americkém snímku Odpor jednu z hlavních rolí? Správná odpověď zněla, že šlo
o Daniela Craiga. Na romantickou večeři zavítal včera večer do Pardubického letního kina Pernštejn Michal Filipi. Výherci
srdečně gratulujeme!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Nový rekord v Pardubickém letním kině: tři tisíce diváků!
TISK, Datum: 01.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Dnešní a zítřejší program bude v Tyršových sadech vyhrazen hned dvěma ruským filmům
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech atraktivní domácí i
zahraniční filmy zcela zdarma, hlásí další rekord! Na čtvrteční projekci snímku Simpsonovi ve filmu totiž do městského parku
zavítaly tři tisíce diváků!
„Měli jsme radost nejen z takové návštěvy, ale i z toho, že během projekce panoval naprostý klid. Za to samozřejmě patří
divákům velký dík,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
V Tyršových sadech byla místa k sezení zcela zaplněna. A zbylí návštěvníci postávali, kde mohli, dokonce i za hrazením areálu
či mezi bary, zkrátka všude, kde to šlo a odkud bylo alespoň trochu vidět na plátno.
Dnes bude v Pardubickém letním kině Pernštejn uveden od 21.30 hodin v případě příznivého počasí ruský snímek S. S. D. Spojení Nenavázáno.
„Ten vypráví o tom, jak se v televizi rozjíždí reality show s názvem Pionýrský tábor. Na základě castingů je vybráno deset
účastníků, pět dívek a pět chlapců. Všichni společně s mladou televizní moderátorkou odjíždí do zapadlého pionýrského tábora
ze sovětské éry. Podle pravidel reality show opustí každý týden jeden z účastníků tábor a vrátí se domů. Vítěz soutěže, který
zůstane v táboře jako poslední, dostane milion rublů. Pravidla hry se však zničehonic mění, když se spojení s televizními štáby
ztratí a jeden z účastníků show je brutálně zavražděn. Když ostatní najdou vzkaz s tajemným podpisem S. S. D., pochopí, že
výhrou pro vítěze nebude milion rublů, ale jeho vlastní život,“ nastínil děj příběhu druhý provozovatel letního kina Tomáš
Drechsler.
Zítra ve stejný čas je na programu stále působivá filosofická sci-fiAndreje Tarkovského Solaris. „Odehrává se v blíže neurčené
budoucnosti a líčí příběh kosmonautů, kroužících na vesmírné stanici kolem záhadné planety Solaris, jež představuje dosud
neznámou formu vědomí – je totiž schopna zhmotňovat lidská přání, představy i vzpomínky,“ podotkl Drechsler.
„Dvěma ruskými filmy jsme se snažili vyjít vstříc rusky hovořícím účastníkům mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open,
který se nyní koná v Pardubicích,“ vysvětlil Tomáš Drechsler. Více informací o Pardubickém letním kině najdete na
www.pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: www.simpsonovi.net
Foto popis: SIMPSONOVI VE FILMU jsou zatím nejnavštěvovanějším snímkem čtvrtého ročníku Pardubického letního kina
Pernštejn. V Tyršových sadech příhody slavné svérázné rodinky sledovaly ve čtvrtek večer podle slov organizátorů tři tisíce
diváků.
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Zpět

Simpsonovi trhli v letním kině rekord
TISK, Datum: 01.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn měli ve čtvrtek večer rekordní návštěvu – tři tisíce lidí na Simpsonovi ve filmu!
...3
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Zpět

Autobiografické drama Ari Folmana
TISK, Datum: 03.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes nabízí autobiografický snímek režiséra Ari Folmana Válka s Bašírem. Postava Ariho se vydává za
dávnými známými i dalšími lidmi, kteří mu mohou pomoci vybavit si vzpomínky na krutý masakr v palestinských uprchlických
táborech Sabra a Šatíla. Tento masakr v roce 1982 připustila izraelská armáda během okupace západního Bejrútu. Hrdina
filmu a režisér v jedné osobě byl tehdy členem armády. Podaří se mu překonat trauma a amnézii a vzpomene si, jestli byl
aktérem jedné z nejtemnějších kapitol izraelské historie?

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Chcete vyhrát romantickou večeři?
TISK, Datum: 03.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém letním kině Pernštejn k vidění snímek Valčík s
Bašírem. Zajímá nás, v kterém roce se odehrál krutý masakr v palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatíla, o němž
tento titul pojednává? Své odpovědi posílejte na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz do dnešní desáté hodiny dopoledne.
Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení a také telefonický kontakt.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

Letní kino zdarma promítne Valčík s Bašírem
TISK, Datum: 03.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ V Pardubickém letním kině bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění film Valčík s Bašírem.
„Návštěvníci Tyršových sadů ho uvidí opět zcela zdarma,“ konstatoval provozovatel Pardubického letního kina Tomáš
Drechsler.
„Autobiografický hrdina Ari se vydává za dávnými známými i dalšími lidmi, kteří mu mohou pomoci vybavit si vzpomínky na krutý
masakr v palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatíla,“ sdělil Tomáš Drechsler.
„Tento masakr v roce 1982 připustila izraelská armáda během okupace západního Bejrútu. Hrdina filmu a režisér v jedné osobě
byl tehdy členem armády. Podaří se mu překonat trauma a amnézii a vzpomene si, jestli byl aktérem jedné z nejtemnějších
kapitol izraelské historie?,“ pravil Tomáš Drechsler.
Netradiční snímek Ariho Folmana byl jedním z nejsilnějších filmů loňské canneské soutěže. Přispěl k tomu nejen reálný, navíc
autobiografický základ příběhu, ale i forma animovaného dokumentu. „Válka je surreální a paměť je tak ošidná, že jsem si řekl,
že se na cestu pamětí radši vydám s pomocí týmu animátorů,“ vysvětlil Folman své rozhodnutí. Po snímku Persepolis jde o
další animovaný film o nedávných dějinách Blízkého východu – stejně poutavý, dojemný i hrůzný. Film byl uveden režisérem na
loňském festivalu v Karlových Varech a získal též Zlatý glóbus za nejlepší neanglicky mluvený film.
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V Tyršových sadech dnes zazní operní zpěv
TISK, Datum: 04.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (msu), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura

Letní kino uvede filmový přepis slavné Pucciniho opery s Annou Netrebko a Rolandem Villazónem v hlavních rolích.
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes večer k vidění v případě příznivého počasí snímek La Bohéme. „V
Tyršových sadech bude promítnut opět zcela zdarma,“ informoval náš Deník jeden z provozovatelů Pardubického letního
kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Filmová adaptace opery Giacoma Pucciniho byla natočena u příležitosti 150. výročí skladatelova narození,“ konstatoval druhý
z provozovatelů kina Jan Motyčka.
„Tragický milostný příběh Pucciniho opery zasazený do Paříže třicátých let osmnáctého století byl zpracován do podoby
atraktivního populárního filmu natáčeného v prostředích realisticky evokujících dobu, kdy se příběh odehrává,“ řekl Drechsler.
„Původní opera nebyla pro účely snímku téměř krácena. Film vznikal ve Vídni a hlavní role v něm ztvárnily hvězdy současné
opery,“ dodal Jan Motyčka.
Postavu Mimi hraje ruská sopranistka Anna Netrebko a básníka Rodolfa mexický tenor Rolando Villazón. Většina zpěvu ve
zvukové stopě byla vzhledem k přílišné náročnosti zpívání naživo přímo při natáčení scén dotočena dodatečně ve studiu.
Více informací o Pardubickém letním kině Pernštejn v Tyršových sadech najdete na webové adrese www.pardubicky.
denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN uvede dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí film La
Bohéme.
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Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 04.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, v kterém roce se odehrál krutý masakr v palestinských
uprchlických táborech Sabra a Šatila, o němž pojednával včerejší snímek Valčík s Bašírem? Správná odpověď zněla, že šlo o
rok 1982. Ta přinesla štěstí Oldřichu Faltusovi, který si už včera večer užil romantickou večeři v letním kině. A pokud jste
tentokrát nevyhráli, zkuste to příště! S Deníkem totiž můžete soutěžit i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

108 / 222

Děti naštěstí natáčení bavilo, shodli se tvůrci filmu Kdopak by se vlka bál? v letním kině
TISK, Datum: 04.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura

„Největší problém nastal, když našim malým hercům začaly padat zuby,“ svěřila se režisérka a scénáristka snímku Maria
Procházková
Pardubice/ Co byl největší problém při natáčení filmu Kdopak by se vlka bál? „Když jsem do tohoto snímku vybírala dětské
herce, věděla jsem, že si musíme dát pozor na to, aby jim nezačaly padat první zuby,“ konstatovala scénáristka a režisérka
Maria Procházková. „Bylo mi jasné, že jakmile to nastane, tak už film nikdy nedáme dohromady, a to hlavně proto, že se netočí
chronologicky,“ vysvětlila Maria Procházková.
„Jak jsme začali točit, tak to samozřejmě přišlo. Dětem postupně vypadávaly zuby jeden za druhým. Nejprve to byl první, pak
druhý, třetí, čtvrtý... Takže jsme v průběhu natáčení museli vyrábět umělé zuby. Proto máme v závěrečných titulkách speciální
poděkování pro paní zubařku, která aktivně přes noc tvořila umělé zuby pro naše mladé herce. Představitelka Terezky Dorotka
Dědková pak měla nasazovací a ráda si s nimi hrála. Děsila tím celý štáb. Ve chvíli, kdy se někde vynořila, zacvakala zubama a
bylo to,“ líčila scénáristka a režisérka filmu Kdopak by se vlka bál?, která si pochvalovala, jaké štěstí měla na dětské herce.
„Vybrali jsme zodpovědné, spolehlivé a inteligentní děti, které natáčení opravdu bavilo. Samozřejmě se občas stane, že dítě je
utahané, takže samozřejmě i na ně přišly drobné krizičky, ale ty měli i dospělí. Nikdy se však nestalo, že by Dorotka oznámila,
že už nechce točit. Toho jsem se bála nejvíce,“ prohlásila Maria Procházková, podle níž si malá Dorotka užívala i svých několik
minut slávy.
„Poměrně raketový zájem médií jsme zaznamenali v Berlíně. Tam bylo opravdu hodně novinářů, fotografů, autogramiád.
Dorotka se do toho poměrně rychle dostala, ale pak zas ten zájem docela odezněl. Pro malé dítě to bylo asi hodně složité se s
tím vším okolo vypořádat, ale protože je Dorotka z dobré rodiny, tak se nebojím, že by kvůli tomu měla mít nějaké potíže. A
hlavně – když jsem se jí ptala, co na film říkali spolužáci ve třídě, tak mi oznámila, že ho viděli asi jen dva. Takže snad nehrozí,
že by nějak hrozně zpychla,“ pousmála se režisérka a scénáristka filmu, v němž má důležitou roli pohádka O Červené karkulce.
„Už v dětství jsem ji měla ráda. Přišla mi zajímavá, akorát jsem si vždycky kladla podobné otázky jako filmová Terezka. Třeba že
jsem přišla a zeptala se, jestli má Červená karkulka tatínka,“ pokračovala Maria Procházková.
„Nelogičnosti v pohádkách mě vždycky rozčilovaly. Třeba když byl někde nějaký kouzelný předmět, jako v případě Macha a
Šebestové, a oni pak složitě podnikali nejrůznější kroky, aby vyhnali bacily z kamarádova krku tím, že se všemožně zmenšovali
a lezli do něj. To jsem ale vždycky namítala, proč do sluchátka normálně neřeknou, ať už nemá angínu,“ podotkla mladá
umělkyně.
„Jinak volba Červené karkulky byla v tomto filmu jasná. Je to mezinárodní pohádka, navíc jednoduchá a vypráví o vztazích v
rodině, což bylo pro potřeby našeho snímku jako dělané,“ shrnula Maria Procházková.
„Navíc děti tuto pohádku dobře znají. A je dokonce vědecky dokázáno, že pokud něco znají, mají určitý pocit jistoty. To je i
důvod, proč děti milují v určité fázi svého věku opakování. Je zjištěno, že když třeba menší děti začnou sledovat v televizi
večerníček, tak první, na čem si vytvoří závislost, je znělka. Pak si zamilují Krtečka a chtějí si ho pouštět pořád dokola,“ pravila
režisérka a scénáristka, která se v současné době chystá na další látku, s níž zůstane v dětském světě.
„Pro televizi budu točit patnáctiminutový film, který se bude jmenovat Zrcadlo. Je o devítileté holčičce, která si velmi přeje stát
se slavnou tanečnicí. A příští rok bych se měla pustit do Zlatovlásky. To je podle mého názoru jedna z nejnelogičtějších
pohádek, které znám, tak se ji trochu snažím opravit. Uvidíme, jak se mi to povede,“ nastínila Maria Procházková, která se prý s
touto nabídkou zpočátku velmi těžko sžívala. „Právě kvůli všem nelogičnostem, které ve Zlatovlásce jsou, mě totiž tato pohádka
opravdu rozčiluje. Ale pak jsem si uvědomila, že to je vlastně výzva, že ji budu mít možnost zpracovat,“ dodala režisérka během
své návštěvy v Pardubickém letním kině Pernštejn, kam zavítala se svými kolegy, s nimiž spolupracovala na filmu Kdopak by se
vlka bál? – střihačem Markem Opatrným a kameramanem Martinem Štěpánkem.
„Byl jsem příjemně překvapen, jak velký byl zájem o Pardubické letní kino ,“ svěřil se Martin Štěpánek, který byl v letním kině
naposledy v sedmnácti letech. „Bylo to na Rozkoši u České Skalice, kde jsem si při pronásledování jedné slečny vyvrtnul
kotník. Takže pokaždé, když vidím nějaké letní kino, mě svrbí kotník,“ žertoval kameraman úspěšného snímku.
„Pro mě osobně bylo nejtěžší přijmout, že se film bude natáčet na video. To pro kameramana znamená více práce. A navíc film
je pro něj partnerem, kdežto video je spíše jako oheň, který se musí neustále krotit a hlídat. V případě videa kameraman není
tak úplně svým pánem,“ srovnával Martin Štěpánek.
„Bral jsem to jako velký kompromis, ale s tím vědomím jsem do toho samozřejmě šel. Bylo mi ale jasné, že v tomto případě
nemůžeme jet jako v případě klasického filmu každý záběr zvlášť a točit každou scénu třeba na deset záběrů. Věděli jsme, že s
dětmi tohle nejde, protože prostě po nich člověk nemůže chtít, aby to samé řekly třeba dvacetkrát stejně. Tím bychom je totálně
vyčerpali,“ sdělil kameraman snímku.
„Rozhodli jsme se, že budemetočit spíše televizně. Scéna se jela v kuse, ale to bylo proto, že děti prostě pro nás v tomto filmu
byly nejdůležitější. Pro mě jako pro kameramana to bylo největší zlo, ale vůbec mi to nevadilo. Zvláště pak když člověk vidí, jak
neuvěřitelně děti své postavy zahrály,“ vysekl poklonu malým hereckým protagonistům Martin Štěpánek.
„Moje babička a celá její rodina bydlí v Živanicích. Tam jsem jezdil pravidelně každých čtrnáct dní a teď se snažím také.
Vždycky jsem vyrazil vlakem do Pardubic a pak z nádraží trolejbusem do Bohdanče a pak už došel pěšky,“ zavzpomínal
kameraman.
„V Pardubicích jsem byl v centru asi potřetí v životě. Užil jsem si to. A také samotné letní kino, kam jsem chtěl pozvat své
příbuzné, kteří bydlí nedaleko. Ale to už jsem bohužel nestačil nějak zorganizovat,“ posteskl si Martin Štěpánek.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PROVOZOVATEL PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA Jan Motyčka předal režisérce a scénáristce snímku květinu.
Foto popis: REŽISÉRKA MARIA PROCHÁZKOVÁ a kameraman Martin Štěpánek prezentovali svůj film Kdopak by se vlka bál?.
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„Je to úžasný nápad,“ řekl o prázdninových projekcích zdarma moderátor Roman Víšek
TISK, Datum: 05.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Stal se ze mě Mechovák. Ale přiznám se, že neustále přemýšlím, jak se dostat zpátky do Pardubic, poznamenal bývalý televizní
hlasatel
Pardubice/ „Je to úžasný nápad!“ Tak mluvil o prázdninových filmových projekcích zdarma v Pardubickém letním kině Pernštejn
známý moderátor Roman Víšek.
Funguje úžasně
„Myslím, že běží moc hezky. Kino je čím dál hezčí a připadá mi, že všichni už se také naučili své role, které tu mají. Stánky
fungují naprosto úžasně, je tu čisto, klídek, nikdo neruší promítání, což je podle mého názoru docela náročné uhlídat, zvláště,
když se projekce konají v městském parku v Tyršových sadech,“ poznamenal Roman Víšek.
„Díky Pardubickému letnímu kinu zažívám krásné léto a zároveň si vůbec poprvé v dospělosti uvědomuji, že jsou nějaké
prázdniny,“ přiznal bývalý televizní hlasatel.
„Jako dítě jsem chodil do letního kina v Kroměříži. To byl nádherný areál, z něhož je dnes snad nějaká asijská tržnice. Letní
kino už tu bohužel neexistuje,“ posteskl si Roman Víšek. Ten v pardubických Tyršových sadech dokonce oslavil své čtyřicáté
narozeniny. „Letošní rok si užívám léto jako správný umělec na volné noze – nejlépe na Opaťáku. A Pardubické letní kino
beru jako příjemné vytržení do hezké práce a ještě jako jakési připomenutí toho, že jsem byl někdy mladý a chodil do letního
kina,“ nechal se slyšet známý moderátor.
„Je moc fajn, že na filmové projekce v Tyršových sadech je vždycky plno,“ podotkl Roman Víšek, který do Pardubického
letního kina jezdí pravidelně každý rok.
Pravé filmové léto
„Ten úplně první rok jsem bydlel ještě v Pardubicích na vysokoškolských kolejích. To jsem tehdy chodil na filmy, co se tu
promítaly, opravdu poctivě. Bylo to naprosto úžasné léto. Měl jsem to kousíček domů a za dva měsíce jsem si stihl udělat
skutečně hodně slušný přehled o tom, co se ten rok na filmových plátnech odehrávalo,“ prozradil.
„Tenkrát jsem z dvaašedesáti projekci stihl zhruba padesátku z nich. Domnívám se, že to už je docela slušná porce. A příjemné
to bylo i proto, že jsme si pak vždycky ještě někde dali vínko a strávili příjemný večer,“ prohlásil Roman Víšek. „Během roku se
do kina moc nedostanu. Proto je pro mě Pardubické letní kino úplně ideální,“ pokračoval moderátor, který v současné době
žije v Hradci Králové. „Ano, je to pravda, stal se ze mě Mechovák. Ale přiznám se, že neustále přemýšlím, jak se dostat zpátky
do Pardubic,“ vyjádřil se Roman Víšek, který v Pardubickém letním kině pravidelně uvádí slavnostní projekce s
reprezentativními českými delegacemi.
***
Více informací o Pardubickém letním kině najdete na www.pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis: ZNÁMÝ MODERÁTOR ROMAN VÍŠEK uvedl v Pardubickém letním kině v Tyršových sadech reprezentativní
delegaci k českému snímku Kdopak by se vlka bál?. Režisérkou a scénáristkou tohoto snímku je Maria Procházková.
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK, Datum: 05.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes nás zajímá, o jaké slavné hře Václava Havla se vypráví ve filmu Občan Havel
přikuluje, který bude promítnut zítra večer v Pardubickém letním kině Pernštejn? Své odpovědi můžete posílat do dnešní
desáté hodiny dopoledne na e–mail pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, telefonní kontakt a heslo
„Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Zvířata se vydají do Afriky
TISK, Datum: 05.08.2009, 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 dnes uvádí pokračování úspěšného animovaného filmu Madagaskar, tentokrát s názvem Útěk do
Afriky. Vzpomínáte si na trosky letadla zaklíněné v koruně obřího baobabu, které lemuří král Julián používal coby trůní sál? Tak
přesně to se stane klíčovou součástí geniálního únikového plánu, který vymysleli vynalézaví tučňáci. Na cestu domů se kromě
nich vydávají i lev Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman a šimpanzi Phil s Masonem.

Zpět
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Na co můžete jít do Pardubického letního kina zdarma v srpnu?
TISK, Datum: 05.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn přichystalo pro návštěvníky i na srpen pestrý filmový program. Promítání začíná
za příznivého počasí ve 21.30 hodin v Tyršových sadech. „Vstup je po celé léto zdarma,“ uvedl jeden z provozovatelů kina Jan
Motyčka.
Středa 5. 8.: Madagaskar 2: Útěk do Afriky – USA 2008, režie Eric Darnell, Tom McGrath, 90 minut, český dabing. Čtvrtek 6. 8.:
Občan Havel přikuluje – ČR 2009, režie Jan Novák, Adam Novák, 72 minut, česká verze.
Pátek 7. 8.: Normal – ČR–Makedonie 2009, režie Julius Ševčík, 100 minut, česká verze.
Sobota 8. 8.: Vy nám taky, šéfe! – ČR 2008, režie Martin Kotík, 92 minut, česká verze.
Neděle 9. 8.: Strach(y) ze tmy – FRA 2007, režie Etienne Robial a další, 85 minut, francouzská verze, české titulky. Pondělí 10.
8.: Nenápadný půvab buržoazie – FRA 1972, režie Luis Bunuel, 102 minut, francouzská verze, české titulky. Úterý 11. 8.:
Requiem za sen – USA 2000, režie Darren Aronofsky, 102 minut, anglická verze, české titulky.
Středa 12. 8.: Kozí příběh – Pověsti staré Prahy – ČR 2008, režie Jan Tománek, 80 minut, česká verze.
Čtvrtek 13. 8.: Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008, režie David Fincher, 166 minut, anglická verze, české
titulky.
Pátek 14. 8.: Gran Torino –USA 2008, režie Clint Eastwood, 116 minut, anglická verze, české titulky.
Sobota 15. 8.: Cinka Panna – SLO–MAĎ–ČR 2008, režie Dušan Rapoš, 122 minut, slovenská verze.
Neděle 16. 8.: Farma zvířat –VB 1954, režie Joy Batchelor, John Halas, 72 minut, anglická verze, české titulky.
Pondělí 17. 8.: Podzimní zahrady – FRA–ITA–RUS 2006, režie Otar Iosseliani, 115 minut, francouzská verze, české titulky.
Úterý 18. 8.: Dům k pověšení – Jugoslávie–ITA–VB 1988, režie Emir Kusturica, 142 minut, chorvatsko-italsko-anglická verze,
české titulky.
Středa 19. 8.: Vesmírní opičáci – USA 2008, režie Kirk De Micco, 80 min., český dabing. Čtvrtek 20. 8.: Milk – USA 2008, režie
Gus Van Sant, 128 minut, anglická verze, české titulky. Pátek 21. 8.: Rebelové – ČR 2001, režie Filip Renč, 109 minut, česká
verze.
Sobota 22. 8.: Malé oslavy – ČR–SLO–ITA 2008, režie Zdeněk Tyc, 96 minut, česká verze. Neděle 23. 8.: Psycho – USA 1960,
režie Alfred Hitchcock, 109 minut, anglická verze, české titulky.
Pondělí 24. 8.: Gomorra – ITA 2008, režie Matteo Garrone, 137 minut, italská verze, české titulky.
Úterý 25. 8.: Vicky Cristina Barcelona – USA–ŠPA 2008, režie Woody Allen, 96 minut, katalánsko-španělsko-anglická verze,
české titulky.
Středa 26. 8.: Monstra vs. Vetřelci – USA 2009, režie Rob Letterman, Conrad Vernon, 94 minut, český dabing.
Čtvrtek 27. 8.: Katyň – POL 2007, režie Andrzej Wajda, 117 minut, polská verze, české titulky. Pátek 28. 8.: Noc v muzeu 2 –
USA 2009, režie Shawn Levy, 105 minut, anglická verze, české titulky.
Sobota 29. 8.: Milionář z chatrče – USA 2008, režie Danny Boyle, 120 minut, anglickohindská verze, české titulky. Neděle 30.
8.: T. M. A. – 2009, režie Juraj Herz, 90 minut, česká verze.
Pondělí 31. 8.: Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – USA 2009, režie Carlos Saldanha, 96 minut, český dabing.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN bude promítat atraktivní filmy zcela zdarma i v srpnu.

Zpět
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Václav Havel dnes v letním kině!
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 18, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ V Pardubickém letním kině bude dnes večer v případě příznivého počasí k vidění dokument Občan Havel přikuluje.
V Tyršových sadech bude uveden zdarma a za účasti reprezentativní delegace! „Tvůrci Jan a Adam Novákovi se vracejí do
minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience. Zároveň uvádějí diváka do paradoxů podivného světa
československé normalizace,“ uvedl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.
„V roce 1974 sháněl dramatik Václav Havel razítko do občanky, aby ho Husákova StB nemohla obvinit z příživnictví. Jeho hry
se nesměly od začátku normalizace uvádět a člověk bez prokazatelného zdroje příjmů riskoval vězení. Havel to nakonec vyřešil
tím, že si našel zaměstnání jako pomocný dělník v trutnovském pivovaru. Bylo mu osmatřicet let a téměř rok tam ve sklepě válel
sudy piva. Bral za to 1700 korun měsíčně, ovšem větší odměnou mu byly nové zkušenosti a jiný způsob psaní, na který tam
přišel,“ sdělil provozovatel kina.
„Film ukazuje prostředí v pivovaru a spolupracovníky, kteří Havla k napsání Audience inspirovali. Popisuje i okolnosti slavného
undergroundového záznamu hry a to, jak její existence rezonovala v tehdejší době. Například Jiřina Bohdalová se ubránila
tlaku, aby Havla denuncovala v televizi, tím, že si od lékařky kamarádky nechala naříznout spodní ret, aby jí opuchla tvář,“
uzavřel Motyčka.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer k vidění dokument Občan Havel přikuluje.

Zpět

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, o jaké slavné hře Václava Havla se vypráví ve filmu Občan
Havel přikuluje, který bude promítnut dnes večer v Pardubickém letním kině Pernštejn? Správná odpověď, že šlo o Audienci,
přinesla štěstí Lucii Marešové. Ta se už dnes může těšit na romantickou večeři v Pardubickém letním kině Pernštejn! Srdečně
gratulujeme! A pokud jste tentokrát nevyhráli, nemusíte smutnit. S Deníkem totiž můžete soutěžit i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Film o Havlovi dnes představí delegace
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICE
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude už dnes večer uveden dokument Občan Havel přikuluje. V případě
příznivého počasí bude v Tyršových sadech promítnut od 21.30 hodin, a to zcela zdarma! Svou účast na projekci přislíbila i
reprezentativní filmová delegace.
...18

Zpět
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Občan Havel bude přikulovat
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes v Tyršových sadech promítá český snímek Občan Havel přikuluje. Tvůrci dokumentu Jan a Adam
Novákovi se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience. Zároveň uvádějí diváka do paradoxů
podivného světa československé normalizace. V roce 1974 sháněl dramatik Václav Havel razítko do občanky, aby ho
Husákova StB nemohla obvinit z příživnictví. Jeho hry se nesměly od začátku normalizace uvádět a člověk bez prokazatelného
zdroje příjmů riskoval vězení.

Zpět

V letním kině přestali zlobit bezdomovci. Začaly ale děti!
TISK, Datum: 06.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: JIŘÍ SEJKORA, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ Zatímco v loňském roce trápili návštěvníky i provozovatele Pardubického letního kina Pernštejn zejména
bezdomovci, obývající přilehlou nedostavěnou halu, v letošním roce je situace poněkud jiná.
„S bezdomovci jsme se dohodli a teď se aktivně zapojují do úklidových prací a kino už považují za jakýsi svůj prostor,“ uvedl
provozovatel letního kina Jan Motyčka.
Starosti organizátorům nyní přidělává jiná sorta návštěvníků. Ti, kteří ruší diváky. „V podstatě se jedná o lidi, kteří ani nepřijdou
na film, ale vyloženě se chtějí pobavit. Povětšinou se zdržují na schodech do parku anebo, v tom horším případě, za
promítacím plátnem,“ přiblížil Jan Motyčka.
Ve spojení s alkoholem se někteří z nich stávají hlučnými natolik, že divákům znepříjemňují sledování promítaného filmu.
Jednu takovou partičku, která se za plátnem usadila, musela v minulých dnech krotit městská policie.
„Nacházela se tam skupinka mladých lidí, kteří povykovali a popíjeli alkohol. Zkontrolovali jsme jejich totožnost a u několika z
nich provedli orientační dechovou zkoušku. Výsledky byly pozitivní,“ poznamenal jeden ze zasahujících strážníků.
Problém ale byl v tom, že několik pozitivních dechových testů měly osoby mladší osmnácti let.
Strážníci proto telefonicky kontaktovali rodiče s tím, že jejich děti byly nalezeny v podnapilém stavu v parku a že zde strážníci
vyčkají, dokud si pro ně jejich rodiče nepřijdou. „U dívky ve věku 19 let, která měla asi 1,3 promile alkoholu v dechu, pak došlo i
kvůli agresivnímu chování k převozu na záchytnou stanici,“ upřesnil strážník.
„O takové návštěvníky v letním kině skutečně nestojíme. Ve spolupráci s městskou policií, která je prakticky při každém
promítání přítomna, se nám daří je vytěsňovat z tohoto prostoru, který by měl hlavně plnit svou kulturní funkci,“ uzavřel
provozovatel kina.

Foto autor: Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis: SANITKA, kterou pro převoz opilých jedinců využívá pardubická městská policie, už nastoupila službu. Objevila se
i v areálu letního kina, aby odtud odvezla jednu z podnapilých návštěvnic.
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Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 07.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, kdo ztvárnil hlavní ženskou roli ve filmu Normal, který bude
promítnut večer v Pardubickém letním kině? Své odpovědi můžete posílat do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mail
pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, telefonní kontakt a heslo „Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Pardubické letní kino láme rekordy v návštěvnosti
RÁDIO, Datum: 07.08.2009, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 8, Poslechovost pořadu: 2 153

Petra MAREŠOVÁ, moderátorka
Pardubické letní kino v Tyršových sadech láme rekordy v návštěvnosti. Na film Madagaskar 2, který byl na programu ve
středu, se přišlo podívat bezmála 3.200 lidí. S rostoucím zájmem divákům bylo nutné zvýšit počet míst k sezení. Pokračuje
ředitel kina Jan Motyčka.
Jan MOTYČKA, ředitel kina
V letošním roce jsme vlastně navýšili výrazným způsobem počet míst k sezení, jak laviček, tak vlastně jsme si ještě dodatečně
půjčili z pardubického divadla, za což jim tímto děkujem, asi 500 plastových židlí k sezení, takže teď je tu celkem k dispozici
okolo skoro 1.400 míst k sezení a rovněž jsme navýšili počet stánků s občerstvením tak, aby se tady netvořily fronty, což byla
taková jedna z malých výtek.
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Letní kino mají nový rekord: čtyři tisíce návštěvníků!
TISK, Datum: 07.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu kultura

V pardubických Tyršových sadech se zdarma promítal film Madagaskar 2: Útěk do Afriky
Pardubice/ V pardubických Tyršových sadech se znovu přepisovala historie. Pardubické letní kino Pernštejn totiž ve středu
večer přivítalo dosud největší návštěvu za uplynulé čtyři roky!
„Projekci filmu Madagaskar 2: Útěk do Afriky sledovalo zhruba čtyři tisíce milovníků stříbrného plátna,“ informoval náš Deník
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
A jaký je vlastně příběh tohoto animovaného filmu? „Parta zvířat z newyorské ZOO se chce z Madagaskaru vrátit do svého
domova a k tomuto účelu použijí havarované letadlo. Jenže co se nestane - hrdinové ztroskotají někde uprostřed Afriky. Tam
se setkají s příbuzenstvem lva Alexe,“ přiblížil děj úspěšného snímku Jan Motyčka.
„Jsem moc rád, že se skupince filmových nadšenců podařilo úspěšně navázat na tradici projekcí pod širým nebem,“ řekl
primátor města Pardubic Jaroslav Deml.
„Letní kino Pernštejn je dnes už fenoménem pardubického kulturního léta. Promítání v příjemném prostředí městského parku
přijali diváci od samého počátku s nadšením. A výběr kvalitních filmů nejrůznějších žánrů je sem láká zas a znovu,“ dodal
primátor Jaroslav Deml.
O spokojenosti návštěvníků svědčí i jejich reakce. „Musím říct, že kino je super. Přes rok se ,Tyršům’ vyhýbám obloukem, ale
teď se do nich vždycky těším,“ kostatoval divák Adam. „Letní kino v Pardubicích nám závidějí i v Hradci! Jen tak dál,“ uvedla
další návštěvnice Klára.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: HLEDIŠTĚ LETNÍHO KINA PERNŠTEJN bylo při projekci filmu Madagaskar 2: Útěk do Afriky úplně plné. Na film se
přišlo podívat zhruba čtyři tisíce lidí. Pardubické letní kino tak přivítalo největší počet návštěvníků za uplynulé čtyři roky
svého fungování.
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Masové vraždy, které otřásly celou Evropou
TISK, Datum: 07.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu kultura

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn se dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí zdarma promítá česko–
makedonský film Normal. Thriller, který režíroval Julius Ševčík, je natočený podle skutečného případu masových vražd, které ve
třicátých letech minulého století otřásly celou Evropou.
V roli šíleného a geniálního vraha se na plátna kin vrací Milan Kňažko.
„Od února 1929 do října 1931 připravil Petr Kurten o život osm lidí a bezpočet dalších napadl. Zabíjel ženy, muže, zvířata. Vše,
co mu přišlo do cesty. Způsobil stejnou paniku jako kdysi v Londýně Jack Rozparovač,“ řekl jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Nyní se tento legendární vrah vzdal policii. Obhajoby se ujímá ambiciózní právník, mladý talent českého herectví Pavel
Gajdoš, který je přesvědčen, že Kurten je psychicky vyšinutý. Aby to dokázal, ponoří se do vrahovy šokující minulosti a
poznává pozadí nelítostných činů,“ dodal Jan Motyčka.
„V průběhu pátrání potkává další velmi tajemnou postavu, atraktivní Kurtenovu ženu, kterou ztvárnila Dagmar Havlová,“ uvedl k
příběhu filmu druhý provozovatel kina Tomáš Drechsler.
S přibývajícími důkazy je stále jasnější, že šílený vrah ještě neřekl své poslední slovo. Proč se nepolapitelný a výjimečně
inteligentní zločinec odmítá nechat prohlásit za choromyslného? Je to opravdu on, kdo vraždil? Jakou roli v případu hraje jeho
žena a jaká je skutečná role mladého obhájce?
Tři dramatické osudy ve složité pavučině konce jednoho věku. Obhájce zjišťuje, že bude muset bojovat, aby vyvázl živý.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer k vidění film Normal s Milanem Kňažkem.
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Prací na křižovatce se krize nedotkne
TISK, Datum: 07.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICE
Opatovice nad Labem/ Největší dopravní stavba v regionu a v podstatě v celé zemi – obří křižovatka u Opatovic – má svým
způsobem kliku. Přes probíhající ekonomickou krizi by se jí omezení a škrty státního rozpočtu neměly dotknout. Je totiž
financována z evropských peněz. ...2
Rekord: Čtyři tisíce diváků v letním kině
Pardubice/ V pardubických Tyršových sadech se znovu přepisovala historie. Pardubické letní kino Pernštejn totiž ve středu
večer přivítalo dosud největší návštěvu za uplynulé čtyři roky! ...20
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Proč vlastně Kurten vraždil?
TISK, Datum: 07.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
UDÁLOSTI
Pardubické letní kino dnes uvádí snímek Normal. Od února 1929 do října 1931 připravil Petr Kurten o život osm lidí a
bezpočet dalších napadl. Zabíjel ženy, muže, zvířata. Vše, co mu přišlo do cesty. Způsobil stejnou paniku jako kdysi v Londýně
Jack Rozparovač. Nyní se tento legendární vrah vzdal policii. Obhajoby se ujímá ambiciózní mladý právník, který je
přesvědčen, že Kurten je psychicky vyšinutý. Aby to dokázal, ponoří se do vrahovy šokující minulosti a poznává pozadí
nelítostných činů. V průběhu pátrání potkává další velmi tajemnou postavu, atraktivní Kurtenovu ženu. S přibývajícími důkazy je
stále jasnější, že šílený vrah ještě neřekl své poslední slovo.
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Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 08.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo ztvárnil hlavní ženskou roli ve filmu Normal. Správná
odpověď zněla, že šlo o Dagmar Havlovou. Na romantickou večeři zavítala včera večer do Pardubického letního kina
Pernštejn v Tyršových sadech Iveta Husárová. Výherkyni srdečně gratulujeme!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Co bylo nejtěžší? Asi najít „estébáky“
TISK, Datum: 08.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice/ Do Pardubického letního kina Pernštejn zavítal ve čtvrtek večer režisér Jan Novák. V Tyršových sadech uvedl
svůj dokument Občan Havel přikuluje. „Přikulovat znamená v pivovarské hantýrce koulet prázdné sudy. To byla práce, kterou
Václav Havel dělal v trutnovském pivovaru v sedmdesátých letech,“ vysvětlil. ...3

Zpět
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Režisér dokumentu o Havlovi: Nejtěžší bylo najít „estébáky“
TISK, Datum: 08.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Svůj snímek Občan Havel přikuluje přijel do Pardubického letního kina uvést Jan Novák
Pardubice/ Do Pardubického letního kina Pernštejn zamířil ve čtvrtek večer režisér Jan Novák. V Tyršových sadech uvedl
svůj dokument Občan Havel přikuluje.
„Přikulovat znamená v pivovarské hantýrce koulet prázdné sudy. To byla práce, kterou Václav Havel dělal v trutnovském
pivovaru v sedmdesátých letech,“ vysvětlil Jan Novák, jehož film ukazuje prostředí pivovaru i spolupracovníky, kteří Václava
Havla inspirovali k napsání slavné Audience. „Tu pokládám za jeho nejlepší hru,“ řekl režisér zdařilého snímku, který je
návratem do paradoxů podivného světa československé normalizace.
Popisuje i okolnosti slavného undergroundového záznamu hry a to, jaký poprask tenkrát vzbudila. Líčí třeba příhodu, jak si
herečka Jiřina Bohdalová nechala od své kamarádky lékařky raději naříznout spodní ret, aby jí opuchla tvář a nemusela tak v
televizi házet špínu na tehdejšího „nepřítele režimu“.
Nechybí samozřejmě ani svérázné promluvy bývalého člena pardubického divadla, herce Pavla Landovského.
„Nejtěžší na tomto dokumentu bylo sehnat trutnovské ,estébáky’, s čímž nám pomohl pořadatel známého hudebního festivalu
Martin Věchet. Většina z nich bydlí na jednom sídlišti v jednom paneláku. Natočili jsme je tajně tak, že jsme zazvonili u dveří
jejich bytů, já jsem se s nimi bavil a vedle mě stál hubený kluk, můj syn Adam, který si hrál s telefonem a pod paží držel
kameru,“ vysvětlil Jan Novák. „Když jsme na film sehnali distributora, tak měl trochu strach z případných žalob ze strany
bývalých ,estébáků’. Proto jsme za nimi museli znovu do Trutnova zajet a ukecat je, aby podepsali souhlas s tím, že jejich
výpovědi můžeme zveřejnit,“ vyprávěl režisér dokumentu.
„Většina z nich se s námi bavila, ale samozřejmě zatloukala,“ svěřil se Jan Novák, který prý žádné výhrůžky kvůli tomuto snímku
nedostal. „Z toho jsem strach neměl, protože hodně ,estébáků’ zalezlo pod kámen a bojí se vylézt. Když nemají navrch, jsou
zbabělí,“ pravil režisér, jemuž prý přišlo jen pár vyloženě negativních dopisů.
„Doba, kdy ,estébáci’ mučili lidi, bohužel odezněla, aniž by je za to postihla spravedlnost. A ti, co dožívají ze sedmdesátých a
osmdesátých let, jsou pro mě lidští nýmandi. Většinou nebyli schopni uspět v žádném oboru, a tak se schovávali za tuto svou
funkci. A nebo věděli, že to pro ně bude znamenat víc peněz. Spousta z nich pak v otevřené ekonomice neobstála. A ti, co ano,
by asi byli úspěšní stejně, protože se k StB zřejmě dali hlavně proto, aby měli nějakou výhodu,“ přemítal Jan Novák, jehož
potěšilo, že se dokument líbil Václavu Havlovi.
„On je prostě formát. Když jsem tento film dokončoval, potkal jsem ho někde v divadle a nabídl mu, že má poslední možnost se
na něj podívat a něco opravit. Chvíli o tom přemýšlel a pak mi sdělil, že je pedant a že bymi do toho moc kecal, že prý bude
lepší, když si ho udělám po svém,“ usmíval se režisér. „Po premiéře na Febiofestu, kterou navštívil, mi špitl, že je dobrý, protože
není jen o něm,“ uzavřel Jan Novák. Více fotografií najdete na webu www.pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: REŽISÉR JAN NOVÁK (vlevo) zavítal ve čtvrtek večer do Pardubického letního kina Pernštejn, kde představil
svůj pozoruhodný dokument s názvem Občan Havel přikuluje. Na snímku v rozhovoru s moderátorem slavnostní projekce
Romanem Víškem.
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Chcete vyhrát romantickou večeři?
TISK, Datum: 10.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes večer bude v Pardubickém letním kině Pernštejn k vidění snímek Nenápadný
půvab buržoazie. Zajímá nás, kdo tento snímek o skupince přátel z vyšší společnosti režíroval? Své odpovědi posílejte na e–
mailovou adresu pardubicky@denik.cz do dnešní desáté hodiny dopoledne. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení,
telefonický kontakt a také heslo „Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

Letní kino uvádí Buňuela
TISK, Datum: 10.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes nabízí klasický snímek Nenápadný půvab buržoazie. Jeden z posledních
Buňuelových snímků vypráví o skupince přátel z vyšší společnosti, která se neustále snaží sejít se ke společnému obědu,
večeři nebo zajít na čaj. Jejich pokusy však vždycky skončí neúspěchem, zapříčiněným většinou velmi zvláštními až absurdními
okolnostmi. Jedná se o narážku na věčné „scházení se“ lidí, aniž by se skutečně potkali v hlubším slova smyslu.
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Requiem za sen v sadech
TISK, Datum: 11.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino , které promítá v Tyršových sadech, dnes uvede snímek Requiem za sen. Ovdovělá
Sara Goldfarbová žije na Coney Island a snadno podléhá mámení televizních pořadů. Právě teď drží dietu, aby se mohla
účastnit jedné ze show. Její milý, ale bezmocný syn Harry má novou přítelkyni Marion a společně se snaží čelit bolestné realitě
útěkem do snů. Ani Harryho nejlepší přítel Tyrone, který se živí prodejem drog, nemá snadný život. A tak se čtveřice lidí, jimž
osud nepřál štěstí, točí v bludném kruhu bezmoci a beznaděje.
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Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 11.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo režíroval snímek Nenápadný půvab buržoazie? Správná
odpověď zněla, že šlo o Luise Bunuela. Ta přinesla štěstí Adéle Hronkové, která si už včera večer užila romantickou večeři v
letním kině. A pokud jste tentokrát nevyhráli, zkuste to příště! S Deníkem totiž můžete soutěžit i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Režisér dokumentu o Havlovi má Čechy rád URL
WEB, Datum: 11.08.2009, Zdroj: denik.cz, Autor: Tomáš Dvořák
Pardubice - „V Pardubickém letním kině Pernštejn se mi moc líbilo. Jeho pořadatelé nás sem dovezli autem, v němž byla lahev
šampaňského, přišli jsme na hotel, kde nám dali lahev vína, pak jsme dorazili do letního kina, kde jsme dostali nádhernou
dárkovou krabici, také s lahví vína uvnitř, a během večera jsme měli k dispozici několik lahví růžového vína,“ smál se režisér
dokumentu Občan Havel přikuluje Jan Novák.
"Pardubická stopa
„Sám jsem byl v letním kině naposledy před zhruba dvaceti lety. To bylo ještě v Americe a v kině, kde člověk sleduje film z
auta,“ zavzpomínal při své návštěvě města perníku.
„Doma mám obrazy od pardubického výtvarníka Jiřího Laciny, znám zdejšího slavného rodáka, hokejového brankáře Dominika
Haška, o němž jsem dokonce psal v době jeho angažmá v Buffalu článek do jednoho amerického časopisu. Strávil jsem s ním
tehdy dva dny,“ poznamenal Jan Novák, jemuž se k Pardubicím váže ještě jedna hokejová vzpomínka.
„Pocházím z Kolína, za který jsem hrál hokej. Vždycky, když jsme přijeli do Pardubic, tak jsme tady dostali strašnou dardu. Už
tehdy, v nějakých patnácti letech, byli v Pardubicích hokejově někde úplně jinde než my,“ přiznal režisér, který se hokeji aktivně
věnoval do šestnácti let.
„Pak jsem s rodiči odešel do Ameriky. Tam už na to nebyly peníze, tak jsem se vrhl na fotbal,“ vysvětlil Jan Novák. „Tehdy jsme
bydleli v Chicagu, kde byla strašná spousta různých etnických komunit. V tamní lize jsem nastupoval za Spartu Chicago. Bylo to
vtipné hlavně proto, že na tuto soutěž chodilo třeba pouze 200 diváků, ale ti to potom velmi silně prožívali. Například když šel
člověk házet aut, tak se skoro bál, jestli ho nějaký stařeček ze Srbska nepřetáhne deštníkem přes hlavu,“ podotkl úspěšný
režisér.
„Tenkrát jsme za zápas dostávali dvacet dolarů a ještě navíc večeři. A člověk pak mohl v klubovně Sparty vypít všechno, co tu
bylo,“ prozradil tvůrce úspěšného dokumentu Občan Havel přikuluje, který společně se svým synem Adamem natočil
dohromady čtyřicet hodin materiálu.
„Z toho jsme vybrali to nejzajímavější. Celková stopáž nakonec činí dvaasedmdesát minut,“ řekl Jan Novák, jehož film byl
návratem do paradoxů podivného světa československé normalizace.
Popisoval i okolnosti slavného undergroundového záznamu hry a to, jaký poprask tenkrát vzbudila. Líčil třeba příhodu, jak si
herečka Jiřina Bohdalová nechala od své kamarádky lékařky raději naříznout spodní ret, aby jí opuchla tvář a nemusela tak v
televizi házet špínu na tehdejšího „nepřítele režimu“.
„Lidé z mého okolí měli trochu strach, že by mohlo dojít k nějakým bojůvkám ze strany komunistů. K ničemu takovému ale
nedošlo,“ nechal se slyšet režisér dokumentu.
„Jen když jsem měl autorské čtení v Brně, viděl jsem tam jednoho zamračeného pána, který vypadal jako nějaký ranař.
Neustále se na mě díval, tak jsem si sám pro sebe říkal, že už to asi přišlo, ale na stole jsem viděl stát pivo, tak jsem se
uklidňoval, že na něj vezmu lahev a že to spolu po chicagsku vyřešíme. Naštěstí se ale ukázalo, že šlo o sběratele autogramů a
že se pouze cítil nesvůj, když přišel na autogramiádu mé knihy, tu si ale nekoupil a chtěl můj podpis,“ podotkl Jan Novák, který
žije střídavě v České republice a Spojených státech.
Tři filmy o Havlovi
„Do Čech se rád vracím, ale nic tady neudělám. Připadá mi to zde jako jeden nekonečný mejdan,“ svěřil se v pardubických
Tyršových sadech autor dvou dokumentů o „občanu Havlovi“.
„Na světě jsou už tři filmy s tímto označením. Ten první byl náš. Natáčeli jsme ho v roce 2004 pro televizi, kde se také o rok
později objevil pod názvem Občan Havel jede na dovolenou. Šlo o portrét Václava Havla a světa okolo něj v osmdesátých
letech minulého století. Tehdy, v roce 1985, s ním jelo na dovolenou asi tři sta policistů a během ní byl dvakrát zatčený. Když
jsem mu vyprávěl, že by bylo fajn se pokusit o rekonstrukci tohoto případu, tak souhlasil. Protože tento dokument podle něj
dopadl dobře, kývl i na tento projekt Občan Havel přikuluje, což byl pokus o návrat do sedmdesátých let zaměřený na jeho
práci v trutnovském pivovaře,“ doplnil režisér obou snímků.
„Mezitím přišel do kin ještě jeden film s názvem Občan Havel. Líbil se mi, byl výborný, ale nehovořil o občanu Havlovi, jak má v
názvu, ale o prezidentu Havlovi,“ uzavřel. "
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Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 12.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes nás zajímá, z povídky kterého autora vychází snímek Podivuhodný případ
Benjamina Buttona? Ten bude promítnut zítra večer v Pardubickém letním kině Pernštejn. Své odpovědi můžete posílat do
dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mail pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, telefonní kontakt
a heslo „Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

Kozí příběh zavede do staré Prahy
TISK, Datum: 12.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá snímek Kozí příběh. Pověsti staré Prahy se odehrávají v české
středověké metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat svou majestátní tvář. Hlavní
hrdinové filmu - vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza - se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku orloje, příběhu
Faustova domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář a spát jim nedá ani pověstný chlupatý duch. Film byl vytvořen technikou 3D
počítačové animace.
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„V Česku prožívám nekonečný mejdan,“ řekl režisér dokumentu Občan Havel přikuluje
TISK, Datum: 12.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Sám jsem byl v letním kině naposledy před zhruba dvaceti lety, a to ještě v Americe, uvedl Jan Novák v pardubických
Tyršových sadech
Pardubice/ „V Pardubickém letním kině Pernštejn se mi moc líbilo. Jeho pořadatelé nás sem dovezli autem, v němž byla lahev
šampaňského, přišli jsme na hotel, kde nám dali lahev vína, pak jsme dorazili do letního kina, kde jsme dostali nádhernou
dárkovou krabici, také s lahví vína uvnitř, a během večera jsme měli k dispozici několik lahví růžového vína. Je to opravdu
příjemné letní kino,“ smál se režisér zajímavého dokumentu Občan Havel přikuluje Jan Novák.
Pardubická stopa
„Sám jsem byl v letním kině naposledy před zhruba dvaceti lety. To bylo ještě v Americe a v kině, kde člověk sleduje film z
auta,“ zavzpomínal při své návštěvě města perníku.
„Doma mám obrazy od pardubického výtvarníka Jiřího Laciny, znám zdejšího slavného rodáka, hokejového brankáře Dominika
Haška, o němž jsem dokonce psal v době jeho angažmá v Buffalu článek do jednoho amerického časopisu. Strávil jsem s ním
tehdy dva dny,“ poznamenal Jan Novák, jemuž se k Pardubicím váže ještě jedna hokejová vzpomínka.
„Pocházím z Kolína, za který jsem hrál hokej. Vždycky, když jsme přijeli do Pardubic, tak jsme tady dostali strašnou dardu. Už
tehdy, v nějakých patnácti letech, byli v Pardubicích hokejově někde úplně jinde než my,“ přiznal režisér, který se hokeji aktivně
věnoval do šestnácti let. „Pak jsem s rodiči odešel do Ameriky. Tam už na to nebyly peníze, tak jsem se vrhl na fotbal,“ vysvětlil
Jan Novák.
„Tehdy jsme bydleli v Chicagu, kde byla strašná spousta různých etnických komunit. V tamní lize jsem nastupoval za Spartu
Chicago. Bylo to vtipné hlavně proto, že na tuto soutěž chodilo třeba pouze 200 diváků, ale ti to potom velmi silně prožívali.
Například když šel člověk házet aut, tak se skoro bál, jestli ho nějaký stařeček ze Srbska nepřetáhne deštníkem přes hlavu,“
podotkl úspěšný režisér. „Tenkrát jsme za zápas dostávali dvacet dolarů a ještě navíc večeři. A člověk pak mohl v klubovně
Sparty vypít všechno, co tu bylo,“ prozradil tvůrce úspěšného dokumentu Občan Havel přikuluje, který společně se svým
synem Adamem natočil dohromady čtyřicet hodin materiálu. „Z toho jsme vybrali to nejzajímavější. Celková stopáž nakonec činí
dvaasedmdesát minut,“ řekl Jan Novák, jehož film byl návratem do paradoxů podivného světa československé normalizace.
Popisoval i okolnosti slavného undergroundového záznamu hry a to, jaký poprask tenkrát vzbudila. Líčil třeba příhodu, jak si
herečka Jiřina Bohdalová nechala od své kamarádky lékařky raději naříznout spodní ret, aby jí opuchla tvář a nemusela tak v
televizi házet špínu na tehdejšího „nepřítele režimu“.
„Lidé z mého okolí měli trochu strach, že by mohlo dojít k nějakým bojůvkám ze strany komunistů. K ničemu takovému ale
nedošlo,“ nechal se slyšet režisér dokumentu.
„Jen když jsem měl autorské čtení v Brně, viděl jsem tam jednoho zamračeného pána, který vypadal jako nějaký ranař.
Neustále se na mě díval, tak jsem si sám pro sebe říkal, že už to asi přišlo, ale na stole jsem viděl stát pivo, tak jsem se
uklidňoval, že na něj vezmu lahev a že to spolu po chicagsku vyřešíme. Naštěstí se ale ukázalo, že šlo o sběratele autogramů a
že se pouze cítil nesvůj, když přišel na autogramiádu mé knihy, tu si ale nekoupil a chtěl můj podpis,“ podotkl Jan Novák, který
žije střídavě v České republice a Spojených státech.
Tři filmy o Havlovi
„Do Čech se rád vracím, ale nic tady neudělám. Připadá mi to zde jako jeden nekonečný mejdan,“ svěřil se v pardubických
Tyršových sadech autor dvou dokumentů o „občanu Havlovi“.
„Na světě jsou už tři filmy s tímto označením. Ten první byl náš. Natáčeli jsme ho v roce 2004 pro televizi, kde se také o rok
později objevil pod názvem Občan Havel jede na dovolenou. Šlo o portrét Václava Havla a světa okolo něj v osmdesátých
letech minulého století. Tehdy, v roce 1985, s ním jelo na dovolenou asi tři sta policistů a během ní byl dvakrát zatčený. Když
jsem mu vyprávěl, že by bylo fajn se pokusit o rekonstrukci tohoto případu, tak souhlasil. Protože tento dokument podle něj
dopadl dobře, kývl i na tento projekt Občan Havel přikuluje, což byl pokus o návrat do sedmdesátých let zaměřený na jeho
práci v trutnovském pivovaře,“ doplnil režisér obou snímků.
„Mezitím přišel do kin ještě jeden film s názvem Občan Havel. Líbil se mi, byl výborný, ale nehovořil o občanu Havlovi, jak má v
názvu, ale o prezidentu Havlovi,“ uzavřel.
Více informací o letním kině na www.
pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN prezentoval svůj dokument Občan Havel přikuluje režisér Jan Novák.
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„ Pardubické letní kino ? Je to fenomén,“ říkají návštěvníci
TISK, Datum: 13.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V Tyršových sadech bude už dnes k vidění film Podivuhodný případ Benjamina Buttona
Pardubice/ „Jsem hrdá na to, že v Pardubicích je nejlepší letní kino na světě,“ napsala na webové stránky Pardubického
letního kina Pernštejn divačka Jarča. „Kino je fakt super, jsem ráda, že to je,“ přidala se Nikolka.
„ Pardubické letní kino je fenomén,“ přidal se Honza v internetové diskuzi k nejnavštěvovanějšímu prázdninovému kulturnímu
projektu v Pardubickém kraji.
„Jsme rádi, že lidí chodí čím dál více,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Zatím největším trhákem letošní prázdninové nabídky byl animovaný film Madagaskar 2: Útěk do Afriky,“ poznamenal jeho
kolega Tomáš Drechsler a dodal, že aktuální rekord čtvrté sezony je čtyři tisíce diváků na jednu projekci pod širým nebem.
„Potěšilo nás, že na kreslené tituly s českým dabingem chodí početné rodiny s dětmi, a to i přesto, že začínáme vždy až v 21.30
hodin,“ sdělil Tomáš Drechsler, který je přesvědčen o tom, že by na současný rekord mohl klidně zaútočit i třetí díl Doby ledové
připravovaný na samotný závěr sezony Pardubického letního kina - pondělí 31. srpna.
A na co se mohou těšit návštěvníci Tyršových sadů dnes od 21.30 hodin? V případě příznivého počasí tu bude zdarma
promítnut americký snímek Podivuhodný případ Benjamina Buttona.
„Film vycházející z povídky Francise Scotta Fitzgeralda vypráví o sympatickém padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je se
svým životem spokojený a navíc se nedávno zamiloval do třicátnice Daisy,“ pravil Tomáš Drechsler.
„Hlavní hrdina však místo stárnutí začíná mládnout, což se mu nejdřív líbí, ale postupem času obrátí. Protože prožívat svůj život
v opačném směru a mládnout vedle své pozvolna stárnoucí lásky, to není úplně normální,“ pokračoval provozovatel kina.
„Hlavní představitelé Brad Pitt a Cate Blanchettová získali dvě z celkem deseti nominací tohoto filmu na Oscara. Prestižní
ocenění ale snímek obdržel pouze za tři technické obory - za masky, výpravu a nejlepší vizuální efekty,“ uzavřel Tomáš
Drechsler.
Více informací o projektu na www.pardubicky. denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN se už stalo fenoménem.
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Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 13.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, z povídky kterého autora vychází snímek Podivuhodný případ
Benjamina Buttona? Správná odpověd zněla, že šlo o Francise Scotta Fitzgeralda. Ta přinesla štěstí Ivě Garay, která se dnes
může těšit na romantickou večeři v Pardubickém letním kině Pernštejn. Dnes se vás ptáme, kdo je režisérem snímku Gran
Torino, který bude v pardubických Tyršových sadech k vidění v pátek večer? Své odpovědi můžete posílat do dnešní desáté
hodiny dopoledne na e–mail pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, telefonní kontakt a samozřejmě
také heslo „Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Letní kino nabízí Oscarový hit
TISK, Datum: 13.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Pardubické letní kino dnes promítá americký snímek Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Film vypráví
o padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který se zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo stárnutí začíná mládnout,
což se mu nejdřív líbí, ale postupem času obrátí. Protože prožívat svůj život v opačném směru a mládnout vedle své pozvolna
stárnoucí lásky, to není úplně normální.

Zpět
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Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 14.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo je režisérem snímku Gran Torino, který bude v
pardubických Tyršových sadech k vidění dnes večer? Správná odpověď zněla, že šlo o Clinta Eastwooda. Ta přinesla štěstí
Terezce Mullerové. Ta se dnes může těšit na romantickou večeři v Pardubickém letním kině Pernštejn. Gratulujeme! A pokud
jste náhodou nevyhráli, nemusíte smutnit! S Deníkem můžete soutěžit i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

Eastwoodovo Gran Torino v letním kině
TISK, Datum: 14.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: Lukáš Peška, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ Ani dnes nezapomíná na své příznivce a diváky Pardubické letní kino Pernštejn. Na večer je připraveno americké
kriminální drama Gran Torino v režii známého herce, producenta a režiséra Clinta Eastwooda.
„Film vypráví příběh neústupného válečného veterána z Vietnamu Walta Kowalského, kterého ztvárnil právě sám režisér Clint
Eastwood. Kowalski si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už nestačí. Musí se konfrontovat jak se sousedy
rozličného etnického původu, tak se svými hluboce zakořeněnými předsudky. Všechny staré sousedy postupně nahradili
imigranti, kterými Walt ze srdce pohrdá. Podzim svého života tak spíš přežívá než dožívá,“ řekl provozovatel Pardubického
letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Projekce snímku Gran Torino, v němž se vedle Clinta Eastwooda představí i další hvězdy amerického filmu Christopher Carley,
Bee Vang, Ahney Her, Dreama Walker, Brian Howe, John Carroll Lynch či William Hill, začne v případě příznivého počasí
Tyršových sadech ve 21.30 hodin.

Foto autor: Foto: internet
Foto popis: CLINT EASTWOOD snímek Gran Torino nejen zrežíroval, ale sám si v něm zahrál i hlavní roli.
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Clint Eastwood a Gran Torino
TISK, Datum: 14.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

UDÁLOSTI
FILM Dnes večer se mohou zájemci vydat do pardubického letního kina na snímek Gran Torino. Film vypráví příběh
neústupného válečného veteránaWalta Kowalského (Clint Eastwood), který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový
svět už nestačí. Musí se vyrovnat jak se sousedy rozličného etnického původu, tak se svými hluboce zakořeněnými předsudky.
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Letní kino ukáže cikánský svět
TISK, Datum: 14.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

KULTURNÍ TIPY FILM
Pardubické letní kino dnes uvádí snímek Cinka Panna. Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského
rozhodování, o emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém cikánském světě. Děj se odehrává v osmnáctém století, po odchodu
Turků ze střední Evropy, na pozadí povstání místních zemanů. Hlavním tématem jejich boje byla touha po samostatnosti. Právě
do této doby se narodila Cinka Panna -postava, která se vymyká všem konvencím.

Zpět
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Letní kino uvede Orwellovu klasiku
TISK, Datum: 15.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

UDÁLOSTI
FILM Film Farma zvířat, který zítra promítá pardubické letní kino , je adaptací knihy George Orwella. Ta je velmi zdařilou
parodií na komunismus. Farma Manor žije pod krutou nadvládou despotického farmáře Jonese. Farmář nechává vyhladovět
všechna zvířata na farmě. A tak zvířata připravují revoluci a úspěšně svrhnou Jonese. Je ustavený nový režim, který se ze
začátku zdá být skvělý, ale dobré časy netrvají dlouho. Prase Napoleon za pomoci psů, které samo potají vycvičilo, převzalo
moc.

Zpět

V pardubickém letním kině došlo k psímu zápasu URL
WEB, Datum: 15.08.2009, Zdroj: denik.cz, Autor: Tomáš Dvořák

Pardubice - V pardubickém letním kině Pernštejn došlo k nefalšovanému psímu zápasu! „Při projekci amerického snímku
Podivuhodný případ Benjamina Buttona s Bradem Pittem a Cate Blanchettovou se do sebe pustili dva psi. Chyba byla
jednoznačně na straně majitele toho čtvernožce, který to nakonec šeredně odskákal.
"
Nebyl na vodítku, a tak jeho páníček už nemohl zareagovat, když se pustil do boje s druhým psem, který reprezentoval bojové
plemeno,“ vylíčil celou záležitost jeden z očitých svědků události.
„Nikdo je od sebe nemohl odtrhnout. Na místo rychle přispěchali i strážníci městské policie, kteří se snažili vyřešit celou situaci
tím, že na podrážděná zvířata nastříkali nějaký sprej. Ale ani to nepomáhalo,“ popisoval dramatické okamžiky svědek.
„Vypadalo to, že bojové plemeno svého soka snad zabije, ale nakonec se psy podařilo od sebe odtrhnout. Zabrala kupodivu
voda,“ poznamenal očitý svědek psí rvačky.
„Pes, který nebyl na vodítku, to ale pořádně odskákal. Teklo z něj spoustu krve,“ pokračoval návštěvník pardubického letního
kina . „Osobně bych se přikláněl k tomu, aby lidé své psí miláčky do kina nebrali buď vůbec, nebo aby je měli na vodítku. Vždyť
v kině je vždycky velká spousta lidí včetně dětí a člověk nikdy neví, co třeba takové bojové plemeno může udělat,“ dodal
svědek události.
Na oficiálních webových stránkách pardubického letního kina Pernštejn komentovala celou událost také návštěvníce s
přezdívkou Šarlatánka. „Zákrok zasahujících městských policistů mě nadchl a podle mého názoru byl naprosto odpovídající
vzniklé situaci. Nevím, nevím, co by se dělo, kdyby některý z těch psů napadl někoho z diváků. Jsem ráda za přítomnost
městských strážníků v letním kině a cítím se v něm bezpečně,“ řekla Šarlatánka. "
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Letní kino: Cinka Panna a též Farma zvířat
TISK, Datum: 15.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech se bude promítat i dnes a zítra vždy od 21.30 hodin.
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění slovenský
snímek Cinka Panna, a to zcela zdarma! „Je to příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o
emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém, cikánském světě,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina
Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Děj se odehrává v osmnáctém století, po odchodu Turků ze střední Evropy, na pozadí povstání místních zemanů. Hlavním
tématem jejich boje byla touha po samostatnosti. Právě do této doby se narodila Cinka Panna – postava, která se vymyká
všem konvencím. Svádí svůj vlastní boj s rodinou a s tradicí, kterou přináší život v cikánské komunitě. Projevila hudební
nadání, ale posláním ženy není stát se houslistkou, ale starat se o domácnost. Mladá děvčata jsou prodávána do manželství, a
tomuto osudu se nevyhne ani Cinka Panna,“ řekl Tomáš Drechsler a dodal, že zítra ve stejný čas je v Tyršových sadech na
programu legendární adaptace Orwellovy knihy Farma zvířat.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer zcela zdarma k vidění slovenský film Cinka Panna.

Zpět

Chcete jít na romantickou večeři?
TISK, Datum: 15.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, kdo je režisérem snímku Podzimní zahrady, který bude v
pardubických Tyršových sadech k vidění v pondělí večer? Své odpovědi můžete posílat do pondělní desáté hodiny dopoledne
na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, telefonní kontakt a samozřejmě také
heslo „Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Letní kino v kempu trhá rekordy
TISK, Datum: 15.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: STANISLAVA KRÁLOVÁ, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost:
612 533, Rubrika: Kraj Pardubický

Heřmanův Městec - Letní kinománie postihla nejen pardubické Tyršovy sady, ale také malé letní kino v kempu na Konopáči u
Heřmanova Městce. Nejúspěšnějším filmem, který vidělo 600 diváků, se stala animovaná komedie Doba ledová 3.
„Letos máme skvělou sezonu. A není to jen mimořádným úspěchem Doby ledové. Do letního kina začali chodit i lidé, kteří
nejsou ubytovaní v kempu. Najednou je parkoviště před kinem plné aut odjinud, což loni nebylo,“ řekl Dalimil Nevečeřal,
správce letního kina.
A čísla návštěvnosti to dokazují. Zatímco loni našlo cestu do kina pod letní oblohu touto dobou 1200 lidí, letos už zde filmové
lahůdky zhlédlo dva tisíce návštěvníků. „Hravě překonáme dvojnásobek. Nabízíme ty nejnovější filmy, které například v
pardubickém letním kině diváci neuvidí. Máme totiž smlouvu se všemi filmovými distributory a lidi novinky táhnou, i když za ně u
nás musí zaplatit,“ řekl Nevečeřal. Vstupné na starší filmy je třicet korun, premiérový hit je za sedmdesát. „Takovou novinkou je
například česko-polská tragikomedie Operace Dunaj, která nyní příchází do kin. Do konce prázdnin ještě promítneme poslední
díl Harryho Pottera a romanci Hannah Montana. S diváky se rozloučíme Dobou ledovou, kterou jsme se rozhodli pro velký
úspěch zopakovat, čímž se rozloučíme s úspěšnou sezonou,“ řekl Nevečeřal.
Začátek představení je o půl deváté večer, pořadatelé však upozorňují: Kdo si chce zajistit nejlepší místo, měl by přijít s
předstihem, třicet minut před promítáním jsou již obsazena. Kino na Konopáči si tak letos, ve své druhé sezoně, na sebe zřejmě
vydělá. „Neproděláme, zřejmě skončíme na nule a na letní kino nebudeme muset doplácet jako na městský biograf,“ uvedl
Nevečeřal.
Zatímco loni se filmy promítaly přes DVD, letos se diváci dočkali lepší technické kvality projekce. Navíc sedmdesát lidí může
sedět pod střechou. Kromě třech zrušených promítání v červnu viděli diváci všechny filmy. O prázdninách byla průměrná
návštěvnost sto diváků na jedno představení.

Foto autor: FOTO: WEB
Foto popis: HORKÝ HIT- DOBA LEDOVÁ. Za dva dny příběh krysoveverky, lenochoda a mamuta zhlédlo přes 400 diváků.
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Zpět

Pardubické letní kino zažilo psí bitku
TISK, Datum: 17.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICE
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn došlo k nefalšovanému psímu zápasu! „Při projekci amerického snímku
Podivuhodný případ Benjamina Buttona s Bradem Pittem a Cate Blanchettovou se do sebe pustili dva psi. Chyba byla
jednoznačně na straně majitele, jehož pes to nakonec šeredně odskákal. Nebyl na vodítku, a tak jeho páníček už nemohl
zareagovat, když se pustil do boje s druhým psem,“ vylíčil celou záležitost jeden ze svědků. ...3

Zpět
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V Pardubickém letním kině došlo také k zápasu mezi psy!
TISK, Datum: 17.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

„Pes, který nebyl na vodítku, to odskákal. Teklo z něj spoustu krve,“ řekl svědek události
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn došlo k nefalšovanému psímu zápasu! „Při projekci amerického snímku
Podivuhodný případ Benjamina Buttona s Bradem Pittem a Cate Blanchettovou se do sebe pustili dva psi. Chyba byla
jednoznačně ze strany majitele toho, který to nakonec šeredně odskákal. Nebyl na vodítku, a tak jeho páníček už nemohl
zareagovat, když se pustil do boje s druhým psem, který reprezentoval bojové plemeno,“ vylíčil celou záležitost jeden z očitých
svědků události.
„Nikdo je od sebe nemohl odtrhnout. Na místo rychle přispěchali i strážníci městské policie, kteří se snažili vyřešit celou situaci
tím, že na podrážděná zvířata nastříkali nějaký sprej. Ale ani to nepomáhalo,“ popisoval dramatické okamžiky svědek.
„Vypadalo to, že bojové plemeno svého soka snad zabije, ale nakonec se psy podařilo od sebe odtrhnout. Zabrala kupodivu
voda,“ poznamenal očitý svědek psí rvačky.
„Pes, který nebyl na vodítku, to ale pořádně odskákal. Teklo z něj spoustu krve,“ pokračoval návštěvník Pardubického
letního kina .
„Osobně bych se přikláněl k tomu, aby lidé své psí miláčky do kina nebrali buď vůbec, nebo aby je měli na vodítku. Vždyť v kině
je vždycky velká spousta lidí včetně dětí a člověk nikdy neví, co třeba takové bojové plemeno může udělat,“ dodal svědek
události.
Na oficiálních webových stránkách Pardubického letního kina Pernštejn komentovala celou událost také návštěvnice s
přezdívkou Šarlatánka. „Zákrok zasahujících městských policistů mě nadchl a podle mého názoru byl naprosto odpovídající
vzniklé situaci. Nevím, nevím, co by se dělo, kdyby některý z těch psů napadl někoho z diváků. Jsem ráda za přítomnost
městských strážníků v letním kině a cítím se v něm bezpečně,“ řekla Šarlatánka.
Více informací o letním kině na www.pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer od 21.30 hodin k vidění v případě příznivého
počasí film Podzimní zahrady. Návštěvníci Tyršových sadů ho uvidí zdarma.
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Zpět

Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 17.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Tentokrát se vás ptáme, kdo je režisérem snímku Podzimní zahrady, který bude v
pardubických Tyršových sadech k vidění dnes večer? Své odpovědi můžete posílat do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–
mailovou adresu pardubicky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, telefonní kontakt a samozřejmě také heslo
„Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Letní kino uvádí Podzimné zahrady
TISK, Datum: 17.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY V pardubickém letním kině se bude dnes večer promítat snímek Podzimní zahrady. Vincent je ministr, mocný
muž, docela elegantní bonviván. Jeho milence Odile nechybí krása, bystrost a šarm. Není však radno svazovat svůj osud s
příliš pohlednými dívkami - to může jednoho přijít draho. Jakmile je Vincent odvolán ze svého postu, Odile se na něj vykašle.
Vincentův nástupce Théodiere se zmocňuje jeho přepychové kanceláře. Všechno zpřehází a vymění od nábytku přes telefony
až po popelníky. Exministr Vincent naproti tomu začíná znovu objevovat opravdový život. Matku Vincenta si zahrál komik Michel
Piccoli.

Zpět
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Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 18.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo je režisérem snímku Podzimní zahrady, který byl v
pardubických Tyršových sadech k vidění v pondělí večer? Správná odpověď, že režisérem snímku byl Otar Iosseliani, přinesla
štěstí Karlu Koudelkovi. Ten se už včera mohl těšit z romantické večeře v Pardubickém letním kině Pernštejn. A pokud jste
náhodou nevyhráli, nemusíte smutnit. S Deníkem můžete soutěžit i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět

Letní kino uvádí Kusturicovu klasiku
TISK, Datum: 18.08.2009, 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 dnes připomene tvorbu jednoho z nejúspěšnějších současných režisérů Emira Kusturici. Promítat bude
jeho starší snímek Dům k pověšení. Hlavní hrdina filmu Perhan žije se svou babičkou Hatidžou, strýcem Merdžanem a
nemocnou sestrou Danirou v romské osadě, ze které jsou pravidelně unášeny děti do Itálie.
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Zpět

Kusturicův Dům k pověšení v letním kině
TISK, Datum: 18.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech se bude promítat od 21.30 hodin opět zcela zdarma!
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění snímek
režiséra Emira Kusturici Dům k pověšení. V Tyršových sadech bude promítnut zcela zdarma.
„Hlavní hrdina filmu Perhan žije se svou babičkou Hatidžou, strýcem Merdžanem a nemocnou sestrou Danirou v romské osadě,
ze které jsou pravidelně unášeny děti do Itálie, kde jsou využívány Ahmedovou mafií k různým zločinům. Perhan se zamiluje do
krásné Azry, ale k docílení svatby potřebuje peníze, a tak se vydává na dlouhou cestu do Milána,“ přiblížil děj příběhu jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Kusturica svým filmem reagoval na článek v novinách, kdy skupina jugoslávských Romů byla zatčena italskou policií a
obviněna z vykupování dětí z chudých romských rodin. Děti převážela ilegálně do Itálie, kde je nutila k žebrání, prostituci a
krádežím. Kusturica odjel do Skopje a několik měsíců žil v romské osadě, ve které naslouchal starým mýtům vyprávějících o
svobodě a smrti. Ve filmu propojil dokumentární rovinu se symbolickou, ve které jsou protagonisté čistší, věří ve své sny a touží
po šťastnějším volnějším životě,“ poznamenal Tomáš Drechsler a dodal, že film získal cenu za režii na Mezinárodním filmovém
festivalu v Cannes v roce 1989.

Foto autor: Foto: internet
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes od 21.30 hodin zdarma k vidění Kusturicův film Dům k
pověšení.

Zpět
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Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 19.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, do jakého města prchá Harvey Milk před diskriminací ve filmu Milk,
který bude k vidění v pardubických Tyršových sadech už zítra večer? Své odpovědi nám posílejte do dnešní desáté hodiny
dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, telefonní kontakt
(nejlépe mobil) a samozřejmě také heslo „Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

Zpět
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Průměr diváků v multikině? Dvanáct a sedm na projekci!
TISK, Datum: 19.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: L. Dubský, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

CineStar teď spoléhá na filmové trháky, Cinema City láká diváky na velkou letní soutěž
Pardubice/ Pardubice lze bez váhání nazvat filmovým městem. Nekoná se tady sice festival jako v Karlových Varech, ale
Pardubáci mohou navštívit hned dvě moderní multikina a během léta mohou zdarma zajít i do Pardubického letního kina
Pernštejn. Právě letní kino, které každý večer přitahuje více než tisíc návštěvníků, ještě zvýšilo konkurenci a provozovatelé kin
tak musejí bojovat o každého diváka.
„Letní měsíce jsou, co se týče návštěvnosti, tradičně slabší. Vliv na to má určitě hlavně letní kino, které nám přebere část
diváků,“ informovala náš Deník manažerka CineStaru Veronika Nečasová. Návštěvnost může ovlivňovat i stále vzrůstající obliba
letního biografu, protože podle Nečasové je návštěvnost o něco horší než ve stejném období loňského roku.
„Velký zájem diváků byl ale o pokračování Doby ledové i o film Harry Potter a Princ dvojí krve,“ uvedla Veronika Nečasová.
Letní kino je prý spíše zpestřením
Konkurenční multiplex Cinema City, který v Pardubicích působí od prosince loňského roku, naopak o prázdninách zaznamenal
mírný nárůst počtu návštěvníků.
„Letní měsíce jsou obvykle známé nižší návštěvností. Proto jsme letos spustili velkou letní soutěž, ve které vyhrává úplně
každý. Díky tomu se nám návštěvnost naopak zvýšila, takže soutěž považujeme za velmi úspěšnou,“ podotkla Adriana
Vrabcová z multikina CinemaCity. Podle Vrabcové si v Pardubicích konkurují především multikina, zatímco letní kino stojí vedle
nich spíše jako zpestření.
„O úspěchu letního kina samozřejmě víme a je mi jasné, že v horkých letních měsících je mnohem lákavější strávit čas venku v
parku než někde v temném klimatizovaném sále. Pardubické letní kino má ale jinou skladbu filmů, a proto si myslím, že také
láká trochu jiný okruh diváků,“ konstatovala Adriana Vrabcová, podle které lze letní měsíce všeobecně považovat za dost
nevyzpytatelné.
Podle statistik za druhé čtvrtletí roku 2009 si zatím lépe vede pardubický CineStar. Ten od dubna do června navštívilo 25 876
lidí, což znamená průměr dvanáct diváků na jednu projekci. Do Cinema City zašlo ve stejném období 24 650 lidí, takže každé
představení sledovalo průměrně sedm diváků.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: VÁLKA KIN. Zatímco do pardubického CineStaru přišlo během druhého čtvrtletí v průměru dvanáct lidí na projekci,
v Cinema City sledovalo ve stejném období promítání v průměru sedm diváků. Pardubické letní kino Pernštejn nyní
dosahuje průměrné návštěvnosti přes tisíc osob.
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Zpět

Letní kino pošle do vesmíru opičáky
TISK, Datum: 19.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

KULTURNÍ TIPY FILM
Pardubické letní kino dnes uvádí animovaný snímek Vesmírní opičáci. Když NASA, Národní úřad pro letectví a
kosmonautiku, naposledy stál před problémem, který byl nad jeho síly, povolal do služby Bruce Willise. Teď je ale problém tak
nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit jen opravdový hrdina. Do služby je tedy povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta
Ham Třetí, který by měl mít ty správné předpoklady k záchraně projektu. Jenže Ham je původem cirkusák, a tak o takovouhle
slávu zrovna dvakrát nestojí. Přesto neochotně přijme úlohu neohroženého zachránce a společně s nebojácnou a
temperamentní seržantkou Lunou a nevrlým a věčně podrážděným velitelem Titanem podstoupí vesmírně dobrodužný a
nesmírně náročný výcvik, aby mohli najít sondu, která zmizela kdesi v intergalaktické červí díře.
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Zpět

Vesmírní opičáci v Tyršových sadech
TISK, Datum: 19.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin k vidění v případě příznivého počasí film Vesmírní
opičáci (viz foto). Návštěvníci Tyršových sadů jej uvidí zcela zdarma.
„Když NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál před problémem, který byl nad jeho síly, povolal do
služby Bruce Willise. Teď je ale problém tak nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit jen opravdový hrdina. Do služby je tedy
povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta Ham Třetí (v českém znění Vojtěch Kotek), který by měl mít ty správné
předpoklady k záchraně projektu. Jenže Ham je původem cirkusák, a tak o takovouhle slávu zrovna dvakrát nestojí. Přesto
neochotně přijme úlohu neohroženého zachránce a společně s nebojácnou a temperamentní seržantkou Lunou (Lucie
Vondráčková) a nevrlým a věčně podrážděným velitelem Titanem (Martin Písařík) podstoupí vesmírně dobrodužný a nesmírně
náročný výcvik, aby mohli najít sondu, která zmizela kdesi v intergalaktické červí díře,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina
Tomáš Drechsler. „Ham se ale víc než o záchrannou misi zajímá o to, co všechno se dá vyvádět ve stavu beztíže, a tak zkouší
různé (sk)opičiny a psí kusy, a nějaké hrdinské činy mu jsou ukradené. To se ale změní ve chvíli, když kdesi uprostřed vesmíru
narazí na dosud neznámou obydlenou planetku,za devatero horama’, kterou si okamžitě zamilují. Její mírumilovní obyvatelé
jsou ale tyranizováni zlým diktátorem Zartogem a vesmírní opičáci se rozhodnou, že své nové kamarády vymaní z nadvlády
krutovládce. To největší dobrodružství na ně ale teprve čeká, musí se totiž vrátit zpět na Zem,“ dodal Drechsler.
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Kdo půjde na romantickou večeři?
TISK, Datum: 20.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, do jakého města prchl Harvey Milk před diskriminací ve filmu
Milk, který bude k vidění v pardubických Tyršových sadech už dnes večer? Správná odpověď, že šlo o San Francisco, přinesla
štěstí Martinu Šábrtovi. Ten se už dnes večer může těšit na romantickou večeři v Pardubickém letním kině! A pokud jste
náhodou nevyhráli, tak nemusíte smutnit! S Deníkem můžete soutěžit i dál!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Letní kino uvede příběh homosexuála Milka
TISK, Datum: 20.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech se bude promítat od 21.30 hodin opět zcela zdarma.
Pardubice/ V Pardubickém letním kině bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění film Milk. V Tyršových
sadech ho uvidí návštěvníci zcela zdarma!
„Harvey Milk pracoval na Wall Street. Měl všechno, co si jen mohl přát, jedno mu však chybělo – svět, ve kterém může nahlas
říct, že je homosexuál, a nikdo ho za to nebude diskriminovat,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan
Motyčka.
„Rozhodl se proto svou práci opustit, odstěhovat se se svým přítelem do San Francisca do Castro distriktu a otevřít si obchod s
fotoaparáty. Brzy se z obchodu stalo místo, kde se začali scházet všichni, které ta doba odsuzovala a ničila,“ sdělil Jan
Motyčka. „Harvey si uvědomil, že je na čase něco dělat, a začal za svou tichou komunitu mluvit nahlas. Malá vítězství vedla k
větším a Harveyho statečnost a odvaha odolávat denním výhrůžkám smrti inspirovala další, aby konečně začali jednat. To vše
vedlo k tomu, že Harvey byl zvolen prvním gay politikem vUSAa členem městské rady San Francisca,“ poznamenal provozovatel
letního kina.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes od 21.30 hodin večer zcela zdarma k vidění snímek Milk.
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Zpět

Snímek o právech homosexuálů
TISK, Datum: 20.08.2009, 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 dnes promítá snímek Milk. Harvey Milk pracoval na Wall Street, měl vše, co si mohl přát, jedno
mu však chybělo - svět, ve kterém může říct, že je homosexuál, a nikdo ho za to nebude diskriminovat. Nakonec byl zvolen
prvním gay politikem v USA a členem městské rady San Francisca.

Zpět

Letní kino nabízí Renčův snímek
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

UDÁLOSTI
FILM Rebelové - tak zní titul třetího celovečerního filmu režiséra Filipa Renče, který dnes promítá pardubické letní kino .
Režisér tentokráte nezvolil psychologické drama, ale podle scénáře, který napsal se Zdeňkem Zelenkou, natočil žánr diváky
daleko přístupnější, a to muzikál s upřesňujícím podtitulem „Písničkový retrofilm z let 60.“. V půvabném výtvarném stylu
atmosféry konce šedesátých let vypráví film zejména o jedné velké lásce, které však dějiny nebyly zrovna nakloněny.
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Zpět

Rebelové zamíří do letního kina!
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 20, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes večer od 21.30 hodin k vidění v případě příznivého počasí film
Rebelové.
Návštěvníci Tyršových sadů ho budou moci spatřit zcela zdarma, a to přímo v den, kdy na naše území vnikla v srpnu roku 1968
„spřátelená“ vojska Varšavské smlouvy.
„Myslím, že se provozovatelům letního kina povedl opravdu dobrý fór. A jsem přesvědčen o tom, že by do letního kina mohla
přijít i solidní návštěva,“ nechal se slyšet jeden z pravidelných návštěvníků Pardubického letního kina Pernštejn.
„Rebelové jsou v pořadí třetím celovečerním snímkem režiséra Filipa Renče. Ten nezvolil psychologické drama, ale podle
scénáře, který napsal se Zdeňkem Zelenkou, natočil žánr diváky daleko vítanější, a to muzikál s upřesňujícím podtitulem
Písničkový retrofilm z let 60.,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„V půvabném výtvarném stylu atmosféry konce šedesátých let vypráví film zejména o jedné velké lásce, které však dějiny
nebyly zrovna nakloněny,“ sdělil Jan Motyčka.
„Maturantka Tereza a kluk, který utekl z vojny – to jsou hlavní hrdinové příběhu, v němž má dominantní úlohu hudba a tanec.
Objeví se v něm celkem jedenáct velkých choreografických čísel, které jsou obrazovým zpracováním nejznámějších hitů
šedesátých let minulého století,“ nechal se slyšet druhý z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Cílem autorů bylo natočit film, který na pozadí nelehké doby vypráví zábavnou formou příběh o všem pozitivním, co život
nabízí, zejména pak o lásce,“ vyjádřil se Tomáš Drechsler.
„Film Rebelové je o době, která bude pro mladé diváky možná objevem, pro ty starší zřejmě silnou vzpomínkou,“ shrnul
dramaturg Pardubického letního kina Pernštejn Leoš Kučera.
Více informací o projektu najdete na webové adrese www.pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Reprofoto: Deník
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění
písničkový retrofilm Rebelové. Návštěvníci Tyršových sadů ho uvidí zcela zdarma!
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Zpět

„Je to úžasný nápad,“ říká moderátor Víšek
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 45, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubické babí léto

Pardubice/ „Je to úžasný nápad!“ Tak mluvil o prázdninových filmových projekcích zdarma v Pardubickém letním kině Pernštejn
známý moderátor Roman Víšek.
„Myslím, že kino běží moc hezky. Je čím dál hezčí a připadá mi, že všichni už se také naučili své role, které tu mají. Stánky
fungují naprosto úžasně, je tu čisto, klídek, nikdo neruší promítání, což je podle mého názoru docela náročné uhlídat, zvláště
když se projekce konají v městském parku v Tyršových sadech,“ poznamenal Roman Víšek.
„Díky Pardubickému letnímu kinu zažívám krásné léto a zároveň si vůbec poprvé v dospělosti uvědomuji, že jsou nějaké
prázdniny,“ přiznal bývalý televizní hlasatel.
„Jako dítě jsem chodil do letního kina v Kroměříži. To byl nádherný areál, z něhož je dnes snad nějaká asijská tržnice. Letní
kino už tu bohužel neexistuje,“ posteskl si Roman Víšek. Ten v pardubických Tyršových sadech dokonce oslavil své čtyřicáté
narozeniny. „Letošní rok si užívám léto jako správný umělec na volné noze – nejlépe na Opaťáku. A Pardubické letní kino
beru jako příjemné vytržení do hezké práce a ještě jako jakési připomenutí toho, že jsem byl někdy mladý a chodil do letního
kina,“ nechal se slyšet známý moderátor.
„Je moc fajn, že na filmové projekce v Tyršových sadech je vždycky plno,“ podotkl Roman Víšek, který do Pardubického
letního kina jezdí pravidelně každý rok.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: MODERÁTOR ROMAN VÍŠEK patří mezi tradiční návštěvníky Pardubického letního kina Pernštejn.
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„ Pardubické letní kino ? Jde o fenomén,“ tvrdí návštěvníci
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 45, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubické babí
léto

Provozovatelé letos udělali několik dalších kroků k zlepšení pohodlí a bezpečnosti diváků
Pardubice/ „Jsem hrdá na to, že v Pardubicích je nejlepší letní kino na světě,“ napsala na webové stránky Pardubického
letního kina Pernštejn divačka Jarča. „Kino je fakt super, jsem ráda, že tu je,“ souhlasila Nikolka. „ Pardubické letní kino je
fenomén,“ přidal se Honza v internetové diskuzi k nejnavštěvovanějšímu prázdninovému kulturnímu projektu v Pardubickém
kraji.
„Jsme rádi, že lidí chodí čím dál více,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Mezi letošní trháky prázdninové nabídky patřil animovaný film Madagaskar 2: Útěk do Afriky. Ten se postaral o jeden z rekordů
čtvrté sezony – čtyři tisíce diváků na jednu projekci pod širým nebem,“ poznamenal jeho kolega Tomáš Drechsler.
„Potěšilo nás, že na kreslené tituly s českým dabingem chodí početné rodiny s dětmi, a to i přesto, že začínáme vždy až v 21.30
hodin,“ sdělil Tomáš Drechsler, který je přesvědčen o tom, že by na tento rekord mohl klidně zaútočit i třetí díl Doby ledové,
připravovaný na samotný závěr sezony – pondělí 31. srpna.
Pardubické letní kino Pernštejn letos udělalo další krok k zlepšení pohodlí a bezpečnosti svých návštěvníků. „Do parku jsme
nainstalovali nové osvětlení, díky němuž je nyní možné se pohybovat po Tyršových sadech, aniž by člověk musel mít obavy z
toho, že zde přijde k nějaké újmě,“ pravil Jan Motyčka.
„Zároveň se nám ve spolupráci s městskou policií a naší ochrankou, kterou jsme najali, daří vytěsňovat z letního kina lidi, kteří
sem chodí nikoliv kvůli filmům, ale protože je to v současné době in a promítání je vlastně vůbec nezajímá,“ nechal se slyšet.
„Občas se nám stávalo, že svými hlučnými projevy rušili projekce, takže jsme se jim vždycky snažili vysvětlit, že pokud se chtějí
hlasitě bavit a ještě přitom popíjet své donesené alkoholické nápoje, ať si k tomu vyberou raději nějaké vhodnější místo,“
pokračoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina .
„Jsme potěšeni, že obyvatelé i návštěvníci Pardubic vzali naše kino za své a už čtvrtou sezonu mu věnují takovou přízeň. Totéž
se týká i našich partnerů,“ uzavřel Jan Motyčka. Více informací o celém projektu na webové adrese www.pardubic
ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN bude v prostorách Tyršových sadů promítat atraktivní domácí i
zahraniční filmy zcela zdarma až do konce měsíce srpna.
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Zpět

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, kdo je režisérem filmu Rebelové, který bude promítnut v
Pardubickém letním kině Pernštejn symbolicky v den okupace Československa „spřátelenými“ vojsky v srpnu roku 1968? Své
odpovědi posílejte na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz do dnešní desáté hodiny dopoledne. Nezapomeňte uvést celé
své jméno a příjmení, telefonní kontakt a také heslo „Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Na co se můžete přijít podívat?
TISK, Datum: 21.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 45, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubické babí léto

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn přichystalo pro návštěvníky i na závěr srpna pestrý filmový program. Promítání
začíná za příznivého počasí ve 21.30 hodin v Tyršových sadech.
„Vstup je, stejně jako po celé léto, zcela zdarma,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka.
Pátek 21. 8.: Rebelové – ČR 2001, režie Filip Renč, 109 minut, česká verze.
Sobota 22. 8.: Malé oslavy – ČR–SLO–ITA 2008, režie Zdeněk Tyc, 96 minut, česká verze. Neděle 23. 8.: Psycho – USA 1960,
režie Alfred Hitchcock, 109 minut, anglická verze, české titulky.
Pondělí 24. 8.: Gomorra – ITA 2008, režie Matteo Garrone, 137 minut, italská verze, české titulky.
Úterý 25. 8.: Vicky Cristina Barcelona – USA–ŠPA 2008, režie Woody Allen, 96 minut, katalánsko-španělsko-anglická verze,
české titulky.
Středa 26. 8.: Monstra vs. Vetřelci – USA 2009, režie Rob Letterman, Conrad Vernon, 94 minut, český dabing.
Čtvrtek 27. 8.: Katyň – POL 2007, režie Andrzej Wajda, 117 minut, polská verze, české titulky. Pátek 28. 8.: Noc v muzeu 2 –
USA 2009, režie Shawn Levy, 105 minut, anglická verze, české titulky.
Sobota 29. 8.: Milionář z chatrče – USA 2008, režie Danny Boyle, 120 minut, anglickohindská verze, české titulky. Neděle 30.
8.: T. M. A. – 2009, režie Juraj Herz, 90 minut, česká verze.
Pondělí 31. 8.: Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – USA 2009, režie Carlos Saldanha, 96 minut, český dabing (viz foto).
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Zpět

Malé oslavy dnes v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 22.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin k vidění v případě příznivého počasí film Malé
oslavy. Návštěvníci Tyršových sadů ho spatří zcela zdarma! „Je to příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která je
prý stejně dobrá jako sex. Annu Šiškovou a Boleslava Polívku doplňuje talentovaná mladá herečka a začínající režisérka
Tereza Nvotová,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Filmový vztah matky a dcery je o to opravdovější a intenzivnější, že ho v Malých oslavách ztvárnily skutečná matka s dcerou.
Tereza Nvotová je dcerou Anny Šiškové na plátně i v reálném životě,“ podotkl Tomáš Drechsler.
„Dospívání a ztracené nevinnosti nás přesvědčí, že za krutostí světa se skrývá radost pronikající všemi směry jako světlo,“
prohlásil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn, které zítra ve stejný čas uvede slavný americký snímek
Psycho.
„Je jedním z nejznámějších děl populárního tvůrce psychologických detektivek a thrillerů Alfreda Hitchcocka, označovaného za
mistra filmové hrůzy,“ podotkl Drechslerův kolega Jan Motyčka. „Snímek byl natočen podle stejnojmenné románové předlohy,
opírající se o skutečnou událost - příběh člověka, který si kdesi ve Wisconsinu nechal u sebe v bytě matčinu mrtvolu,“ doplnil
druhý provozovatel Pardubického letního kina .

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer zcela zdarma k vidění film Malé oslavy.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

166 / 222

Zpět

Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 22.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

PARDUBICKO
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, kdo je režisérem filmu Rebelové, který byl k vidění v
pardubických Tyršových sadech v pátek večer? Správná odpověď, že šlo o režiséra Filipa Renče, přinesla štěstí Petru
Machytkovi. Ten se už včera večer mohl těšit z romantické večeře v Pardubickém letním kině! A pokud jste náhodou tentokrát
nevyhráli, tak rozhodně nemusíte smutnit! S Deníkem totiž můžete soutěžit i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

V letním kině bude řádit italská mafie
TISK, Datum: 24.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Zapomeňte na Kmotra!, výzývá dnes pardubické letní kino . Snímek s názvem Gomorra je nejpravdivější a nejsyrovější film o
mafii, jaký byl natočen. Román Gomorra, který je předlohou filmu, vyšel již ve 33 zemích a stal se celosvětovým bestsellerem.
Brutálně syrová freska Mattea Garroneho líčí s až neuvěřitelnou výstižností, jakými způsoby ovládá neapolská větev mafie
zvaná camorra všední život lidí. Je to svět, kde jediným zákonem je násilí, jedinou hodnotou moc, jediným snem peníze a
jediným dorozumívacím prostředkem zbraně. V souboji klanů jde o nadvládu nad trhem s narkotiky, nebezpečným odpadem, s
prostitucí, turistikou, ale i s oděvním průmyslem.
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Zpět

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 24.08.2009, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaké jméno má režisér filmu Gomorra? Tento pozoruhodný italský
snímek o mafii z roku 2008 bude k vidění v Pardubickém letním kině Pernštejn už dnes večer! Své odpovědi posílejte během
dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení,
telefonní kontakt (nejlépe mobil) a samozřejmě také heslo „Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.
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Zpět

Film bez diváků je mrtvý, říká uznávaný slovenský režisér
TISK, Datum: 24.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

„Do letního kina jsem jako dítě chodil moc rád. Vždy jsem se tam přes nějaké křoví dostal“
Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn se za čtyři roky, které existuje, stalo doslova fenoménem. V Tyršových sadech
promítá v případě příznivého počasí zcela zdarma po celou dobu prázdnin. Průměrná návštěvnost na jednu projekci přesahuje
tisíc diváků, což ocenil i známý slovenský režisér žijící v Praze Juraj Jakubisko.
„To je úžasné. Já totiž neustále říkám, že film bez diváků je mrtvý. A z mého pohledu je v podstatě jedno, jestli tam návštěvníky
dostanete zadarmo nebo za peníze,“ žertoval Juraj Jakubisko.
„Když jsme byli mladí, tak jsme razili heslo, že je jedno, kolik lidí na náš film přijde. Prostě jsme točili a i když třeba nebyly naše
snímky dobré, tak jsme se vzájemně uklidňovali, že my jsme ti chytří a diváci ti blbí. Teď už mám ale věk na to, že toto krédo
nerazím. Zjistil jsem, že film je masové umění a publikum k němu patří,“ pousmál se uznávaný režisér, jehož zatím poslední film
Bathory spatřily v Pardubickém letním kině Pernštejn zhruba dvě tisícovky návštěvníků. „To, že jich přišlo tolik a že po filmu
tleskali, jak jsem se dozvěděl, mě samozřejmě těší,“ nechal se slyšet Juraj Jakubisko, podle něhož prý letní kino k prázdninám
neodmyslitelně patří.
„Myslím, že je to dobrá propagace kultury. Škoda, že jsem u promítání Bathory v Pardubicích nemohl být osobně. V ten den
měl totiž můj synovec svatbu,“ posteskl si slovenský režisér.
„Jako dítě jsem do letního kina chodil strašně moc rád. Tehdy jsem neměl peníze, a tak jsem se do normálního skoro nedostal.
A do toho letního jsem se vždycky přes nějaké křoví dokázal probojovat. Oproti kamenným kinům totiž mělo jednu svou velkou
výhodu – nebyly zde zdi,“ vtipkoval Juraj Jakubisko.
„Když člověk sedí v letním kině, tak většinou je v nějakém hezkém prostředí v přírodě. A to i pak ten film, který se promítá na
plátně, vnímá úplně jinak než v běžném kině,“ pokračoval režisér.
„Jsem přesvědčen o tom, že například historické snímky, jako třeba Bathory, v tomto prostředí mohou zabrat a získat úplně jiný
rozměr. U komorních filmů bych to možná vnímal trochu jinak a v některých případech by to danému titulu mohlo i uškodit, ale
to naštěstí není případ Pardubického letního kina ,“ přemítala žijící legenda česko–slovenské kinematografie, které se zalíbil
nápad provozovatelů Pardubického letního kina uspořádat speciální projekci filmu Bathory také na hradě Kunětická hora.
„Zatím je to pouze nápad, ale určitě bych nebyl proti, ba naopak. Je to zajímavá myšlenka a věřím, že i pro prostor, který má
svou bohatou historii, by to mohlo být příjemné oživení,“ uzavřel Juraj Jakubisko. Více o projektu Pardubického letního kina
Pernštejn najdete na webu www.pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO se za čtyři roky, které existuje, stalo doslova fenoménem. Průměrná návštěvnost na
projekci přesahuje tisíc diváků, což ocenil i režisér Juraj Jakubisko.
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Zpět

Film bez diváků je mrtvý, říká Jakubisko
TISK, Datum: 24.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn se za čtyři roky existence stalo doslova fenoménem. V Tyršových sadech promítá
v případě příznivého počasí zcela zdarma po celou dobu prázdnin. Průměrná návštěvnost na jednu projekci nyní přesahuje
tisíc diváků, což ocenil i režisér Juraj Jakubisko. ...3
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Zpět

Letní kino uvádí Woody Allena
TISK, Datum: 25.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Snímek amerického režiséra Woody Allena Vicky Cristina Barcelona dnes promítne pardubické letní kino . Do „španělského
New Yorku“ odjíždějí na léto dvě mladé Američanky. Poněkud příkrá a zásadová Vicky (Rebecca Hallová), která má před
svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina (Scarlett Johanssonová). Potkávají spontánního malíře (Javier Bardem) - netřeba
dodávat, že po obou fešandách začne házet očkem - a jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku (Penelope
Cruzová).
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Zpět

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 25.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaké jméno má režisér filmu Gomorra? Správná odpověď, že
jím byl italský režisér Matteo Garrone, přinesla štěstí Jakubu Haničákovi. Ten si mohl romantickou večeři v Pardubickém letním
kině Pernštejn užít už včera večer, kdy byl tento pozoruhodný italský snímek o mafii z roku 2008 k vidění. A pokud jste tentokrát
nevyhráli, nemusíte smutnit! S Deníkem totiž můžete soutěžit i dál!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pro čtenáře Deníku připravilo soutěž o romantickou večeři.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

173 / 222

Zpět

Allenův film dnes v letním kině
TISK, Datum: 25.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes večer od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění film
Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona. V pardubických Tyršových sadech bude promítnut zcela zdarma! „Do,španělského
New Yorku’ odjíždějí na léto dvě mladé Američanky. Poněkud příkrá a zásadová Vicky (Rebecca Hallová), která má před
svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina (Scarlett Johanssonová). Potkávají spontánního malíře (Javier Bardem) - netřeba
dodávat, že po obou fešandách začne házet očkem - a jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku (Penelope
Cruzová),“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. „Srážka tak temperamentních
charakterů na malém prostoru nemůže skončit jinak než žhavým dobrodružstvím a záleží pouze na optice diváka, zda spatří pod
povrchem filmu romantickou rumbu, ležérní slowfox, nebo vášnivě-dramatické paso doble,“ sdělil Drechslerův kolega Jan
Motyčka.

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer k vidění Allenův film Vicky Cristina Barcelona.
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Zpět

Monstra s Vetřelci v letním kině!
TISK, Datum: 26.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Pardubice/ V Pardubickém letním kině bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění americký film Monstra
vs. Vetřelci. V Tyršových sadech ho uvidí návštěvníci zcela zdarma!
„Příběh začíná svatbou. Susan, obyčejná holka z Kalifornie, má už za pár hodin říct,ano’ svému vyvolenému. Když ji do hlavy
praští meteorit plný kosmického slizu, dost ji to vykolejí,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina
Pernštejn Jan Motyčka.
„Následně naroste do výšky patnácti metrů, a to ji rozhodí ještě o něco víc. Než se stačí svého vyvoleného zeptat, zda mu bude
její výška vadit, zaútočí na ni speciální vojenská jednotka, zajme ji a uvězní v tajném vládním komplexu,“ prohlásil druhý
provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Tady Susan, oficiálně přejmenovaná na Enormiku, zjišťuje, že se svou výjimečností rozhodně není sama. Kromě ní tu jsou
věznění geniální vědec Dr. Šváb, PhDr., kterému po jednom neúspěšném pokusu nahradila vlastní hlavu hlava muší, a
Chybějící článek, což je reprezentant evolučního přechodu mezi rybou a člověkem. Dalšími obyvateli jsou rosolovitý a
nezničitelný B. O. B. a sto metrů dlouhá larva přezdívaná Hmyzosaurka,“ pokračoval Tomáš Drechsler.
„Jejich doživotní internace skončí ve chvíli, kdy na Zemi přistane záhadný mimozemský robot a vezme ji útokem. Protože
konvenční ani standardní nekonvenční zbraně na něho nepůsobí, obrátí se zoufalý generál MacBomba na ještě zoufalejšího
prezidenta Spojených států a požádá ho, aby oficiálně povolal partičku příšer do boje proti vetřelci z vesmíru a zachránil svět
před hrozící zkázou. A monstra ve snaze dokázat, jak moc jsou pro lidstvo potřebná, chytí tuhle příležitost pevně za pačesy,“
informoval náš Deník Jan Motyčka.
Více informací o Pardubickém letním kině najdete na internetové adrese www.pardubicky.
denik.cz/letni kino

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k
vidění zcela zdarma americký film Monstra vs. Vetřelci.
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Zpět

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 26.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaké jméno má režisér filmu Katyň, který bude k vidění v
Pardubickém letním kině Pernštejn zítra večer? Své odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou
adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, telefonní kontakt (nejlépe mobil) a samozřejmě
také heslo „Letní kino“.
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Zpět

Letní kino promítá animovaný snímek
TISK, Datum: 26.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes uvádí animovaný film Monstra vs. Vetřelci. Příběh začíná svatbou. Susan, obyčejná holka z
Kalifornie, má už za pár hodin říct „Ano“ svému vyvolenému. Když ji do hlavy praští meteorit plný kosmického slizu, dost ji to
vykolejí. Následně naroste do výšky patnácti metrů, a to ji rozhodí ještě o něco víc. Než se stačí svého vyvoleného zeptat, zda
mu bude její výška vadit, zaútočí na ni speciální vojenská jednotka, zajme ji a uvězní v tajném vládním komplexu.

Zpět
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V Pardubickém letním kině uvedou strhující Katyň vojáci v dobových uniformách! Už dnes
TISK, Datum: 27.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

V Tyršových sadech se bude promítat v případě příznivého počasí od 21.30 hodin. Výjimečnost projekce podtrhne též účast
distributora
Pardubice/ Po úspěchu speciální projekce strhujícího filmu slavného polského režiséra Andrzeje Wajdy Katyň na závěr
pardubické části letošního Febiofestu v areálu zdechovického zámku bude tento snímek o zločinu, jenž měl být zapomenut,
promítnut rovněž v Pardubickém letním kině Pernštejn, a to dnes od 21.30 hodin v Tyršových sadech!
„Zážitek z tohoto neobyčejně silného emotivního příběhu, který bude v případě příznivého počasí k vidění zcela zdarma, ještě
zvýrazní přítomnost vojenské techniky a vojáků v sovětských a nacistických uniformách. To vše bude dotvářet jedinečnou
atmosféru akce,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Výjimečnost projekce podtrhne i účast Miroslava Zukala, distributora snímku, jenž byl loni nominován na Oscara za nejlepší
neanglicky mluvený film,“ poznamenal Jan Motyčka. „Je neobyčejně sugestivním zpracováním jedné z nejtemnějších událostí
polských dějin. Zachycuje masakr 22 500 polských vojáků i civilistů v režii sovětské tajné policie v roce 1940,“ prohlásil
provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn.
„Filmové drama držitele čestného Oscara za celoživotní dílo, jehož Andrzej Wajda získal v roce 2000, se zaměřuje na konkrétní
příběhy lidí, které masakr s různou intenzitou osobně zasáhl. A to i samotné tvůrce! Wajdův otec byl v Katyni zavražděn, stejně
jako strýc hudebního skladatele Kryzstofa Pendereckého,“ podotkl druhý provozovatel Pardubického letního kina Tomáš
Drechsler.
„Osou snímku jsou osudy žen, které ztratily své manžely, bratry či syny. Některé z nich se také dostávají do sovětského zajetí,
jiné hledají důkazy o jejich přežití, další apaticky čekají, smířené s tím nejhorším možným scénářem,“ řekl Tomáš Drechsler.
„Film představuje jednu z nejhrůznějších vražd především pohledem rodinných příslušníků, prostřednictvím jejich marných
nadějí a prožívaného utrpení,“ podotkl provozovatel letního kina.
„V hlavních rolích účinkují Joachim Paul Assböck, Andrzej Chyra, Artur Zmijewski, Stanisława Celińska, Wladyslaw Kowalski,
Agnieszka Glinska, Pawel Malaszynski,“ uzavřel Tomáš Drechsler.
Více informací o projektu Pardubického letního kina Pernštejn najdete na internetové adrese www. pardubicky.denik.cz/
letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes od 21.30 hodin k vidění zdarma film slavného polského
režiséra Andrzeje Wajdy Katyň. Ta byla s velkým úspěchem promítnuta při pardubickém Febiofestu na zámku ve Zdechovicích
na Přeloučsku.

Zpět
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Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 27.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaké jméno má režisér filmu Katyň, který bude k vidění v
Pardubickém letním kině Pernštejn dnes večer? Správná odpověď zněla, že šlo o režiséra Andrzeje Wajdu. Ta přinesla štěstí
Monice Pokorné, jež si bude moci vychutnat romantickou večeři v Tyršových sadech už dnes!Apokud jste tentokrát náhodou
nevyhráli, nemusíte smutnit! Soutěžit s Deníkem můžete i nadále!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO připravilo pro čtenáře Deníku soutěž o romantickou večeři.

Zpět

V letním kině dnes strhující Katyň
TISK, Datum: 27.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICE
Pardubice/ Po úspěchu speciální projekce strhujícího filmu slavného polského režiséra Andrzeje Wajdy Katyň na závěr
pardubické části letošního Febiofestu v areálu zdechovického zámku bude tento snímek o zločinu, jenž měl být zapomenut,
promítnut rovněž v Pardubickém letním kině Pernštejn, a to už dnes večer od 21.30 hodin v Tyršových sadech! ...18
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Zpět

Událost, na kterou se mělo zapomenout
TISK, Datum: 27.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino dnes promítá snímek Katyň. Slavný polský režisér Andrzej Wajda zpracoval jednu z nejtemnějších
událostí polských dějin: masakr 22 500 polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce 1940.
Kolem katyňského masakru vznikla řada kontroverzí a nejasností. Hromadné hroby obětí odhalili Němci v roce 1941. Moskva
na oplátku z masakru obvinila Němce, západ o masakru mlčel.
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Exponáty z muzea budou řádit v letním kině
TISK, Datum: 28.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech dnes uvedou film s Benem Stillerem v hlavní roli.
Pardubice/ V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes večer od 21.30 hodin k vidění druhý díl amerického filmu Noc v
muzeu. „V Tyršových sadech bude k vidění v případě příznivého počasí zcela zdarma,“ uvedl jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„V druhém pokračování úspěšné komedie je Přírodovědné muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci a exponáty jsou uloženy ve
washingtonském Federálním archivu,“ konstatoval druhý provozovatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Amelia Earhartová (Amy Adamsová), první žena, která přeletěla Atlantský oceán, má zálusk na člena ochranky Larryho (Ben
Stiller),“ nastínil děj příběhu Tomáš Drechsler. „Spolu s nimi se na plátně objeví i další herci z prvního dílu – Owen Wilson,
Steve Coogan, Ricky Gervais a další,“ dodal provozovatel Pardubického letního kina .
Více informací o projektu Pardubického letního kina najdete na webové adrese www.pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: www.kino.tiscali.cz
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN bude dnes večer k vidění film Noc v muzeu 2. A opět zcela zdarma!
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Kdo vyhraje romantickou večeři?
TISK, Datum: 28.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaké jméno má režisér filmu Noc v muzeu 2, který bude k vidění v
Pardubickém letním kině Pernštejn dnes večer? Své odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou
adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, telefonní kontakt (nejlépe mobil) a také heslo
„Letní kino“.

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO připravilo pro čtenáře Deníku soutěž o romantickou večeři.
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Hrdinové prožijí druhou noc v muzeu
TISK, Datum: 28.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

FILM
UDÁLOSTI
Pardubické letní kino dnes svým divákům nabídne druhé pokračování snímku Noc v muzeu. Přírodovědné muzeum je
uzavřeno kvůli rekonstrukci a exponáty jsou uloženy ve washingtonském Federálním archivu. Amelia Earhartová (Amy
Adamsová), první žena která přeletěla Atlantský oceán, má zálusk na člena ochranky Larryho (Ben Stiller).

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

183 / 222

Zpět

V letním kině se objeví milionář
TISK, Datum: 28.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY
Pardubické letní kino zítra promítá oscarový snímek Milionář z chatrče. Mladičký Ind Jamal Malik (Dav Patel) má jen to
nejzákladnější vzdělání a pochází z chudobou prorostlého bombajského slumu, přesto dokázal to, co se před ním nepovedlo
ani váženým doktorům či učitelům - v indické mutaci vědomostní soutěže Chcete být milionářem? již zodpověděl otázku za deset
milionů rupií a večer jej čeká otázka poslední, hodnocená dvojnásobnou částkou.

Zpět
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Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 29.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jaké jméno má režisér filmu Noc v muzeu 2, který byl k vidění v
Pardubickém letním kině Pernštejn včera večer? Správná odpověď, že režisérem tohoto snímku byl Shawn Levy, přinesla štěstí
Davidu Šímovi. Ten se mohl už včera večer těšit z romantické večeře v Pardubickém letním kině Pernštejn. A pokud jste
náhodou nevyhráli, nemusíte smutnit. S Deníkem můžete soutěžit dál!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO připravilo pro čtenáře Deníku soutěž o romantickou večeři.

Zpět

Tyršovy sady se proměnily v katyňský les
TISK, Datum: 29.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Zážitek z promítání umocnila též dobová technika a vojáci ve stylových uniformách.
Pardubice/ Strhující drama o jedné z nejtemnějších událostí polských dějin z dílny slavného režiséra Andrzeje Wajdy Katyň
táhne. Po obrovském úspěchu, který tento příběh o masakru 22 500 polských vojáků a civilistů v roce 1940 vzbudil na závěr
pardubické části filmové přehlídky Febiofest, kdy se promítal v areálu zdechovického zámku, vyvolal podobný ohlas i ve čtvrtek
večer v Pardubickém letním kině Pernštejn.
Aby byl zážitek z tohoto pozoruhodného snímku ještě více umocněn, podpořila jej účast dobové techniky a vojáků oděných ve
stylových uniformách. „Pozitivní ohlasy na naši přítomnost ve Zdechovicích i v Tyršových sadech nás samozřejmě potěšily,“ řekl
jednatel Klubu vojenské historie Pardubice Milan Vinš.
„Jsme rádi, že zájem o historii u nás trvá, a to nejen u starší generace. Je fajn, že v ní zalíbení nachází i mladší generace, byť je
tento zájem často motivován počítačovými hrami. Ale alespoň to téma lidé znají,“ nechal se slyšet Milan Vinš.
***
Více informací o projektu na www.pardubicky. denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ PERNŠTEJN byl ve čtvrtek večer zdarma k vidění film Katyň. Projekci okořenila
účast dobové techniky a vojáků oděných ve stylových uniformách.
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Zpět

Letní kino se rozloučí Dobou ledovou
TISK, Datum: 31.08.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 5, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kultura - kraj Pardubický

FILM
KULTURNÍ TIPY Dnes naposledy bude promítat pardubické letní kino , které během prázdnin navštívily desetitisíce lidí.
Návštěvníci dnes uvidí v Tyršových sadech animovanou komedii Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Hrdinové z prostředí pod
bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství. Nová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky do
ohromného podzemního světa dinosaurů. Je to barevná krajina plná bujné vegetace, která je ostrým protipólem mrazivého
prostředí z prvních dvou „dob ledových“. Je to země nebezpečí, ohromných tvorů, rostlin pojídajících mamuty, země plná
tajemných míst. Věčný smolař, prehistorický krysoveverčák Scrat má před sebou osudové setkání s krysoveverkou Scratte.
Mamuti Manny a Ellie očekávají první přírůstek do rodiny. Lenochod Sid se zase dostane do problémů poté, co si založí vlastní
rodinu s nalezenými dinosauřími vajíčky. Šavlozubý tygr Diego řeší dilema, jestli se z něj po boku kamarádů nestává příliš velký
měkota. Navíc, když se objeví dinosauři, Manny přestává být „králem džungle“. A také se všichni seznámí s jednookým
lasičákem Buckem, který neúnavně loví dinosaury.
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Zpět

Soutěžte o romantickou večeři!
TISK, Datum: 31.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítá zcela zdarma v Tyršových sadech vždy od 21.30
hodin zajímavé domácí a zahraniční filmy, si pro čtenáře Deníku připravilo exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev
maďarského vína od společnosti Finet. Dnes se vás ptáme, jaké se jmenuje lenochod z filmu Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů,
který bude k vidění v Pardubickém letním kině Pernštejn dnes večer? Své odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny
dopoledne na e–mail pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, telefonní kontakt (nejlépe mobil) a
také heslo „Letní kino“.

Foto autor: Il. foto: Deník/L. Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN pořádá pro čtenáře Deníku soutěž o romantickou večeři!
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DOBA LEDOVÁ UKONČÍ PRODUKCI LETNÍHO KINA
TISK, Datum: 31.08.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Foto autor: Foto: internet
Foto popis: VELKOLEPÉ FINÁLE. V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes večer od 21.30 hodin v případě příznivého
počasí k vidění animovaný film Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. V Tyršových sadech bude tento příběh mamuta Mannyho,
lenochoda Sida a šavlozubého tygra Diega, kteří se tentokrát společně s mamuticí Elliie a veverkou Scrat propadnou pod
ledovce, k vidění opět zcela zdarma!

Zpět
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Kdo vyhrál romantickou večeři?
TISK, Datum: 01.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice/ Pardubické letní kino Pernštejn, jež po celé prázdniny promítalo zcela zdarma v Tyršových sadech zajímavé
domácí a zahraniční filmy, uspořádalo pro čtenáře Deníku exkluzivní soutěž o romantickou večeři a lahev maďarského vína od
společnosti Finet. Včera jsme se vás ptali, jak se jmenuje lenochod z filmu Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů, který byl k vidění v
Pardubickém letním kině Pernštejn včera večer? Správná odpověď, která zněla, že šla o lenochoda Sida, přinesla štěstí Darině
Zelenkové. Výherkyni srdečně gratulujeme. A pokud jste tentokrát nevyhráli, nemusíte smutnit. Soutěž s Pardubickým letním
kinem sice skončila, ale další soutěže s Deníkem se chystají!

Foto autor: Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pořádalo pro čtenáře Deníku soutěž o romantickou večeři!

Zpět

Juraj Herz: Hádka s opilcem URL
WEB, Datum: 01.09.2009, Zdroj: blesk.cz
Do pardubického letního kina přijel uvést svůj film T.M.A. režisér Juraj Herz. Nerozhodil ho přitom ani přiopilý divák, který
jeho proslov rušil.
Herz předal mikrofon moderátorovi a s divákem si to šel vyříkat. „Chtěl jsem, ať jde se mnou do světla a řekne všem, co
povídal. On to ale bohužel odmítl s tím, že je moc opilý,“ popsal scénku Herz.
Mladík se na film nepodíval. Pořadatelé ho ihned vyvedli. „Spolehlivým indikátorem, jak se film líbil, bylo to, že diváci během
jeho promítání neodcházeli. Jen jedna paní zkolabovala, když na plátně běžela krvavá scéna, a musela ji odvézt sanitka,“ řekl
po představení provozovatel pardubického letního kina Jan Motyčka.
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Herz se pohádal s opilcem
TISK, Datum: 01.09.2009, Zdroj: Blesk, Strana: 10, Autor: (krč), Vytištěno: 558 020, Prodáno: 441 082, Čtenost: 999 939, Rubrika: Společnost

PARDUBICE - Do pardubického letního kina přijel uvést svůj film T. M. A. režisér Juraj Herz. Nerozhodil ho přitom ani přiopilý
divák, který jeho proslov rušil. Herz předal mikrofon moderátorovi a s divákem si to šel vyříkat. „Chtěl jsem, ať jde se mnou do
světla a řekne všem, co povídal. On to ale bohužel odmítl s tím, že je moc opilý,“ popsal scénku Herz. Mladík se na film
nepodíval. Pořadatelé ho ihned vyvedli. „Spolehlivým indikátorem, jak se film líbil, bylo to, že diváci během jeho promítání
neodcházeli. Jen jedna paní zkolabovala, když na plátně běžela krvavá scéna, a musela ji odvézt sanitka,“ řekl po představení
provozovatel pardubického letního kina Jan Motyčka.

Foto autor: Foto Blask - Jaroslav Krčál
Foto popis: Režisér Herz diskutoval s opilcem. Toho po chvíli pořadatelé vyvedli.

Horor T. M. A. uvedl režisér Juraj Herz
TISK, Datum: 01.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice/ Do Pardubického letního kina Pernštejn zavítal v neděli večer režisér Juraj Herz, který tu uvedl svůj nový film,
horor T. M. A.
...22

Zpět
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„Jak jedu do Pardubic, tak mám pocit, jako když se vracím domů,“ svěřil se Juraj Herz
TISK, Datum: 01.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 22, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Vždycky jsem chtěl točit horory, konstatoval známý režisér, který zavítal v neděli večer do Pardubického letního kina
Pernštejn
Pardubice/ Poslední filmová delegace čtvrtého ročníku Pardubického letního kina Pernštejn byla v neděli večer zároveň tou
letos nejpočetnější. V doprovodu svých nových životních partnerů přijeli do Tyršových sadů slavnostně uvést film T. M. A.
režisér Juraj Herz a jeho manželka Tereza Herz Pokorná.
„Když jedu do Pardubic, tak mám vždycky pocit, jako kdybych se vracel domů,“ konstatoval slavný režisér, který ve zdejším
krematoriu natočil legendárního Spalovače mrtvol. „Naštěstí se ještě nevracím do krematoria, ale do prostředí, které je podle
mého názoru rovněž filmové, stejně jako pro mě bylo pardubické krematorium,“ nechal se slyšet Juraj Herz, jehož potěšil i
ohromný ohlas, který vzbudila jeho předchozí návštěva Pardubic při speciální projekci Spalovače mrtvol v prostorách
krematoria během Febiofestu. Tuto akci pořádal stejný pořadatel, který má pod palcem rovněž Pardubické letní kino
Pernštejn – Jan Motyčka.
„Je třeba mu za to poděkovat. Ze speciální projekce Spalovače v krematoriu jsem měl ohromný pocit. Moc se mi líbila, stejně
jako promítání filmu T. M. A. v letním kině,“ poznamenal Juraj Herz.
„Uspořádat během letních prázdnin více než šedesát projekcí úplně zadarmo, to je naprosto úžasné. Je skvělé, že se mu
podařilo takový projekt zrealizovat. Dík za to patří i těm, kteří mu ho pomáhají financovat,“ podotkl režisér, který se po letech
opět vrátil k milovanému žánru – hororu.
„Vždycky jsem chtěl točit horory, jenže mi je komunisté nepovolili,“ pravil čtyřiasedmdesátiletý tvůrce, podle něhož tomuto žánru
u nás stále příliš pšenka nekvete. „Je to kvůli tomu, že byl dlouho zakázaný,“ dodal rodák ze slovenského Kežmaroku.
„O horor jsem se pokusil už s Upírem z Feratu. Na začátku osmdesátých let jsem si myslel, že nastala ta pravá doba, jenže ve
scénáři mi pak vyškrtali některé scény, dokonce i z hotového filmu. Tím pádem z toho nebyla ani ryba, ani rak,“ uvedl Juraj
Herz.
„Spíše jsem byl překvapen z toho, že jsem byl oceňován na hororových festivalech za filmy, které jsem dělal pro děti. To byl
doslova šok, když vedle krvavých hororů získávaly festivalové ceny vlastně dětské filmy,“ pravil režisér, který prý už od dětství
miloval „hrůzné pohádky“.
„Jestli jsem se ale jako malý bál i tmy, to už si nepamatuji. Přece jen – v deseti letech jsem byl v koncentráku. Větší hrůzu jsem
snad nemohl zažít,“ vyjádřil se Juraj Herz, jenž ke spolupráci na filmu T. M. A. přizval i svou manželku Terezu Herz Pokornou.
„Neměla jsem jinou volbu,“ smála se Tereza Herz Pokorná. „Jak je ve všem Juraj velmi militantní, tak byly momenty, jestli T. M.
A. bude nebo ne. Ale jsem ráda, že jsem byla u toho,“ pravila bývalá tanečnice a herečka, která se svým manželem
spolupracuje už čtyřiadvacet let. „Za kamerou s ním stojím dvaadvacet let. Jsme si vzájemnou podporou a jistotou,“ upřesnila
Tereza Herz Pokorná. „Práce na tomto snímku mě bavila velmi. Vždycky jen trochu lituji, že si film nemůžu užít a procítit úplně
naplno, protože je s ním spojena spousta starostí. Někdy je to strašně složité, zvláště v případě hororů, ale jsem opravdu moc
ráda, že tento film vznikl,“ doplnila.
Natáčení v domě, kde se hororový příběh odehrává, mělo podle Terezy Herz Pokorné řadu záhad. „Děly se tu skutečně
zvláštní věci včetně toho, že tu občas přestávaly fungovat některé přístroje. Zejména zvukaři z toho byli úplně zničení,“ přiznala
manželka Juraje Herze.
Více informací o projektu Pardubického letního kina Pernštejn najdete na internetové adrese www. pardubicky.denik.cz/let
nikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: DO PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA zavítal v neděli večer režisér Juraj Herz, který tu uvedl svůj nový film T. M.
A.
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Nejvyšší návštěva na závěr nejlepší sezony letního kina
TISK, Datum: 02.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Do pardubických Tyršových sadů přišlo v pondělí večer na třetí díl Doby ledové celkem šest tisíc filmových fandů!
Pardubice/ Nejvyšší návštěva v divácky nejúspěšnější sezoně Pardubického letního kina Pernštejn v jeho dosavadní čtyřleté
historii. Tímto novým rekordem se mohly v pondělí večer pochlubit Tyršovy sady při projekci očekávaného filmového hitu –
třetího dílu Doby ledové, jež měla podtitul Úsvit dinosaurů.
„Do městského parku vzdáleného jen několik kroků od centra Pardubic zavítalo v poslední den prázdnin neuvěřitelných šest
tisíc diváků,“ oznámil provozovatel divácky nejúspěšnějšího prázdninového kulturního projektu v kraji Jan Motyčka.
To nejlepší na konec
„Tento půvabný animovaný snímek o putování podivné, ale neobyčejně sympatické zvířecí smečky jsme se rozhodli zařadit na
závěr bohatého dvouměsíčního filmového menu v duchu hesla To nejlepší na konec,“ poznamenal.
A sázka na tento filmový trumf se jednoznačně vyplatila! „Potěšitelné bylo také to, že v publiku se sešli zástupci všech generací
– od těch nejmenších až po ty dříve narozené,“ řekl Jan Motyčka.
„Lidé zaplnili Tyršovy sady prakticky do posledního místečka od prostoru těsně před plátnem až po schody vedoucí na Sukovu
třídu,“ prohlásil provozovatel letního kina.
„Příjemným zjištěním byl i fakt, že se projevili jako skuteční milovníci stříbrného plátna, takže během projekce panoval v letním
kině naprostý klid! Za to je třeba všem přítomným vyslovit velké poděkování,“ dodal Jan Motyčka.
Opět zcela zdarma
Pro provozovatele tohoto celorepublikově unikátního počinu to byla krásná tečka za divácky hodně atraktivní sezonou, která
tradičně nabídla jedinečný mix filmových hitů s řadou umělecky hodnotných, takřka artových snímků, a to opět zcela zdarma!
„I v době ekonomické krize tak měli obyvatelé i návštěvníci Pardubic možnost strávit nádherné filmové léto ve společnosti více
než šedesáti pozoruhodných domácích a zahraničních titulů,“ nechal se slyšet provozovatel kina.
Jeho výjimečnost podtrhla také účast reprezentativních filmových delegací, ať už to byl například známý režisér Juraj Herz, který
neváhal přerušit své pracovní povinnosti v Německu a osobně podpořil svůj horor T. M. A., či tvůrci snímku Kdopak by se vlka
bál? v čele s režisérkou a scenáristkou, kterou byla Maria Procházková.
„Do Tyršových sadů zavítala také letošní držitelka prestižní divadelní ceny Thálie, herečka Petra Hřebíčková, která do
Pardubického letního kina přijela představit film Proměny rovnou z festivalu v belgickém Bruselu, nebo také režisér a
scenárista filmu Občan Havel přikuluje Jan Novák,“ vyprávěl Jan Motyčka. „Neobyčejně silný emotivní zážitek nabídla i projekce
polského dramatu Katyň, jehož působivost ještě zvýraznila přítomnost dobové techniky a vojáků oděných do stylových
uniforem,“ doplnil.
Letošní ročník Pardubického letního kina Pernštejn se zkrátka povedl. „Jsme rádi, že potvrdil svou jedinečnost v celé České
republice,“ uzavřel Jan Motyčka.
Více informací najdete též na internetové adrese www.pardubicky. denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO uzavřelo svou letošní sezonu třetím dílem Doby ledové.
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„Letní kina mám ráda,“ sdělila Tereza Herz
TISK, Datum: 02.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

Nechápu, jak je možné takový projekt ufinancovat, podotkla manželka režiséra.
Pardubice/ „ Pardubické letní kino Pernštejn, které zcela zdarma promítá po celou dobu prázdnin, mi přijde jako úžasný
nápad,“ řekla Tereza Herz Pokorná, jež ve městě perníku uvedla společně s režisérem Jurajem Herzem zbrusu nový horor T. M.
A.
„Jen nějak pořád nerozumím tomu, jak provozovatelé mohou takový náročný projekt ufinancovat. V době, kdy existují
videopůjčovny a lidé se dívají na filmy v počítači, je naprosto neuvěřitelné, že tu bylo prakticky neustále plno,“ nechala se
slyšet Tereza Herz Pokorná.
„A navíc ta romantika letních kin, kterou si člověk pamatuje z mládí, je prostě báječná. Letní kina jsem měla vždycky moc ráda.
Člověk tu mohl chvíli sledovat film, chvíli mačkal někomu ruce, to bylo krásné,“ podotkla bývalá tanečnice a herečka, která se
svým manželem spolupracuje čtyřiadvacet let.
„Určitě bych si z letošní nabídky Pardubického letního kina hodně filmů vybrala. Například v sobotu jsem si doma shodou
okolností pouštěla úplně stejný, který běžel tady – Milionáře z chatrče. Tak jsem trochu litovala, že jsem ho neviděla v tomto
úchvatném prostředí. To bych měla určitě lepší divácký zážitek,“ přemýšlela.
„Potěšilo nás, že lidé tu přijali i náš film T. M. A. A radost jsme měli i z toho, že se nám díky tomuto snímku rozrostla rodina.
Když jsme se poprvé sešli s hlavním představitelem našeho snímku Ivanem Fraňkem, Juraj měl pocit, že v něm našel svého
syna. Oba vystudovali stejnou školu u stejného profesora, kterého oba milovali. Akorát za Jurajovy éry to byl úplný mladík a za
Ivana naopak nejstarší ze všech,“ líčila Tereza Herz Pokorná. „Ivan je herec, jehož české publikum příliš nezná, ale on hraje ve
Francii či Itálii. Dnes už ztělesňuje i role rodilých Francouzů, což je fajn. Osobně se domnívám, že takový typ herce v Česku
prostě není a ani léta nebyl,“ uzavřela.
Více informací na webu www.par dubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: DO PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA zavítala i delegace k filmu T. M. A. Kromě režiséra Juraje Herze šlo o jeho
současnou přítelkyni, herečku Evu Hudečkovou (vlevo) a manželku Terezu Herz Pokornou (vpravo). Uprostřed moderátor
Roman Víšek.
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Do pardubického letního kina se návštěvníci hrnuli
TISK, Datum: 03.09.2009, Zdroj: Právo, Strana: 17, Autor: Zdeněk Seiner, Vytištěno: 194 023, Prodáno: 142 336, Čtenost: 274 441, Rubrika: Region
Čechy

Dva měsíce v Pardubicích v Tyršových sadech promítalo letní kino Pernštejn.
Ve čtyřleté historii byl letošní ročník nejúspěšnější nejen co do počtu diváků, ale i proto, že se podařilo vyřešit všechny
problémy – nespokojenost části diváků s obtěžujícími opilci a bezdomovci, protesty lidí v okolí a stížnosti na rušení nočního
klidu hlasitou projekcí.
„Do městského parku pár kroků od centra Pardubic zavítalo v poslední den prázdnin na projekci třetího dílu Doby ledové, která
nesla podtitul Úsvit dinosaurů, neuvěřitelných šest tisíc diváků,“ pochlubil se jeden z organizátorů letního kina, Jan Motyčka.
„Výjimečnost kina Pernštejn podtrhla účast reprezentativních filmových delegací, ať už to byl například režisér Juraj Herz, či
tvůrci snímku Kdopak by se vlka bál? v čele s režisérkou Marií Procházkovou,“ vypočítal Motyčka. „Do Tyršových sadů zavítala
také letošní držitelka Ceny Thálie, herečka Petra Hřebíčková, která přijela představit film Proměny rovnou z festivalu v
belgickém Bruselu, režisér a scenárista filmu Občan Havel přikuluje Jan Novák,“ dodal.
Na pardubická letní promítání za dva měsíce přišlo více než šedesát tisíc diváků.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

196 / 222

Zpět

Herečka Martina Hudečková: „Za horor beru psychické týrání nebo též manipulaci lidmi“
TISK, Datum: 03.09.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 18, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura regionu

„Letní kino je moje láska od malička,“ konstatovala současná přítelkyně režiséra Juraje Herze, jež v Pardubicích natočila svůj
první film
Pardubice/ „Pardubice mám ráda. Občas tu hostujeme v divadle a natočila jsem zde svůj vůbec první film,“ konstatovala
herečka Martina Hudečková, která zavítala do města perníku v doprovodu svého současného přítele, režiséra Juraje Herze.
Společně zamířili do Pardubického letního kina Pernštejn.
V Tyršových sadech se oba zúčastnili slavnostní projekce nového hororu slavného tvůrce s názvem T. M. A., která byla k
vidění v městském parku nedaleko centra Pardubic zcela zdarma.
„Letní kino je moje láska od malička. Je to absolutně zvláštní fenomén, který má svou specifickou atmosféru,“ sdělila Martina
Hudečková.
Ta pěla na provozovatele Pardubického letního kina Pernštejn jen samé chvály. „Tento projekt, kdy lidé mohli po celou dobu
prázdnin spatřit atraktivní filmy, mi přišel jako absolutně ojedinělý. Navíc byl neuvěřitelně organizátorsky zvládnutý. Chtěla bych
říct, že mi to přijde záslužné, ale to myslím, že není úplně ideální slovo, to mi přijde, jako když člověk sbírá třeba sběr, ale je to
zkrátka krásný počin,“ pokračovala známá herečka a dabérka.
„Jestli do letního kina patří nějaké filmy, tak si myslím, že to jsou veselohry a právě horory,“ podotkla absolventka pražské
konzervatoře, která svůj hlas v dabingu propůjčila například René Zellweger (Deník Bridget Jonesové), Helen Hunt (Vějíř lady
Windermerové) či představitelce Baby v Hříšném tanci.
„Jak poměrně často dabuji, tak horor vnímám nejčastěji právě přes dabing. Za opravdový horor pokládám psychické týrání
nebo manipulaci lidmi, nebo zajetí určitých vzpomínek, z nichž se člověk nemůže vymanit. Pokud něco z toho daný film
obsahuje, tak je to podle mého názoru skutečný horor,“ prohlásila Martina Hudečková.
„Ale když někdy vidím, jak někoho v nějakém hororu honí naddimenzovaná plyšová včela a všichni pak dvě hodiny prchají
tunelem a křičí o pomoc, tak to beru spíše jako legraci,“ nechala se slyšet známá herečka a dabérka, jež byla třináct let členkou
souboru Divadla Jiřího Wolkera, následně působila v pražské Redutě nebo v divadle Skelet Pavla Trávníčka a hostovala také v
Divadle bez zábradlí.
V současné době účinkuje též v pražském Divadle Palace v inscenacích Divadelní komedie, Nejšťastnější ze tří, Velká zebra
aneb Jak že se to jmenujete? či Druhá kapitola.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: HEREČKA MARTINA HUDEČKOVÁ zavítala do Pardubického letního kina Pernštejn v doprovodu režiséra
Juraje Herze.
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Pardubické pivo chystá útok na trh
TISK, Datum: 08.10.2009, Zdroj: Sedmička, Strana: 7, Autor: Vítězslav Dittrich, Vytištěno: 650 000, Čtenost: 326 401, Rubrika: Publicistika

Jan Kvasnička sedí v křesle ředitele Pivovaru Pernštejn čtvrtý měsíc. Navzdory krizi chce značku víc prosadit a zvednout
prodej.
Čeští pivovarníci čelí v poslední době špatným zprávám. Lidé už šetří i na pivě. Nový ředitel pardubického Pivovaru Pernštejn
Jan Kvasnička je ale optimista a plánuje zvyšovat výrobu. „Jsem přesvědčený, že krize není pro pivovary tak strašná. Pivař si
své pivo nikdy neodřekne úplně. Spíše se přeorientuje z dražšího točeného na lacinější lahvové. Pivovary musí udělat to
samé,“ říká Kvasnička.
* Nebude to znamenat, že se bude pít méně kvalitní pivo?
Lahvové pivo je stejně kvalitní jako točené. Máme stejné tanky, ze kterých se stejné pivo plní do lahví nebo do sudu.
* Dotkne se vašeho pivovaru nějak nedávno oznámené zvýšení spotřební daně na alkohol?
Určitě. Půllitr piva to prodraží o padesát haléřů. V budoucnu to určitě povede ke zdražení. U lahvového piva prodávaného v
supermarketech se to projevit nemusí. S obchodními řetězci máme dlouhodobé smlouvy, které se mění jen komplikovaně.
* Plánujete expanzi. Krize se vás nedotkla?
Bohužel, neunikli jsme tomu. Poklesla nám výroba i export. Jsem ale optimista a předpokládám, že oživení přijde brzy. Chceme
se více prosadit v Pardubickém kraji. Získat více restaurací, které nás budou točit. Plánujeme také, že budeme pronikat i do
dalších krajů a rozšiřovat tam nabídku značek piv. Jako to dělají ostatní pivovary.
* Budete kvůli krizi a poklesu výroby propouštět?
V současnosti má náš pivovar čtyřiasedmdesát zaměstnanců. Mělo by jich stačit jen kolem šedesáti. Propouštět ale nebudeme.
Věříme, že se trh s pivem v nejbližší době zvedne. Připadá nám proto výhodnější si současné zaměstnance udržet, než jim
vyplácet odstupné a pak zaškolovat nové.
* Před pár lety Pernštejn ztratil něco ze své reputace kvůli několika nepodařeným várkám. Je to ještě znát?
To už je snad za námi a za mého vedení se to nebude opakovat.
* Chválu jste naopak sklidili s tmavým Porterem. Britské novináře na loňské Velké pardubické zaujal natolik, že se o něm
dokonce pochvalně zmiňovali v Timesech.
Devatenáctku Porter oceňují i odborníci. Pravidelně s ní získáváme ceny na soutěžích. Snažíme se ji na trhu prosadit jako pivo
pro slavnostní příležitosti. Hodně se prodává například před Vánocemi.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

198 / 222

* Jaké pivo je vaším favoritem?
Předtím, než jsem nastoupil v pardubickém pivovaru, jsem dával přednost jiné značce, které pochopitelně nebudu dělat
reklamu. Nyní mám nejradši naši jedenáctku.
* Když chodíte na pivo, nepřipadáte si trochu jako v práci?
Jít na pivo pro mě není o práci. To odděluji. Jde mi o posezení s kamarády.
* Špatné pivo ale poznáte?
Pivo znehodnocené ve špatně udržovaných trubkách pozná každý.
* Co všechno Pernštejn může zákazníkům nabídnout?
Osm druhů piva, včetně nealkoholického a dia, tři druhy limonád, sodovku a tmavou devatenáctku Porter. Vedle toho na
objednávku můžeme vyrobit speciální ovocná piva s příchutí maliny, pomeranče nebo borůvek, i když tím většinu našich
pravidelných zákazníků nejspíš nenadchneme. Je to opravdu jenom taková specialita, například na ozvláštnění firemních akcí.
* Kolik piva se chystáte v příštím roce vyrobit?
Pro příští rok počítáme s výrobou tak do sto padesáti tisíc hektolitrů. Pro zajímavost, náš pivovar byl v roce 1989 po
rekonstrukci kolaudován na 360 tisíc hektolitrů piva. Toho ale nikdy za dvacet let existence nedosáhl.
* Do jakých zemí vyvážíte?
Největší odběr máme na Slovensku a v současnosti jednáme o zvýšení našeho exportu na Ukrajinu. Jinak vyvážíme do
Švédska, Itálie, Chorvatska a Polska. Jsou to ale relativně malé dodávky, které pouze doplňují naše obchodní aktivity. Naší
prioritou je český trh.
* O Pivovaru Pernštejn je hodně slyšet i v souvislosti se společenským děním v Pardubicích. Je to záměr?
Bezpochyby. Chceme, aby o nás lidé věděli. Proto pořádáme na pivovarském dvoře čtyři až pět akcí za sezonu, na kterých se
lidé mohou pobavit při muzice, soutěžích, dobrém jídle a pití. Populární je i pivovarský ples s bohatou tombolou. Na příští rok
máme už na 15. února rezervovaný sál v Kulturním domě Dukla. Osvědčilo se nám i partnerství s pořadatelem pardubického
letního kina , které navštíví velmi mnoho lidí a kde se vytočí hodně našeho piva. Tam je reklama hodně účinná.
***
Ředitel pivovaru
v sedmi bodech
1. Jan Kvasnička
2. 57 let
3. Absolvent Střední
zemědělské školy
v Rakovníku, obor
chmelařství
4. Absolvent Vysoké školy
zemědělské v Praze
5. Obchodoval
se zemědělskými
produkty
6. Poslední povolání:
předseda dozorčí rady
Pivovaru Pardubice
7. Oblíbené pivo: Pernštejn
jedenáctka

Region vydání: Sedmička - Pardubice
O autorovi: Vítězslav Dittrich, Pardubice
Foto autor: Foto 7/Tomáš Kubelka
Foto popis: Kvalita na prvním místě. Ředitel pardubického pivovaru Jan Kvasnička nedá na pivo Pernštejn dopustit.
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Anketa: Co říkáte nápadu zrušit Pardubické letní kino ?
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub, sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Ptali jsme se v ulicích Pardubic
Alena Fišerová, Pardubice, prodavačka Bylo by asi škoda letní kino v Tyršových sadech zrušit. Je to již taková tradice, která k
létu prostě patří.
Vladimír Vít, Pardubice, úředník Osobně k tomu nemám žádný vyhraněný názor, jelikož jsem Pardubické letní kino ještě
nevyužil.
Tereza Solařová, Pardubice, studentka Chápu, že když tam někdo nechodí, tak ho tam nechce mít. Třeba tam chtějí mít nějaký
park.
Eliška Blaťáková, Srnojedy, studentka To by bylo špatné. Chodí tam lidé, co se jdou podívat na film, ale samozřejmě i ti, co se
jdou pobavit jinak.
Tereza Outratová, Pardubice, studentka Já to považuji za špatný nápad. Myslím, že Pardubické letní kino by se mělo určitě
zachovat.
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Letnímu kinu hrozí zánik. Kvůli petici
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Pardubickému letnímu kinu reálně hrozí konec! Stačily dvě petice se zhruba stovkou podpisů a vypadá to, že
dny nejnavštěvovanějšího prázdninového počinu v kraji jsou sečteny! ...3
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Pardubickému letnímu kinu teď hrozí zánik. Kvůli petici
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jsou dny nejnavštěvovanějšího prázdninového kulturního projektu v celém kraji sečteny?
Pardubice – Pardubickému letnímu kinu reálně hrozí konec! Stačily dvě petice obyvatel z ulice Na Hrádku a Sukovy třídy,
které dohromady čítají něco málo přes sto podpisů, a vypadá to, že dny nejnavštěvovanějšího prázdninového kulturního
projektu v kraji jsou sečteny!
Přesun=konec
Ani průměrná návštěvnost převyšující padesát tisíc diváků, což je zhruba o polovinu více než má třeba renomovaný operní
festival Smetanova Litomyšl, s tím zřejmě nic nezmůže! „Pokud vím, tak dnes se má na městském obvodu jedna jednat o
návrhu na zrušení nebo přemístění Pardubického letního kina z Tyršových sadů. Je smutné, že konec letního kina může
nastat na základě petice hrstky občanů, kterým vadí pár teenagerů postávajících na schodech Sukovy třídy. Ti přitom mnohdy
ani nesledují filmové projekce, ale protože jsou na veřejném prostranství, my jako pořadatelé je můžeme jen těžko z místa
vykázat,“ posteskl si provozovatel letního kina Jan Motyčka.
„I pokud by nám byla nařízena změna místa konání, znamenalo by to v podstatě definitivní zánik tohoto projektu. Přesunout se
někam na periferii města, to by postrádalo smysl a z letního kina by se asi stala okrajová záležitost,“ soudí provozovatel letního
kina, jemuž se z Tyršových sadů podařilo během letních měsíců vytvořit nejen unikátní centrum kvalitní zábavy, které nikde po
republice nemá obdoby, ale zároveň jedno z nejbezpečnějších míst nočních letních Pardubic.
„Do Tyršových sadů se vždy ráda uchylovala problémová mládež, pro kterou už tyto prostory po vzniku letního kina a instalaci
osvětlení přestaly být atraktivní. I přes několikatisícové návštěvy panoval při většině letošních projekcí naprostý klid,“ pravil
provozovatel letního kina.
„Instalace osvětlení určitě pomohla. Když je vidět, je to pro nekalé živly problém,“ souhlasil ředitel pardubické městské policie
Petr Kvaš.
„Kdyby letní kino nebylo, tak nám ubyde práce. Naše hlídky tam denně chodily, ale protože jsem se v Tyršových sadech sám
několikrát byl podívat, je pravda, že většina lidí, která na film přišla, po jeho skončení také rychle odešla. To, že tam určitá
skupinka lidí zůstala, je v počtu několika tisíc návštěvníků asi normální,“ pokračoval Petr Kvaš, jemuž osobně by konec letního
kina přišel líto. „Ale je to jen můj soukromý názor,“ podotkl šéf strážníků.
Vadí jim kravál
Jedním ze signatářů petice proti letnímu kinu je i redaktor Českého rozhlasu Ota Gutwirth. „Podepsal jsem ji, protože mi vadí
kravál, kdy se ještě ve dvě hodiny v noci potácí z Tyršových sadů ožralové. Myslím, že se nehodí, aby letní kino bylo v blízkosti
obytné části města,“ pravil.
„Myslím, že letní kino je skvělý nápad, v bezvadném místě, ale problém je hlavně po skončení projekcí, kdy se návštěvníci vrací
centrem města a lidé, kteří zde bydlí, pak nemohou spát,“ konstatovala zastupitelka prvního pardubického městského obvodu,
známá folková zpěvačka Andrea Troníčková.
„Řešením by možná bylo přesunout kino někam z centra. Kdo by chtěl, tak by si ho asi našel. Ale pokud provozovatel tvrdí, že
někde mimo město nemá tento projekt smysl, tak by určitě byla velká škoda, kdyby skončil úplně,“ přemítala Andrea
Troníčková. „Jsem duší romantička a věřím, že večery v kině v Tyršových sadech jsou nádherné, ale zase chápu i lidi, kteří si
stěžují, že se kvůli hluku po projekcích nemůžou vyspat. Musí to být pro ně hodně nepříjemné, zvláště když je to dennodenně
celé dva měsíce,“ dodala členka zastupitelstva „jedničky“.
Snaha o kompromis
„Chápu petice proti letnímu kinu. Když se někomu pod okny projde průvod lidí, tak i kdyby šel po špičkách, způsobí hluk. Na
druhou stranu jsem v letním kině byla a nemyslím si, že by tu panoval nějaký nepatřičný hluk,“ uvedla členka rady prvního
městského obvodu Marie Hubálková. „Asi by nebylo vhodné přesouvat kino někam za město, ale provozovatel musí dohlédnout
na to, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Rozhodně bych nechtěla, aby bylo kino zrušeno, proto je třeba hledat
kompromis, aby byly spokojeny obě strany. Určitě budeme zvažovat variantu, která kino zachová a zároveň bude co nejméně
rušit občany,“ ujistila Marie Hubálková.
Jste pro zachování, zrušení nebo přesunutí Pardubického letního kina ? Diskutujte na internetové adrese
www.pardubicky.denik .cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: DALŠÍ OSUD PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN je podle slov provozovatele Jana Motyčky vážně
ohrožen.
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Dobrý den(ík),
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubáci
Tak se asi dočkáme toho, že nám seberou jedinou kloudnou zábavu, která v létě ve městě v posledních letech byla.
Pardubické letní kino možná skončí kvůli pár lidem, kteří nemohou o prázdninách sladce spát. Člověk se pak jen s
otevřenou pusou diví, proč by k tomu mělo dojít, když i šéf městské policie, jemuž by možná mělo kino vadit nejvíc, by ho rušit
nechtěl. Jenže on moc dobře ví, jak „Tyršáky“ v době projekcí vypadaly – na rozdíl od některých jiných, co nyní o osudu kina
rozhodují.
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Úřednický šiml zařehtal v Pardubicích: Budeme rušit a přesouvat!
TISK, Datum: 23.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko - u nás
doma

Pardubice – Budeme rušit nebo přesouvat, napadlo zase nějakého osvíceného úřednického šimla v Pardubicích. Proč? Celé
zhruba stovce lidí z ulice Na Hrádku a „Sukovky“ se nelíbí, že během prázdninových projekcí letního kina a po nich údajně
nebylo v Tyršových sadech a jejich bezprostředním okolí hrobové ticho. Díky tomu je ohrožen po celé republice nevídaný
počin, který během dvou měsíců dokáže úplně zadarmo potěšit více než polovinu obyvatel (tj. přes padesát tisíc) perníkového
města, kterému navíc dělá báječnou reklamu.
Ale návštěvnost, výjimečnost celého počinu a propagace města i za jeho hranicemi zřejmě není pro šimla žádným pádným
argumentem. Prostě budeme rušit nebo aspoň přesouvat tam, kam nepřijde ani noha. Proč dělat akce v centru? Co kdyby to
náhodou někomu vadilo? Nejlepší je nedělat nic, vždyť přece kdo nic nedělá, nic nezkazí. A úřednický šiml bude mít pokoj.
Nebude muset řešit petici s celou stovkou podpisů!
To, že Pardubické letní kino konečně vrátilo po mnoha a mnoha letech Tyršových sadům život, je zapomenuto. Vox populi
rozhodlo a úřednický šiml musí konat! Nevadí, že se tam nikdy v životě nebyl sám podívat. Nevadí, že „Jiřinky“ byly v době
filmových projekcí a bezprostředně po nich jednoznačně nejbezpečnějším místem v Pardubicích, což v podstatě potvrdil i šéf
městské policie.
Nevadí, že bude definitivně pohřbeno úsilí vytáhnout lidi od blikajících bedýnek, jen ať se k nim pěkně vrátí, ať se na ně sami
někde v koutku hezky tiše dívají a šiml bude mít klid. A to, že panovalo při 99 procentech projekcí v letním kině naprosté ticho,
šiml přece neví. Zrušit něco, co nezná, je totiž výrazně jednodušší!
Ale co! Aspoň zas budou mít v „Tyršákách“ myši pré a každý se přes ně bude o prázdninách bát projít. To samozřejmě nevadí,
na to jsou Pardubáci zvyklí. V noci slušní lidé nikam nechodí. V noci semáspát. Abasta!
A šiml bude moct rušit a přesouvat dál. Fotbalový stadion v centru? Proč? Zrušit nebo přesunout! A co kino Jas? Raději zrušit
nebo přesunout! A že je venku mnohem větší hluk kolem hospod a heren? Nenapadlo šimla zrušit nebo přesunout i ty?
Kdepak! Tam se přece nic špatného neděje!
Klidně by v „Tyršákách“ místo kina mohla být nějaká nová nonstop herna, rychlé občerstvení nebo hospoda. Vstupné by mohlo
zůstat stejné – zdarma. To by pak byl konečně ten pravý božský klid, jaký panuje u těchto veřejně prospěšných zařízení běžně
po celý rok!
Ale pozor, co ta aréna vedle „Jiřinek“? Ta by se zrušit nebo přesunout přece dala také! To by byl teprve majstrštyk! Vždyť
fanoušci po hokejových zápasech rovněž hlasitě vykřikují a petice o nich mluví! Nepřesuneme ČEZ Arenu radši někam za
město?Anebo divadlo? Co kdyby někdo při Festivalu smíchu slyšel, jak se lidé nahlas smějí? Co kdyby proti tomu vznikla petice
s více než stovkou podpisů?
A pak už by nám zbyl jen ten nešťastný „Pernštýňák“. Budu muset něco udělat s tou Pernštýnskou nocí, zařehtal by úřednický
šiml, a taky s tou Štědrovečerní procházkou. Lidé se zbytečně courají po večerech po městě, to přece nikde jinde v republice
není. Neobtěžuje to někoho? A kdo ví, jestli někde nekoluje petice! Což takhle zaměřit se teď na to?
Hlavně ale, aby nepřišla nějaká petice proti přesunutí nebo zrušení radnice! Kdo ví, co by si takový šiml počal. Taky by rušil
nebo přesouval?
Ale kdepak! Šiml by totiž mohl jít ještě dál. V tom případě by zřejmě raději zrušil nebo přesunul celé město!

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: POHŘBÍ úřednický šiml Pardubické letní kino ?
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Dočká se letní kino dalšího ročníku v Tyršových sadech?
TISK, Datum: 25.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Musíme dávat pozor, abychom s vodou z vaničky nevylili i dítě, řekl náměstek primátora
Pardubice – „Jediný, kdo může Pardubické letní kino v Tyršových sadech zrušit, je magistrát. My ho v žádném případě
nechceme vytěsnit z našeho obvodu. Jen vnímáme nespokojenost části občanů, o které svědčí hned dvě petice s celkem
zhruba 150 podpisy. Jedna z nich přišla v průběhu letošního roku k nám na obvod, druhá přímo na magistrát. Proto jsme se
minulý týden sešli přímo na radnici a jednali u pana primátora Jaroslava Demla, jak se bude celá situace dál řešit,“ řekla
starostka prvního pardubického městského obvodu Hana Tomanová. „Najít novou lokalitu pro Pardubické letní kino by měla
hlavní městská architektka Petra Nacu,“ konstatovala starostka prvního pardubického městského obvodu Hana Tomanová.
„Asi by mělo jít o místo, které je v dostupné vzdálenosti od Tyršových sadů. Já jsem kdysi chodívala do letního kina za
zdymadlem, další varianta je u Wonkova mostu. Když mladí chtějí do kina, tak je snad jedno, jestli půjdou do Tyršových sadů
nebo o dvě stě či tři sta metrů dál. Ale rozhodně to má být prostor, kde nebude rušit noční klid,“ prohlásila Hana Tomanová.
„Když se hovořilo o připravované rekonstrukci Tyršových sadů, tak bylo řečeno, že letní kino tam stejně nebude. Takže i kdyby
se v roce 2010 konalo na tomto místě, musely by se pro něj hned v tom dalším stejně hledat jiné prostory,“ poznamenala
starostka pardubické „jedničky“.
„Je otázkou, zda s tímto prostorem pro letní kino počítat dál či ne. Nikdo nikdy nehovořil o tom, že po uvažované rekonstrukci
Tyršových sadů by zde měl vyrůst klasický amfiteátr pro letní kino. Jde o to zvážit, zda pak budeme schopni toto místo na dva
letní měsíce uzpůsobit pro potřeby tohoto projektu,“ pravil náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř.
„Pokud se zrovna budou Tyršovy sady rekonstruovat, tak samozřejmě je otázkou, zda provozovatelům kina nepropůjčit jiné
prostory v centru. Nabízel se například park Na Špici, kde se dokonce s letním kinem i počítalo,“ prozradil Alexandr Krejčíř.
Čí hlas převáží?
„Chystaná rekonstrukce Tyršových sadů rozhodně přinese jejich oživení, ať už tam letní kino bude nebo ne. Člověk, který žije v
centru, musí počítat s tím, že bydlení v takovém místě má své výhody i nevýhody,“ pokračoval náměstek primátora. „A je ke
zvážení, jestli petice pár desítek občanů, kteří jsou vysloveně proti kinu, má mít větší hlas než šedesátitisícové návštěvy během
dvou měsíců a větší bezpečnost Tyršových sadů v době filmových projekcí. Nevím, zda je v tomto případě lepší říct, že letní
kino nebude, protože by jeho návštěvníci mohli dělat nepořádek. Musíme dát pozor na to, abychom s vodou z vaničky nevylili
také dítě. Letní kino je podle mého názoru fenomén, který přesahuje hranice regionu,“ uzavřel Alexandr Krejčíř.
Diskutujte o letním kinu na webu www.pardubic ky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: DOČKÁ SE PARDUBICKÉ LETNÍ KINO dalšího ročníku v Tyršových sadech nebo ne?
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Vznikne i petice, která by byla pro zachování Pardubického letního kina v centru města?
TISK, Datum: 26.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura východní
čechy

Na sociální síti Facebook má divácky nejnavštěvovanější prázdninový kulturní projekt v kraji už 2250 fanoušků. Dokáží spojit
své síly?
Pardubice – Osud divácky nejnavštěvovanějšího prázdninového kulturního projektu v Pardubickém kraji je stále ohrožen! Dvě
petice proti Pardubickému letnímu kinu , na nichž se nashromáždilo dohromady zhruba sto padesát podpisů, daly magistrátu
i prvnímu městskému obvodu impulz k tomu, aby se vážně diskutovalo nad otázkou, zda tento unikátní letní počin s
návštěvností převyšující padesát tisíc diváků raději nezrušit nebo nepřesunout z parku uprostřed města – Tyršových sadů – na
jiné místo.
„Kino by mělo být jinde, někde, kde by tak nerušilo noční klid,“ uvedla starostka prvního pardubického městského obvodu Hana
Tomanová.
„Přesun do nějaké odlehlé části města by ale znamenal faktický konec projektu,“ upozornil Jan Motyčka, provozovatel
Pardubického letního kina , který převážnou část prostředků na existenci tohoto výjimečného prázdninového fenoménu musí
získávat od sponzorů a tuší, že bezplatné filmové projekce někde v odlehlé části města by ztratily na atraktivitě jak pro diváky,
tak i pro partnery.
A co petice pro?
„Když někteří píší petice pro zrušení kina, tak proč neudělat nějakou petici pro jeho zachování,“ navrhuje v internetové diskuzi
na webových stránkách Pardubického deníku čtenář podepsaný pod přezdívkou Waschek.
„Jsem pro, myslím, že bude mít úspěch. Vždyť jen na Facebooku má kino 2250 fanoušků,“ přidal se čtenář s přezdívkou
Pardubitzer.
„Přiznám se, že to, že má Pardubické letní kino na Facebooku tolik příznivců, jsem ani já sám nevěděl. To je určitě milé
zjištění. Navíc jsme jako provozovatelé vznik tohoto fanklubu nijak neiniciovali a ani ho nikterak nepodporovali. Vznikl naprosto
spontánně, bez našeho přičinění,“ byl překvapen informací z internetové diskuze na webu Deníku Jan Motyčka.
„Vadí mi hlavně kravál, kdy se ještě ve dvě hodiny v noci potácí z Tyršových sadů ožralové. Myslím, že se nehodí, aby letní
kino bylo v blízkosti obytné části města,“ pravil jeden ze signatářů petice proti Pardubickému letnímu kinu , redaktor Českého
rozhlasu Pardubice Ota Gutwirth.
„Kdo bydlí v centru města, musí počítat s tím, že je to centrum ,života’ ve městě. Vím, o čem mluvím. Sedm let jsem v centru
Pardubic žila a přežila jsem to. To je to samé, jako kdyby si lidé bydlící u železniční trati šli stěžovat, že jim kolem baráku jezdí
vlaky,“ reagovala na webu čtenářka s přezdívkou Treq.
„Jenže vlaky nepřevrací popelnice, nevyvrací značky a nezvrací a nemočí na chodníky. Ať se mládež v barech baví, ale cestou
domů ať se chová slušně,“ namítal čtenář Martin. „Vlaky nepřevrací popelnice, to je naprostá pravda, ale plátno letního kina
taky ne. Pokud to dělají opilci, tak to mohou dělat, ať vylezou z letního kina nebo z vlaku. Jde o hluk! V centru města bude
vždycky, kdo chce klid, ať změní lokalitu svého bydliště,“ oponovala Treq.
„Mládež nezměníme, je to obrázek nás dospělých... Bohužel. Každý z těch mladých má totiž rodiče. Když nepůjdou do
Tyršových sadů, najdou si jinou zábavu a popelnice, značky a značkování teritorií tu bude nadále. Když chce někdo bydlet v
centru Pardubic, musí počítat s hlukem, proto to je centrum nočního života. Tito lidé za to platí daň, na druhou stranu také
mohou prodat čtyřikrát dráž svůj byt, než někde na okraji. Zkrátka vše má své klady a zápory,“ shrnul diskutér podepsaný jako
Black38.
Centrum má žít
„Nepletou si někteří lidé město s hlukotěsnou kobkou? Pro ty mám jednoduché řešení, v Srnojedech přibírají rádi a patnáctka
vám staví u Lidlu... Letní kino a Tyršáky závidí Pardubicím všichni, kdo někdy mají tu kliku je navštívit a vy byste zakázali i to
málo, co v Pardubicích ještě stojí za to... Nechápu,“ rozhořčil se Pardubitzer.
„Město je živý organismus, ne mrtvá rezervace. Řešením je odstěhovat se na samotu u lesa,“ vyjádřila se v podobnémduchu na
webu Dana.
„Bydlím v Polabinách. Na jedné straně Green, Paluba a na druhé Klec... Ti, kterým vadí hluk v létě kvůli kinu, ať si přijdou
poslechnout celoročně muziku i po třetí hodině ranní a rušení nočního klidu klidně i ve čtyři hodiny ráno,“ přidala se do
čtenářské diskuze Karkulka.
„Tak a teď ještě pozavírat všechny herny v centru a bary na Pernštýnském náměstí a ve městě by byl konečně klid,“ nabídla
své řešení Helena. „A taky všechny hospody a kluky a diskotéky, co? Bohužel tady žijí lidé a ti se chtějí taky bavit. Asi se
budete muset přestěhovat na Veselý kopec, tam je v noci klid,“ napsal diskutér Kcharl.
***
Jste pro zachování, zrušení nebo přesunutí Pardubického letního kina v Tyršových sadech? Diskutujte na webu
www.pardubicky.d enik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: BOJ O PARDUBICKÉ LETNÍ KINO pokračuje i na různých internetových diskuzích.
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Petice pro zachování letního kina v centru už je na světě
TISK, Datum: 27.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (dub, td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Ke skupině Za Pardubické letní kino se na Facebooku od pondělí přihlásilo na 1500 lidí
Pardubice – Návrh na zrušení Pardubického letního kina v Tyršových sadech nezůstal bez odezvy. Včera totiž vznikla petice,
kterou mohou podepsat lidé přející si zachovat oblíbenou letní atrakci.
Na zorganizování boje za Pardubické letní kino má velkou zásluhu internet, konkrétně sociální síť Facebook. „Na začátku
týdne jsem na Facebooku založila skupinu s názvem Za Pardubické letní kino . Zjistila jsem, že mezi lidmi je zájem o kino v
centru města bojovat,“ uvedla organizátorka petice Ivana Dvořáková.
Za zachování kina bojuje 1500 lidí
Ačkoliv skupina bojující za zachování letního projektu funguje pouze několik málo dní, tak už se k ní přidalo více než 1500
převážně mladých lidí. Není bez zajímavosti, že to je počet, který více než desetinásobně převyšuje počet podpisů obyvatel ulic
poblíž Tyršových sadů, kteří si stěžují na hluk. Ten podle nich způsobují diváci odcházející z promítání letního kina.
Samozřejmě počet lidí, kteří nakonec skutečně podepíší petici za zachování kina, tak vysoký být nemusí.
Příležitostí podepsat tento dokument by ale Pardubáci měli mít v následujících dnech dost. „V neděli bychom rádi sbírali
podpisy v AFI Paláci, ale ještě není jisté, že nám bude povoleno se tam s peticí pohybovat. Každopádně v příštím týdnu
bychom rádi měli nějaký stánek přímo na třídě Míru. Svou podporu letnímu kinu však mohou zájemci vyjádřit již nyní na webové
stránce www.peti ce.net/zachovani-pardubickeho-letniho-kina,“ upozornila Ivana Dvořáková.
„Naší snahou je zachovat objektivitu a umožnit tak občanům a návštěvníkům Pardubic vyjádřit svobodně svůj názor na
zachování, zrušení, případně přemístění tohoto projektu. Proto jsou v sídle mediálního partnera, Pardubickém deníku,
připraveny petiční archy pro i proti projektu,“ řekl provozovatel kina Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: Deník/L. Jeníček
Foto popis: BOJ O PARDUBICKÉ LETNÍ KINO . Včera vznikla petice pro zachování na stávajícím místě.
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Letní kino: už 2287 podpisů na Facebooku!
TISK, Datum: 28.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Iniciátoři petice chtějí sbírat podporu zítra od 16 do 18 hodin před pardubickou radnicí.
Pardubice – Boj o Pardubické letní kino pokračuje! Pro zachování nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového projektu
v kraji v Tyršových sadech už se na sociální síti Facebook nashromáždilo do včerejší šestnácté hodiny kolem 2287 podpisů!
A iniciátoři petice pro zachování Pardubického letního kina chtějí bojovat dál.
„Po jednání s vedením AFI Paláce nám nebylo umožněno sbírat podpisy do petice v prostorách obchodního centra. Proto jsme
se rozhodli změnit místo konání. Podpisová akce se uskuteční zítra od šestnácti do osmnácti hodin na Perštýnském náměstí.
Stanoviště s peticemi bude přímo před pardubickou radnicí,“ upřesnila jedna z organizátorek petice za zachování
Pardubického letního kina v Tyršových sadech Lenka Brandová.
Jste pro zachování, zrušení nebo přemístění Pardubického letního kina ? Můžete diskutovat na naší internetové adrese
www.pardubicky.de nik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO už má na sociální síti 2287 podpisů pro zachování v původním místě – v Tyršových
sadech.
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„Přesun letního kina? To je cesta do pekel!“
TISK, Datum: 30.11.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura východní čechy

Pardubice – „ Pardubické letní kino je celorepublikovým fenoménem. Skutečně nikde jinde neexistuje projekt, který by
fungoval podobným způsobem po celé dva prázdninové měsíce a dosahoval návštěvnosti přesahující padesát tisíc diváků
ročně,“ řekl dramaturg Pardubického letního kina Leoš Kučera, který je též ředitelem královéhradeckého artového kina
Centrál.
„Ať mi náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková, která je zodpovědná za kulturu, ukáže jedinou akci v
Pardubicích, jež je ve městě o prázdninách takto hojně navštěvovaná! Myslím, že pokud paní náměstkyně nechápe výjimečnost
tohoto projektu, za kterým do Pardubic jezdí lidé z celých východních Čech, měla by rezignovat na svou funkci. Navíc to bylo
právě město, které tento projekt vybralo s cílem oživit Tyršovy sady. A když se to po obrovském úsilí povedlo, začalo to
najednou někomu vadit,“ uvedl Leoš Kučera.
„Trvám na tom, že hluková norma v kině porušena nebyla. Pokud někdo argumentuje, že ho ruší, když se někde na schodech
u parku schází lidé, tak ať tam město pošle hlídku strážníků a bude klid. Ale úplně zničit nebo přesunout kvůli tomu celý projekt
mi připadá jako cesta do pekel. Bez kina by v Pardubicích opět přes léto chcípl pes,“ poznamenal Leoš Kučera.
„S podobnou argumentací bych navíc mohl trvat na zákazu hokejových zápasů, protože fanoušci většinou dělají mnohem větší
kravál než návštěvníci letního kina. Nebo bych mohl bojovat za zrušení nádraží, protože tam lidi obtěžují bezdomovci,“ dodal.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: JSTE PRO NEBO PROTI LETNÍMU KINU v Pardubicích? Vyjádřete svůj názor na www.pardubicky.denik.cz/letnikino
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Pardubické letní kino ? Máme řešení pro všechny, říká Malý
TISK, Datum: 01.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Libor Malý, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko - u nás doma

„Chceme, aby kino bylo v provozu dál. A po ukončení promítání je tu úkol pro strážníky“
Názor
Pardubice - V posledních dnech žijí Pardubice debatami okolo letního kina - zachovat jeho provoz, nebo ne?
Když se nad celou věcí zamyslíme s chladnou hlavou, bez jitření emocí, snadno zjistíme, že problém okolo letního kina vlastně
není - vždyť obyvatelům Sukovy třídy nevadí letní kino, ale chování skupinky výtržníků po skončení promítání.
Bylo by tedy mnohem smysluplnější, abychom se zabývali skutečným problémem, a tím je rušení nočního klidu některými lidmi,
kteří nedokážou pochopit, že jejich svoboda nočního hulákání končí tam, kde začíná svoboda klidného spánku ostatních.
Myslím si, že řešení je v podstatě jednoduché - letní kino bude v provozu dál, zvykli jsme si na něj a k letním pardubickým
večerům už patří. A klid po ukončení promítání? To je přesně ten správný úkol pro naši městskou policii! Tím by sami městští
strážníci nejlépe přispěli k diskuzi o tom, zda jsou opravdu potřební. A my všichni bychom se na ně dívali mnohem přívětivěji,
než když je vidíme pouze při „nandávání botiček“.
Jsem si jist, že primátor spolu s vedením městské policie bude schopen najít vhodné řešení, jak konkrétně dodržování nočního
klidu vynutit. Všichni budou spokojení a letní kino bude Pardubice dále zdobit…

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: DALŠÍ OSUD PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA v Tyršových sadech je zatím stále nejistý.
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V neděli se pro kino podepsaly stovky lidí
TISK, Datum: 01.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko - u nás
doma

Pardubice - Bitva o letní kino v pardubických Tyršových sadech pokračuje. V neděli se na Pernštýnském náměstí konala
podpisová akce pro jeho zachování. „Zatím jsme nepočítali, kolik lidí se podepsalo, ale několik stovek to bude,“ řekla iniciátorka
petice pro zachování letního kina Ivana Dvořáková.
„Zájem byl ze strany mladší i starší generace. Samotnou mě to překvapilo,“ dodala Ivana Dvořáková.
O tom, že letní kino je skutečně žádanou záležitostí, svědčí i počet lidí, kteří jsou na Facebooku členy skupiny Za zachování
letního kina. Jde o téměř tři tisíce lidí. Objevují se proto i dotazy, proč nevytisknout seznam jmen z této skupiny. „Kdyby to bylo
tak jednoduché, tak samozřejmě vytiskneme seznam všech členů této stránky. Bohužel, pokud chceme, aby zastupitelstvo bylo
nuceno o tomto projektu jednat, jedinou cestou je papírová petice,“ uvedla druhá iniciátorka petice Lenka Brandová.
Možnost vyjádřit svůj názor, ať už pro či proti letnímu kinu v Tyršových sadech, mají lidé i v redakci Pardubického deníku. Obě
petice jsou k dispozici všem zájemcům každý všední den.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PODEPSAT PETICI pro zachování Pardubického letního kina mohli lidé též v neděli navečer na Pernštýnském
náměstí.
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Odsun kina z Tyršových sadů by byl likvidační
TISK, Datum: 02.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Nad osudem Pardubického letního kina stále visí velký otazník. „Pokud by došlo k odsunu z Tyršových sadů,
bylo by to pro náš projekt likvidační,“ řekl provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Existence letního kina, které nemá svým rozsahem nikde v České republice obdoby, je podle jeho slov bytostně spjata s
místem s neopakovatelným „geniem loci“. „A tím je právě romantické prostředí městského parku, který je vzdálený jen pár
kroků od rušného centra města,“ poznamenal Jan Motyčka.
„Samozřejmě by nás velmi mrzelo, kdyby měl po čtyřech úspěšných ročnících tento kulturní fenomén letních Pardubic skončit.
To je alespoň přání několika desítek občanů ulice Na Hrádku podepsaných na petici, na jejímž základě Magistrát města
Pardubic a Městský obvod Pardubice 1 vážně uvažují o odsunutí tohoto unikátního projektu do jiné lokality, výrazně vzdálenější
od centra města. A zatím to vypadá, že ani průměrná roční návštěvnost převyšující padesát tisíc diváků, což je zhruba o
polovinu více, než má třeba renomovaný operní festival Smetanova Litomyšl, s tím zřejmě nic nezmůže,“ posteskl si
provozovatel letního kina.
„Naší snahou je zachovat maximální objektivitu a umožnit tak občanům Pardubic vyjádřit svobodně svůj názor na zachování,
zrušení, případně odsunutí letního kina. A to prostřednictvím petice pro i proti zachování letního kina, ke které je možné připojit
svůj podpis v redakci Pardubického deníku nebo na webové adrese www.petice.net,“ shrnul Jan Motyčka. „Vnímáme i další
petici s necelou stovkou podpisů, mylně spojovanou s první peticí žádající odsun filmových projekcí z Tyršových sadů. Hlavním
požadavkem této petice je přitom instalace bezpečnostních kamer, jež má přispívat k zachování veřejného pořádku po
skončení filmových projekcí a hokejových zápasů,“ uzavřel provozovatel kina. ...7
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Letní kino? Chceme rozumný kompromis, říká náměstkyně
TISK, Datum: 02.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura východní
čechy

Fraňková: „Uděláme vše pro to, aby projekt zůstal zachován a aby byli všichni spokojeni“
Pardubice – „Nemyslím si, že by měl někdo úmysl Pardubické letní kino rušit. Existuje však petice občanů, kteří bydlí v ulici
Na Hrádku a na Sukově třídě. Ti si nestěžují na kino jako takové, ale na to, co se pak děje po skončení promítání,“ vysvětlila
náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková.
„Kino je jedním z nejlepších projektů, které město v době letních prázdnin má. Na druhou stranu chápu i rozezlené občany,
kteří bydlí v blízkosti Tyršových sadů. Jde o určitou daň za to, že žijí v centru města,“ podotkla náměstkyně.
„Jsem přesvědčena o tom, že město udělá vše pro to, aby projekt zůstal zachován a aby všichni byli spokojeni,“ řekla Štěpánka
Fraňková.
Podle jejích slov bude osud nejnavštěvovanějšího prázdnihového projektu v Pardubickém kraji, kam během dvou měsíců zavítá
přes padesát tisíc lidí, velmi záležet též na rozhodnutí rady a zastupitelstva prvního pardubického městského obvodu.
„V současné době se připravuje projekt obnovy Tyršových sadů. Jednou z možností je do něj Pardubické letní kino přímo
zabudovat. Druhou variantou je kino z Tyršových sadů přemístit,“ shrnula náměstkyně primátora.
„Existují varianty, že by mohlo být například na Cihelně nebo na dostihovém závodišti. Osobně se domnívám, že by mělo zůstat
v centru města,“ pravila Fraňková.
„Nabízí se také nová lokalita. Kino by mohlo najít své zázemí v místě, jemuž se lidově říká Čičák. Uvažuje se totiž o tom, že by
vznikla lávka, která by spojovala Čičák a Tyršovy sady. Pak by to jistě byla jedna z možností, kde by kino mohlo být. Je to v
centru města, v dostupné docházkové vzdálenosti od Tyršových sadů. Byť je to třeba o kousíček dál, tak to není zas tak hrozně
daleko, aby tam návštěvníci nemohli dojít pěšky,“ uvažovala náměstkyně primátora.
„I kdyby bylo letní kino kdekoliv, tak vždycky s ním může mít někdo, kdo bude bydlet v jeho blízkosti, problém. Proto je třeba
hledat rozumný kompromis,“ uzavřela Štěpánka Fraňková.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN chceme zachovat, říká náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Jestli však v příštím roce zůstane na osvědčeném místě v Tyršových sadech, nebo zda se bude muset stěhovat, to zatím stále
není jasné.
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„Chceme letní kino v centru Pardubic,“ prohlásil primátor
TISK, Datum: 03.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

„Je potřeba dohlédnout na pořádek po skončení filmových projekcí,“ řekl Jaroslav Deml
Pardubice – „ Pardubické letní kino je fenomén, který každé prázdniny navštíví desítky tisíc lidí. Je to velmi příjemná akce v
centru města, která občany a návštěvníky Pardubic baví,“ konstatoval pardubický primátor Jaroslav Deml.
„Na druhou stranu je asi pravda, že po skončení filmových projekcí v Tyršových sadech se některé, byť ne příliš početné,
skupiny shlukují a dělají nepořádek. To nám potvrdil i ředitel městské policie Petr Kvaš,“ poznamenal pardubický primátor.
„Radnice ale pochopitelně nemůže zcela zabránit tomu, že někdo jde městem. Protože nepořádek člověk může dělat nejen,
když jde z letního kina, ale i z hospody, herny nebo třeba nějaké soukromé návštěvy,“ sdělil Jaroslav Deml.
„Rozhodně bychom neradi, aby letní kino v centru města zaniklo. Proto se chceme bavit i s městskou policií o tom, jak tuto
situaci řešit. Samozřejmě je to také otázka nějakého vzájemného respektu,“ podotkl pardubický primátor.
„Budeme stát o dohodu všech stran. Určitě si nechceme dělat alibi, že bychom rozhodnutí o budoucnosti kina nechali na
městském obvodu, byť ten se samozřejmě k celé záležitosti musí vyjádřit. Uvidíme, jak dopadne projekt, který má za cíl
přeměnu Tyršových sadů. Pokud by v něm kino nefigurovalo, má městská architektka za úkol vyhledat vhodné lokality blízko
centra, co nejblíže Tyršovým sadům. Přesunout ho někam na okraj, například na závodiště, podle mého názoru nemá smysl,“
pravil Jaroslav Deml, který odmítl, že by město chtělo vyhovět petici pro přesunutí kina z Tyršových sadů proto, že za ní stojí
manželka pardubického senátora a bývalého primátora Jiřího Stříteského Věra. „Pan senátor už nás v létě upozorňoval, že
obyvatelé ulice Na Hrádku a Sukovy třídy jsou s provozem kina nespokojeni. Ale rozhodně to není tak, že bychom o přesunu
nebo o zrušení kina rozhodovali jen kvůli jeho lobby,“ uzavřel.

Foto autor: Foto: Deník/L. Jeníček
Foto popis: JAKÝ BUDE další osud Pardubického letního kina ?
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Zachovat stávající letní kino? Podpora veřejnosti stále roste
TISK, Datum: 07.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Na Facebooku se pro projekt vyjádřilo už 3300 příznivců, další akce se ještě připravují
Pardubice – Pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech se na sociální síti Facebook vyjádřilo už zhruba
3300 příznivců!
„Podporu pro kino chceme shánět i nadále,“ ujišťují iniciátoři petice, kterým není jedno, jaký bude další osud
nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového projektu v Pardubickém kraji.
Nedopustí konec?
„Samozřejmě by nás velmi mrzelo, kdyby měl po čtyřech úspěšných ročnících tento kulturní fenomén letních Pardubic skončit.
Takové je přání několika desítek občanů ulice Na Hrádku podepsaných pod peticí, na jejímž základě Magistrát města Pardubic
a Městský obvod Pardubice 1 vážně uvažují o odsunutí tohoto unikátního projektu do jiné lokality, výrazně vzdálenější od
centra města. A přes průměrnou roční návštěvnost převyšující padesát tisíc diváků, což je zhruba o polovinu více, než má
třeba renomovaný operní festival Smetanova Litomyšl, není o dalším osudu projektu stále jasno,“ posteskl si provozovatel
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Naší snahou je zachovat maximální objektivitu a umožnit tak občanům Pardubic vyjádřit svobodně svůj názor na zachování,
zrušení, případně odsunutí letního kina. A to prostřednictvím petice pro i proti zachování letního kina, ke které je možné připojit
svůj podpis v redakci Pardubického deníku. Podporu projektu je možné vyjádřit také na webové adrese
www.petice.net/zachovani-pardubickeho-letniho-kina,“ shrnul Jan Motyčka.
Petici, která žádá, aby při revitalizaci Tyršových sadů byl zachován prostor pro konání letního kina a dalších kulturních akcí a
aby do doby zahájení revitalizace Tyršových sadů byl zachován provoz letního kina stejně jako v předchozích letech, bude
možné podepsat i v neděli 13. prosince před pardubickou ČEZ Arenou. „Podpisy chceme sbírat před začátkem hokejového
utkání,“ sdělila členka petičního výboru za zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech Ivana Dvořáková.
„Na první akci, kterou jsme uspořádali na Pernštýnském náměstí při slavnostním rozsvícení vánočního stromu, se
nashromáždilo během zhruba hodiny a půl asi čtyři sta podpisů. Věříme, že se nám na této druhé akci podaří dosáhnout
celkem tisíce podpisů,“ řekla Ivana Dvořáková.
„Další variantou, jak lze podepsat petici pro zachování letního kina, je možnost kontaktovat nás přes Facebook. My petici
zájemci zašleme e–mailem a on nám ji pak může naskenovat a poslat zpět,“ nabídla další variantu iniciátorka petice Za
zachování Pardubického letního kina .
Proti byla menšina
„Příjemným zjištěním bylo, že podporu letnímu kinu vyjadřovali nejen mladí, ale také lidé starší padesáti let. To nás velmi
potěšilo. Samozřejmě se našli i ti, co se vyjadřovali proti tomuto projektu. Byla jich drtivá menšina,“ dodala Ivana Dvořáková.
Jste pro zachování, přemístění nebo zrušení letního kina? Diskutujte na webu www.pardubicky.
denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PODPORA VEŘEJNOSTI pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech stále roste. Vyslyší ji
politici?

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

217 / 222

Zpět

Podpora pro letní kino stále roste!
TISK, Datum: 07.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech se na sociální síti Facebook vyjádřilo už zhruba
3300 příznivců! „Podporu pro tento projekt chceme shánět i nadále,“ ujišťují iniciátoři petice.
...3
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Podpořit Pardubické letní kino v Tyršových sadech bude možné též v neděli před arénou
TISK, Datum: 11.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura východní
čechy

„Není úplně jednoduché si představit tento ojedinělý projekt mimo samotné centrum města,“ nechal se slyšet provozovatel Jan
Motyčka
Pardubice – O osudu Pardubického letního kina v Tyršových sadech stále není jasno. „To, zda tento divácky
nejnavštěvovanější kulturní prázdninový projekt v Pardubickém kraji bude mít i další ročník, ještě zdaleka není jisté. V tuto
chvíli teprve probíhají intenzivní jednání se všemi zainteresovanými stranami ve snaze zajistit pokračování Pardubického
letního kina ve výjimečných prostorách Tyršových sadů, a to nejen pro příští rok, ale i po jejich následné revitalizaci,“
informoval náš Deník jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Tento prostor se nám, provozovatelům Pardubického letního kina Pernštejn, jeví jako ideální zejména proto, že vznikl na
míru tomuto unikátnímu místu uprostřed centra Pardubic. A to přímo,na zakázku’ Magistrátu města Pardubic, který v té době
vypsal grant na oživení centra Pardubic v letních měsících a náš projekt byl vybrán jako vítězný,“ sdělil Motyčka.
„Proto není úplně jednoduché si tento ojedinělý projekt představit mimo samotné centrum Pardubic. Obávám se, že odsun kina
na navrhovaná místa poblíž koupaliště a mimo nejbližší střed města by vedl k faktickému ukončení celého projektu,“ pravil
provozovatel letního kina.
„Další akce, na které je možné vyjádřit podporu Pardubickému letnímu kinu Pernštejn v Tyršových sadech, se uskuteční v
neděli 12. prosince před pardubickou ČEZ Arenou před extraligovým hokejovým zápasem,“ nechal se slyšet Jan Motyčka.
Chtějí schůzku
„Myslím, že nyní bychom měli udělat všechno proto, abychom se pokusili odstranit rušící vlivy, na které si stěžovali obyvatelé
ulice Na Hrádku a Sukovy třídy,“ řekl náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř.
„Jsem přesvědčen o tom, že jsme v tomto směru ještě neudělali vše. Proto bychom rádi iniciovali nějaké společné setkání s
provozovateli a iniciátory petice,“ dodal náměstek pardubického primátora.
„Osobně se domnívám, že příští sezonu by ještě letní kino v Tyršových sadech být mohlo. Ale stejně je třeba hledat řešení pro
letní kino v době, kdy bude tento prostor rekonstruován,“ uvedl Krejčíř. „Uvidíme, jak se k této záležitosti postaví projektant,
zastupitelé a provozovatelé. Zatím je to celé otevřené,“ vyjádřil se náměstek pardubického primátora, který rozhodně není pro
zrušení tohoto unikátního kulturního počinu.

Foto autor: Foto: archiv Deníku
Foto popis: O OSUDU PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA stále není jasno. V neděli mohou zájemci vyjádřit svou podporu
projektu před arénou.
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Za kino se bude bojovat před arénou
TISK, Datum: 12.12.2009, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice - Nedělní extraligový zápas pardubických hokejistů bude mít zajímavou předehru. Před arénou se totiž bude
odpoledne konat akce na podporu letního kina v Tyršových sadech. Její pořadatelé mají strach z toho, že tradiční bezplatné
promítání skončí kvůli stížnostem lidí na hluk.
„Termín podpisové akce na podporu letního kina už je znám. Je to neděle 13. prosince. Od 16:30 hodin se budeme vyskytovat
před ČEZ Arenou, zhruba do 18 hodin. Těšíme se na Vás,“ napsala na sociální internetovou síť facebook organizátorka akce
Ivana Dvořáková.
Její práce zatím nese výsledky. Ve skupině Za pardubické letní kino je na facebooku registrováno 3 437 lidí. Proti tomu, aby
kino po čtyřech letech v Tyršových sadech skončilo, bojují lidé všech věkových kategorií. „Při první podpisové akci nás velmi
potěšil zájem nejen mladých, ale i lidí všech ostatních věkových kategorií. To vypovídá o tom, že letní kino je záležitost žádaná
a není určena jen pro mladé,“ uvedla další ze signatářek petice Lenka Brandová.
O konci bezplatného prázdninového promítání se začalo mluvit poté, co si lidé z okolí sadů začali stěžovat na hluk, který
páchají dlouho do noci návštěvníci biografu. Při boji proti kinu dokonce sepsali petici.
Zástupci radnice zatím nevědí, jak celou situaci řešit. Například radní prvního obvodu Pavel Nevečeřal si ale myslí, že by kino
mělo fungovat i příští rok. „Příští prázdniny bude letní kino s největší pravděpodobností ještě v sadech. Pravda ale je, že
nevíme, kam kino přemístit v dalších letech. Chystá se totiž velká oprava celého parku,“ řekl.
Provozovatel letního kina Jan Motyčka však tak optimistický není. „Lidé nám musejí v boji za kino pomoci. Zatím mám z jednání
politiků spíše pocit, že kino skončí. To by byla hrozná škoda, vždyť jen letos ho navštívilo kolem sedmdesáti tisíc lidí.
Nesouhlasíme ani s nějakým odsunem mimo park. Kino musí být v centru města,“ uvedl.

Foto autor: FOTO: MAFA
Foto popis: LETNÍ POHODA. Letní kino navštívilo letos 70 tisíc lidí. Přesto má skončit. Zítra se proto sejdou jeho příznivci.
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Pro letní kino už se vyjádřilo 3500 příznivců!
TISK, Datum: 18.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech už je nyní na sociální síti Facebook kolem 3500
příznivců!
„Podporu ale sháníme i nadále,“ uvedli iniciátoři petice pro pokračování nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového
projektu v kraji na stejném místě.
„S takovou reakcí jsme samozřejmě dopředu nepočítali. To, že bude o kino mezi obyvateli a návštěvníky Pardubic takový
zájem, nás příjemně překvapilo. Je vidět, že lidé o Pardubické letní kino v Tyršových sadech stojí a není jim jedno, jaký bude
jeho další osud. Doufáme, že k tomu přihlédnou i ti, kteří o něm mají rozhodovat,“ řekla členka petičního výboru za zachování
Pardubického letního kina v Tyršových sadech Ivana Dvořáková.
Svůj názor na zachování, zrušení, případně odsunutí Pardubického letního kina je možné vyjádřit i prostřednictvím petice
pro i proti zachování letního kina, ke které lze připojit svůj podpis také v redakci Pardubického deníku.
Zastánci projektu mohou navštívit i webovou adresu www.petice.net/zachovanipardubickeholetniho-kina.
Petici, která žádá, aby při revitalizaci Tyršových sadů byl zachován prostor pro konání letního kina a dalších kulturních akcí a
aby do doby zahájení revitalizace Tyršových sadů zůstal provoz kina stejný jako v předchozích letech, bude možné podepsat
ještě v neděli 20. prosince od čtrnácti do šestnácti hodin na pardubickém Pernštýnském náměstí. „To bude naše poslední
akce, kterou do konce roku 2009 chystáme,“ poznamenala Ivana Dvořáková.
„Další variantou, jak lze podepsat petici pro zachování kina, je možnost kontaktovat nás přes Facebook. My petici zájemci
zašleme e–mailem a on nám ji pak může naskenovat a poslat zpět,“ nabídla další variantu iniciátorka petice Za zachování
Pardubického letního kina .
Jste pro zachování, přemístění nebo zrušení letního kina? Diskutujte na webu www.pardubicky.denik.cz/letnikino

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PRO ČI PROTI? O letní kino se stále bojuje.

Zpět

Zachovat letní kino chtějí tři tisíce lidí!
TISK, Datum: 18.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech už je nyní na sociální síti Facebook kolem tří a
půl tisíce příznivců! Organizátory petice to prý příjemně překvapilo. ..3
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Otázka pro...
TISK, Datum: 19.12.2009, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

...starostku prvního pardubického městského obvodu Hanu Tomanovou
* Jednali jste na čtvrtečním zastupitelstvu obvodu o letním kinu? „Ano, o letním kinu jsme jednali.
Sepsala jsem zprávu o tomto projektu a na zastupitelstvu se pak uskutečnila diskuse. Letní kino v Tyršových sadech je
především záležitostí města, městský obvod ho zakázat nemůže. Na jednání zastupitelstva prvního městského obvodu jsme se
ale shodli, že by bylo dobré v lednu svolat společné jednání.
Toho by se mohli zúčastnit zástupci města, provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka, městská architektka a také
zástupci občanů. Ještě jsem o tom s primátorem Demlem nemluvila, protože teď před vánočními svátky je plno jiných starostí.
Věřím ale, že nebude problém se setkat,“ odpověděla starostka prvního městského obvodu Hana Tomanová.
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