
Pardubické letní kino Počet zpráv: 160, 13.04.2021

Otázka pro...
TISK , Datum: 11.01.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...petice za zachování Pardubického  letního  kina  * Kolik se podařilo shromáždit podpisů pro Pardubické  letní  kino ? „Pro
zachování Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech se podařilo na petičních arších nashromáždit 1050 podpisů. Petici
jsme v pátek předaly na radnici. Adresovaly jsme ji...

Krejčíř: „Vše směřuje k tomu, že kino bude!“
TISK , Datum: 16.01.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...primátora: Doufám, že se situace kolem Pardubického  letního  kina  uklidnila. Pardubice – „Doufám, že se situace kolem
Pardubického  letního  kina  uklidnila a že vše směřuje k tomu, že se tento unikátní prázdninový projekt odehraje i v letošním
roce v Tyršových sadech. Samozřejmě za příslušných...

Otázka pro...
TISK , Datum: 19.01.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...Pardubic Jiřího Razskazova Jak to aktuálně vypadá s Pardubickým  letním  kinem ? „Město ve svém rozpočtu schválilo 180
tisíc korun na letošní ročník Pardubického  letního  kina , který se uskuteční v Tyršových sadech. Samozřejmě za podmínek,
že návštěvníci nebudou zejména po skončení projekcí působit...

...provozovatele letního kina
TISK , Datum: 05.02.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (pd) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...pro... Jak to vypadá s letošním ročníkem Pardubického  letního  kina ? „Podle výsledku včerejšího jednání na pardubické
radnici je už nyní v podstatě stoprocentní, že letošní ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn bude zcela jistě v
Tyršových sadech. To je, věřím, dobrá zpráva nejen pro nás, ale...

Město už má jasno, kdo bude rekonstruovat Tyršovy sady
TISK , Datum: 13.02.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...Věřím, že se nám podaří najít řešení, které bude přijatelné pro všechny,“ dodal Alexandr Krejčíř. „Podobné to je rovněž v
případě Pardubického  letního  kina . Určitě se v Tyršových sadech nepočítá s letním kinem jako se stabilním amfiteátrem, ale
já jsem stále přesvědčen o tom, že tento fenomén...

Lidé uspěli. Letní kino nekončí
TISK , Datum: 20.02.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...letos se budou o prázdninách zadarmo promítat filmy v pardubických Tyršových sadech Pardubice - Protesty tisíců fanoušků
pardubického  letního  kina  zabraly. I letos se budou v Tyršových sadech promítat celé prázdniny filmy. Přitom ještě vloni na
podzim se zdálo, že úspěšný projekt končí. Na hluk...

Pardubický Febiofest zahájí novinka režisérky Alice Nellis
TISK , Datum: 30.03.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Slavnostní zahájení pardubické části prestižní filmové přehlídky Febiofest, které se uskuteční ve středu 7. dubna
od dvaceti hodin v multikině CineStar v prostorách Obchodního centra Grand, obstará nový český film uznávané mladé
režisérky Alice Nellis s názvem Mamas&Papas. Mozaika ...

Občan Havel bude přikulovat v pardubickém pivovaru!
TISK , Datum: 02.04.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 21 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubický Febiofest se koná od 7. do 11. dubna. Na slavnostní zakončení přehlídky dorazí i známý herec Pavel Landovský!
Pardubice – Již po páté se absolutním trhákem pardubické části prestižní filmové přehlídky Febiofest, jejíž letošní ročník se
koná od 7. do 11. dubna, stane speciální festivalov...

Katyňská tragédie zasáhla faráře Czendlika i Febiofest URL
WEB , Datum: 11.04.2010 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...vojenské historie, který pomáhal dotvářet specifickou atmosféru loňských speciálních projekcí filmu Katyň v prostorách
zdechovického zámku i Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech. Jeho členové totiž lemovali cestu z kina. Byli oděni v
sovětských a nacistických uniformách s dobovými zbraněmi...

Katyňská tragédie zasáhla faráře Czendlika i Febiofest

 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 1 / 170

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-21-1211/page/1
http://www.denik.cz/regiony/katynska-tragedie-zasahla-farare-czendlika-i-febio.html
http://www.newtonmedia.eu/


Katyňská tragédie zasáhla faráře Czendlika i Febiofest
TISK , Datum: 12.04.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (ký, td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...vojenské historie, který pomáhal dotvářet specifickou atmosféru loňských speciálních projekcí filmu Katyň v prostorách
zdechovického zámku i Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech. Jeho členové totiž lemovali cestu z kina. Byli oděni v
sovětských a nacistických uniformách s dobovými zbraněmi...

Pardubický Febiofest skončil v pivovaru filmem o Havlovi
TISK , Datum: 13.04.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Režisér snímku Občan Havel přikuluje Jan Novák byl se speciální projekcí velmi spokojen Pardubice – O slavnostní zakončení
pardubické části prestižní filmové přehlídky Febiofest se v neděli večer postaraly hned dvě speciální projekce dokumentu
Občan Havel přikuluje v prostorách sladovny místního p...

Autokino se nelíbí sousedům
TISK , Datum: 11.05.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Barbora Měchurová , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...let uzavřeno. Mizí i letní kina, nejčastěji kvůli malé návštěvnosti, nebo právě kvůli stížnostem na hluk. Se stížností se potýkalo
například pardubické  letní  kino , které nakonec letos promítat bude. Další letní kino je u Heřmanova Městce. *** 20 korun má
stát vstupné do nového letního kina v...

Dobrý den(ík),
TISK , Datum: 21.05.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
... Přinejmenším trochu zvláštní je současná situace kolem Pardubického  letního  kina . Přestože to vypadalo, že letošní
ročník se zcela jistě odehraje v Tyršových sadech, město nyní začalo vést jednání o možném přesunu do areálu lihovaru, a to
bez vědomí provozovatele Jana Motyčky. Ten byl tímto...

Přesune se kino k lihovaru?
TISK , Datum: 21.05.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...konstatoval provozovatel Jan Motyčka Pardubice – Ačkoliv to původně vypadalo, že je už definitivně rozhodnuto o tom, že
letošní ročník Pardubického  letního  kina  se odehraje v Tyršových sadech, vedení města ještě stále uvažuje o možných
variantách, kam by se tento divácky nejúspěšnější prázdninový...

Letní kino a lihovar: domluví se spolu?
TISK , Datum: 03.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
Pardubice – Jak dopadnou námluvy Pardubického  letního  kina  s areálem bývalého lihovaru, o němž se začalo hovořit jako o
možné variantě pro další ročníky unikátního prázdninového projektu? Pro letošní léto by mělo kino zůstat v Tyršových sadech.
Co ale bude po rekonstrukci parku, je otázkou. ...3

Letní kino a lihovar: najdou společnou řeč?
TISK , Datum: 03.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...zkultivování by areál mohl sloužit různým kulturním akcím Pardubice – Jak dopadnou námluvy Pardubického  letního  kina  s
areálem bývalého lihovaru, o němž se začalo hovořit jako o možné variantě pro další ročníky unikátního prázdninového
projektu? „Pro letošní léto bychom měli s největší...

Skvělá brigáda? Dva měsíce v letním kině, říká student
TISK , Datum: 08.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...uprostřed) má už nyní jasno o tom, jak bude trávit letní prázdniny. Stejně jako v předchozích dvou letech se bude podílet na
organizaci Pardubického  letního  kina  Pernštejn. „S jeho provozovatelem Janem Motyčkou už jsem spolupracoval na
pardubickém filmovém festivalu Febiofest. Poté mě oslovil s...

Letní kino hledá místo
TISK , Datum: 10.06.2010 , Zdroj: Sedmička , Strana: 4 , Autor: Vítězslav Dittrich , Vytištěno: 650 000 , Čtenost: 326 401 , Vydavatel: EMPRESA MEDIA,
a.s. , Rubrika: Zpravodajství
Pardubické  letní  kino  bude příští rok promítat na dvoře lihovaru u nádraží. Pardubičtí politici opět rozhodují, kam s letním
kinem. V roce 2011 nebude moci být na svém dosavadním místě v Tyršových sadech, které se budou opravovat. Promítat se
bude v areálu zrušeného lihovaru u železničního...

Letní kino hledá místo URL
WEB , Datum: 13.06.2010 , Zdroj: sedmicka.cz , Autor: Vítězslav Dittrich , Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  bude příští rok promítat na dvoře lihovaru u nádraží. Pardubičtí politici opět rozhodují, kam s letním
kinem. V roce 2011 nebude moci být na svém dosavadním místě v Tyršových sadech, které se budou opravovat. Promítat se
bude v areálu zrušeného lihovaru u železničního...

Film Spalovač mrtvol se vrátí do krematoria
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Film Spalovač mrtvol se vrátí do krematoria
TISK , Datum: 15.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (dub, td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
, Rubrika: Pardubický kraj
Slavný snímek známého režiséra Juraje Herze se v Pardubicích točil před 42 lety. Pardubice – Snímek režiséra Juraje Herze
Spalovač mrtvol se opět vrací tam, kde před více než čtyřiceti lety vznikl. Pardubické krematorium dnes čeká slavnostní
promítání tohoto filmu ze zlatého fondu české kinemato...

LETNÍ KINO UŽ ROSTE V TYRŠOVÝCH SADECH
TISK , Datum: 24.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana

Tyršovy sady brzy ožijí letním kinem!
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
Pardubice – Už jen pár dní zbývá do začátku Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech. Letošní pátý ročník
byl ale dlouhou dobu ohrožen. Vznikla totiž petice obyvatel blízkých domů, kteří si stěžovali na velký hluk způsobený právě
návštěvníky tohoto podniku. ...3

Na co se těším o víkendu
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (msu) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...že to pro ně opět bude netradiční zážitek, což mě těší. Zveme je každý rok, takže to pro ně bude opět takový svátek,“ řekl
provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka (na snímku). ...

Tyršovy sady jsou prý díky letnímu kinu bezpečnější
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Lukáš Dubský , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...se v parku nekonaly žádné akce, byla by revitalizace parku zbytečná,“ řekl Krejčíř Pardubice – Už jen pár dní zbývá do
začátku Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech. Letošní pátý ročník byl ale dlouhou dobu ohrožen. Vznikla
totiž petice obyvatel blízkých domů, kteří si...

Tyršovy sady musí lidi lákat
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Lukáš Dubský , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...způsobit i návštěvnici hospod, barů či heren, což ale nezavdává důvod k tomu, abychom tyto podniky vystrnadili z centra
města. Budoucnost Pardubického  letního  kina  Pernštejn je ale ohrožena i z druhého důvodu. Tyršovy sady se budou v
příštím roce revitalizovat a zatím nikdo netuší, zda se v nové...

Avatar, Hanebný Pancharti i Shrek. Letní kino potáhne
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...ve čtvrtek. *** „Máme přislíbeno, že dorazí scénárista Zelenka, možná i režisér Filip Renč.“ Jan Motyčka, organizátor letního
kina Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech Poprvé se zadarmo promítalo v parku v centru krajského města v létě 2006.
Letos se tak pořadatelé chystají už na pátý...

Promítá se tu opět zadarmo!
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Blesk , Strana: 6 , Autor: (krč) , Vytištěno: 528 317 , Prodáno: 425 790 , Čtenost: 999 939 , Vydavatel: CZECH NEWS
CENTER, a.s. , Rubrika: Čechy / Morava
Letní kino v Pardubicích: PARDUBICE - Filmy jako Shrek, Robin Hood nebo Iron Man 2 mají do letního kina v Pardubicích
přilákat letos opět tisíce návštěvníků. Není se co divit, promítá se tu stále zdarma. Zatímco v minulých letech zde byly k vidění
filmy, které měly svoji premiéru dávno za sebou, l...

Otázka pro...
TISK , Datum: 28.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (msu) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...Romana Víška, moderátora Pardubického  letního  kina  Pernštejn Na co se letos těšíte do Pardubického  letního  kina ?
„Mám hodně rád dokumenty. Například vloni mě příjemně překvapilo, že když se promítal snímek Občan Havel přikuluje,
dorazilo do Tyršových sadů hodně lidí. Ještě půl hodiny před začátkem...

Kino letos zahájí delegace: Renč, Zelenka a Vaňková
TISK , Datum: 29.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: Monika Suchá , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...předlohy a posiluje i domýšlí osobní vazby všech hrdinů. Karel Roden získal za roli železničáře Douši Českého lva,“ vysvětlil
provozovatel Pardubického  letní  kina  Pernštejn Jan Motyčka. V dalších rolích filmoví příznivci spatří například nedávno
zesnulého Vladimíra Dlouhého. Chobotnice a její...

Hvězdné filmy v pardubickém letním kině
TISK , Datum: 30.06.2010 , Zdroj: Právo , Strana: 11 , Autor: René Chvalina , Vytištěno: 187 232 , Prodáno: 133 972 , Čtenost: 274 441 , Vydavatel:
Borgis, a.s. , Rubrika: Východní Čechy - Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
Ve čtvrtek zahájí promítání český film Hlídač č. 47 za účasti režiséra Filipa Renče a scenáristy Zdeňka Zelenky Pohled na
jasnou noční oblohu plnou hvězd těsně nad stříbrným plátnem láká každým rokem desetitisíce filmových diváků. Ne jinak tomu
bude letos i v pardubickém letním kině Pernštějn. J...
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Film Hlídač č. 47 uvede zítra jeho režisér i scénarista
TISK , Datum: 30.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (msu) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...provozu letního kina se blíží, první snímek představí filmová delegace. Pardubice – Zítra v 21.30 hodin zahájí svůj provoz
Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Prvním filmem, který letos diváci v Tyršových sadech spatří, je Hlídač č. 47. Projekce bude
výjimečná i tím, že ji uvede filmová delegace. ...

Na slavnostní zahájení sezony letního kina přijede Filip Renč
TISK , Datum: 01.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Pavla Svítková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...dnes odstartuje. Letní kino večer uvede první film. Vstup je zdarma a nebudou chybět ani stánky s občerstvením. Celé léto
do kina zadarmo „ Pardubické  letní  kino  je jednou z mála akcí v republice, kde se nemusí nic platit. Věřím, že i kdyby bylo
například symbolické vstupné dvacet korun, lidé by...

Vyhrajte romantickou večeři v letním kině
TISK , Datum: 02.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (svp) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Letní kino Pardubice – Chcete dnes zažít příjemný večer v Pardubickém letním kině Pernštějn s večeří zdarma? Odpovězte do
dnešní desáté hodiny dopoledne na otázku, který film dnes večer letní kino promítne? Odpovědi posílejte na emailovou adresu
pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést jméno, příjme...

Soutěž
TISK , Datum: 03.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (svp) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Vyhrajte romantickou večeři v letním kině Pardubice – Chcete ve středu 7.července zažít příjemný večer v Pardubickém letním
kině Pernštějn s večeří zdarma? Odpovězte do dnešní desáté hodiny dopoledne na otázku, kdo je moderátorem letního kina?
Odpovědi posílejte na emailovou adresu pardubicky@deni...

Zamilovaný Renč: Bez Vaňkové ani krok
TISK , Datum: 03.07.2010 , Zdroj: Blesk , Strana: 9 , Autor: (mir) , Vytištěno: 528 317 , Prodáno: 425 790 , Čtenost: 999 939 , Vydavatel: CZECH NEWS
CENTER, a.s. , Rubrika: Prominenti
...Vaňková (22) si den před odletem na exotický ostrov Bali stihli ještě udělat pěkný večer. Zúčastnili se zahájení jubilejního, 5.
ročníku pardubického  letního  kina  Pernštejn a Filip vyzval na 1500 návštěvníků, aby vzdali hold nedávno zemřelému herci
Vladimíru Dlouhému (†52). Sezonu kina zahajoval...

Zamilovaný Renč: Bez Vaňkové ani krok! URL
WEB , Datum: 03.07.2010 , Zdroj: blesk.cz , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.
...Vaňková (22) si den před odletem na exotický ostrov Bali stihli ještě udělat pěkný večer. Zúčastnili se zahájení jubilejního, 5.
ročníku pardubického  letního  kina  Pernštejn. Filip vyzval na 1500 návštěvníků, aby vzdali hold nedávno zemřelému herci
Vladimíru Dlouhému (†52). Sezonu kina zahajoval...

Pardubické  letní  kino  má za sebou letošní premiéru. Přijel na ni i Renč
TISK , Datum: 03.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: JAN ŠAFÁŘ JIŘÍ SEJKORA , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – První prázdninový den odstartovala jedna z největších letních atrakcí Pardubic za poslední roky – letní kino.
Stejně jako v minulých letech vyrostlo plátno v Tyršových sadech. Čtvrteční premiéru pak obstaral Renčův snímek Hlídač č. 47.
U letošní premiéry byl také režisér Letošní prem...

Letní kino praskalo ve švech
TISK , Datum: 07.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: JIŘÍ SEJKORA , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...filmy. Nedělní snímek Nezapomeň na mě i pondělní Paříži, miluji tě navštívilo vždy přes tisíc diváků,“ konstatoval jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler. Návštěvníky dnes večer čeká v letním kině animovaný film pro
děti Sobík Niko. ...

Láska a válka dnes večer v Tyršových sadech
TISK , Datum: 08.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
...– Milý Johne. To je název filmu, který dnes uvede pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech. John Tyree slouží u Zelených
baretů, speciální jednotky americké armády, a do rodné Jižní Karolíny ho přivedl opušťák, během něhož si chce odpočinout od
stresu z neustálé bojové pohotovosti a také strávit...

PŘÍŠTÍCH 7 DNÍ
TISK , Datum: 08.07.2010 , Zdroj: Sedmička , Strana: 5 , Vytištěno: 650 000 , Čtenost: 326 401 , Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. , Rubrika:
Zpravodajství
... 6. V úterý 13. července o půl desáté večer dávají v letním Kině v Pardubicích americký film Hranice ovládání. 7. Ve středu
14. července pardubické  letní  kino  uvede americko-japonskohongkongský film Astro boy. AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA
www.sedmicka.cz/pardubice ...

Letní kino sklízelo úspěch se sobíkem Nikem, dnes večer láká na Koncert a zítra na Katku
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Letní kino sklízelo úspěch se sobíkem Nikem, dnes večer láká na Koncert a zítra na Katku
TISK , Datum: 09.07.2010 , 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
...z nejvýznamnějších dirigentů celého Sovětského svazu. To bylo ještě v době, kdy vedl slavný orchestr divadla Bolšoj,“
poznamenal provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Jeho strmá kariéra ale skončila poté, co odmítl
vyhodit několik židovských členů orchestru, mezi nimi i...

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 09.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, jak se jmenuje dirigent, o němž vypráví sn...

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 10.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva v Pardubickém letním kině
Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem!
Dnes se vás ptáme, kolik let v životě mladé narkomanky a jej...

Letní kino nabídne i dokument Katka
TISK , Datum: 10.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: dub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
V neděli bude uveden snímek španělského režiséra Almodóvara Rozervaná objetí. Pardubice – O víkendu čeká na příznivce
kinematografie další várka filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn. To promítá celý červenec a srpen v Tyršových sadech
zdarma české i zahraniční filmy. Velký zájem vzbudilo tř...

Odpůrci letního kina vylévali na vůz ženy zastupitele vodu!
TISK , Datum: 12.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...vylil z větší výšky vodu,“ popsal Deníku incident bývalý náměstek pardubického primátora. „Tento způsob jednání mi přijde
trochu zbytečný. Pardubické  letní  kino  je fenomén, který nemá v celé republice obdoby. Mám pocit, že někteří lidé, co žijí v
centru města, by chtěli mít klid, jako kdyby...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 12.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou
dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, jak se
jmenuje režisér snímku O kapitalismu s láskou, jenž bu...

Letní kino nabízí Jarmuschův snímek
TISK , Datum: 13.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...festivalu již skončil, ale kdo by měl chuť si okusit atmosféru filmů, které mají jeho návštěvníci v oblibě, může se dnes vypravit
do pardubického  letního  kina . To nabízí snímek amerického nezávislého filmaře a držitele několika Zlatých palem z Cannes
Jima Jarmusche s názvem Hranice ovládání....

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 13.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo je režisérem filmu Hra...

Boj o letní kino vrcholí. Zavřít ho může stavba i hluk
TISK , Datum: 13.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...už nebude v sadech pro plátno místo. Kino by rádi zrušili i lidé z blízkých domů. Vadí jim hluk, který dělají jeho návštěvníci
PARDUBICE Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech je ve své páté sezoně. I letos bezplatné promítání táhne do parku
večer co večer stovky návštěvníků. Přesto...

Letní kino: Výdělečný podnik? Určitě ne, pravil provozovatel
TISK , Datum: 13.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: (msu) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...z Jarmuschových dvorních herců Isaacha De Bankolé přijíždí do Španělska vykonat práci možná tak trochu mimo zákon,“
prozradil dramaturg Pardubického  letního  kina  Pernštejn Leoš Kučera. Zítřejší večer bude jako obvykle patřit filmu pro děti.
Na plátně se objeví Astro Boy. „Mechanický kluk –...

Pardubické  letní  kino  promítne dnes večer v Tyršových sadech Astro Boye

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 5 / 170

http://www.newtonmedia.eu/


Pardubické  letní  kino  promítne dnes večer v Tyršových sadech Astro Boye
TISK , Datum: 14.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...táta, slavný vědec Tenma, mu do vínku dal super sílu, rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky,“ uvedl
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler. Učí se poznávat svět „Astro Boy poznává svět,
učí se lidským emocím, když tu se jeho rodina a přátelé...

S letními kiny se na východě Čech roztrhl pytel
TISK , Datum: 14.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 5 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
východní čechy
...nebo Projektu 100,“ řekl dramaturg letního kina Leoš Kučera. Středeční večery jsou zase věnované dětským filmům. Na
obrovské popularitě pardubického  letního  kina  se bezesporu odrazila i skutečnost, že vstup je zdarma. S letními kiny se
roztrhl pytel v celých východních Čechách. Po 16 letech se...

Letní kino nabízí snímek autora Amélie
TISK , Datum: 15.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...udělat tečku za jeho životem. Nový film Galimatyáš Jean-Pierra Jeuneta - režiséra úspěšného snímku Amélie z Montmartru -
uvádí dnes večer pardubické  letní  kino . ...

Letní kino bude dnes promítat Galimatyáš
TISK , Datum: 15.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...se mu přímo do mozku zavrtala zbloudilá kulka, která může v kteroukoliv chvíli udělat tečku za jeho životem,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler. „Nový film Jean-Pierra Jeuneta, režiséra Amélie z
Montmartru, se skvělým francouzským hercem Dany Boonem v...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 15.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo je režisérem filmu Gali...

PŘÍŠTÍCH 7 DNÍ
TISK , Datum: 15.07.2010 , Zdroj: Sedmička , Strana: 4 , Vytištěno: 650 000 , Čtenost: 326 401 , Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. , Rubrika:
Zpravodajství
1. Ve čtvrtek o půl osmé večer začíná v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi varhanní koncert Kateřiny Jirešové. 2. V
pátek v šest hodin večer začíná na Kunětické hoře hudební festival České hrady. 3. V sobotu od sedmi hodin večer koncertuje
na Resselově náměstí v Chrudimi Kamil Střihavka. 4...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 16.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo je režisérem filmu Rob...

V letním kině bude bojovat Robin Hood
TISK , Datum: 16.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Krátce FILM Režisérská legenda Ridley Scott dnes večer v pardubickém letním kině odvypráví vlastní verzi příběhu o Robinu
Hoodovi. Ta je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se film odehrává, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že
další den pro ně nemusí nastat. Režisér navíc ...

Letní kino láká dnes na Pouta, zítra promítne Piráty na vlnách
TISK , Datum: 17.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino  Pernštejn (na snímku Luboše Jeníčka), které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech
zcela zdarma, uvede dnes od 21.30 hodin film Pouta. „Tento příběh zavede diváky do Československa v roce 1982,“ prohlásil
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn...

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 17.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo je ...

Letní kino se vrátí do totalitních dob
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Letní kino se vrátí do totalitních dob
TISK , Datum: 17.07.2010 , 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 český snímek Pouta. Ten se vrací do roku 1982 a doby tehdejšího totalitního
Československa. Tomáše zmáhá únava. V odporu proti režimu již nenachází praktický význam, nevidí možnost „vítězství“, jeho
způsob života ho unavuje. Začít jinou existenci by se...

Letní kino: Robin Hood trhal rekordy!
TISK , Datum: 19.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...během projekce panovalo při takovém počtu lidí naprosté ticho. Stejně to vypadalo i po skončení promítání,“ konstatoval
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Všem návštěvníkům Pardubického  letního  kina
bychom chtěli za takový odpovědný přístup moc poděkovat,“...

V letním kině propukne ekonomická krize
TISK , Datum: 19.07.2010 , 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 Lítám v tom. V době finanční krize není lepší džob než být profesionální
vyhazovač z práce. Snímek se na současné ekonomicky těžké časy dívá z pozice těch, komu vyhovuje, že firmy musejí snižovat
náklady a „stavy“, tedy zacházet s lidmi jako s...

Lítám v tom. Dnes v letním kině
TISK , Datum: 19.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: (krt) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...– Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech dnes zdarma promítá od 21.30 hodin snímek Lítám v tom. Tato komedie láká
jak hvězdným obsazením, hlavního hrdinu Ryana totiž ztvárnil George Clooney, tak netradičním dějem, který pochází z dílny
režiséra Jaisona Reitmana. „Životní cíl Ryana Binghama může...

Otázka pro...
TISK , Datum: 20.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (krt) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
... Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jana Motyčku Na co se dnes večer mohou těšit návštěvníci Tyršových sadů?
„Návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma v Tyršových sadech,
se mohou dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí těšit na...

Letní kino uvádí ruského Admirála
TISK , Datum: 20.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...se v Rusku stalo hitem a diváci na něj zakoupili vstupenky za více než 35 milionů dolarů. Dnes se na něj mohou přijít podívat
návštěvníci pardubického  letního  kina . Admirál Alexander Kolčak má vše: ženu, dítě a kariéru. Jednoho dne potká Annu -
ženu svého přítele, a zamiluje se. Bojuje ve svém...

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 20.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, z jaké ...

Chlupatá odplata již dnes v letním kině!
TISK , Datum: 21.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...Deníku Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn (na snímku), které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových
sadech zcela zdarma, se jako každou středu zaměří na dětského diváka. Dnes večer od 21.30 hodin budou moci jak malí, tak i
dospělí diváci, zhlédnout rodinný film Chlupatá odplata....

Letní kino uvádí Almodóvarův Volver
TISK , Datum: 22.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Krátce Kdo dnes zavítá do pardubického  letního  kina , uvidí snímek uznávaného španělského režiséra Pedra Almodóvara.
Ten namíchal ve filmu zábavnou i dojemnou poctu síle a soudržnosti žen. Snímek přináší kromě zápletky s duchařskými motivy
zcela výjimečnou hereckou sestavu, jíž vévodí Penélope...

Letní kino láká na Volver s Penélope Cruz
TISK , Datum: 22.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Dnešní program v Pardubickém letním kině Pernštejn, který v Tyršových sadech začne v 21.30 hodin, je zaměřen
na náročnějšího diváka. Zcela zdarma zde bude uveden film od známého španělského režiséra Pedra Almodóvara. Stejně jako
ve svých předchozích snímcích se režisér zaměřuje na ženské...

Letní kino promítá snímek Lištičky
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Letní kino promítá snímek Lištičky
TISK , Datum: 23.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Krátce Snímek Lištičky zítra promítá pardubické  letní  kino . Au pair Alžběta se zoufale snaží vytvořit si svůj nový domov v
Irsku tím, že si chce najít chlapa za každou cenu. Částečně proto, že její skutečný domov na Slovensku bude brzy srovnán se
zemí kvůli nové dálnici, ale hlavně má své osobní...

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 23.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, v které...

Letní kino dnes zažije legendární Woodstock!
TISK , Datum: 23.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Dnes se bude v Pardubickém letním kině Pernštejn v Tyršových sadech promítat film Zažít Woodstock od
oscarového režiséra Anga Leeho. K vidění bude opět zcela zdarma a začne ve 21.30 hodin. Režisérův nejnovější projekt
reflektuje pohledem cizince – imigranta, podobně jak to činí i jeho sl...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 24.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, z jaké země pochází hrdink...

Letní kino láká dnes večer na Lištičky
TISK , Datum: 24.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Náš tip Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn v Tyršových sadech se o víkendu budou od 21.30 hodin promítat dva
žánrově odlišné filmy. Vstup je zcela zdarma a promítat se bude za příznivého počasí. Dnes se mohou diváci těšit na
psychologické drama Lištičky. Jak prozradil stručný děj prov...

Bezva chlap a Špatnej polda zavítají do kina
TISK , Datum: 26.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...jeho už dospělý syn ho skoro nezná, a navíc čeká dítě s ženou, která si myslí, že je dávno mrtvý,“ přiblížil děj provozovatel
Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Zítřejší program zase nabídne krimi drama Špatnej polda s Nicolasem Cagem v
hlavní roli. „New Orleans, uprostřed zuřícího hurikánu...

Do letního kina zamíří Bezva chlap
TISK , Datum: 26.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Bezva chlap. Ulrik je sympaťák. Jenže se právě vrátil z basy. Moc toho
nenamluví, netrápí ho žádné zvláštní touhy a nic moc od okolí nevyžaduje. Chce jen v rámci možností vést spořádaný rodinný
život. Není to ale jednoduché. Jediní, kdo Ulrika vítají,...

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 26.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice - Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo je ...

Do letního kina zamíří Špatnej polda
TISK , Datum: 27.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Špatnej polda. Detektiv z oddělení vražd Terence McDonagh zachránil vězně
před utonutím, sám to ale odnesl permanentní bolestí zad, kterou mu pomáhají tlumit utišující léky. O pár let později navzdory
tomu, že je závislý na čím dál větším množství...

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 27.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo hra...

Do letního kina dorazí Chůva v akci
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Do letního kina dorazí Chůva v akci
TISK , Datum: 28.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Krátce Pardubické  letní  kino  dnes v Tyršových sadech promítá snímek Chůva v akci. Zasloužilý tajný agent má před
sebou další z řady životu nebezpečných misí, při níž musí využít všech svých schopností tvrdého výcviku - musí zvládnout
ohlídat tři děti své přítelkyně. Nikdy si nechtěl brát práci...

... Miluši Horskou, ředitelku školy Svítání v Pardubicích
TISK , Datum: 29.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...pro... Má pardubické  letní  kino  další perspektivu i do budoucna? „V Tyršových sadech se již čtvrtou sezonu setkávají lidé z
Pardubic a okolí, aby zhlédli lákavou filmovou nabídku. Letní kino se stává nedílnou součástí pardubické společenské scény a
vytváří se tak nová kulturní tradice. Podporují...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 29.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo hraje hlavní ženskou r...

V letním kině nastanou komplikace
TISK , Datum: 30.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Krátce Pardubické  letní  kino  bude dnes večer promítat americký snímek s názvem Nějak se to komplikuje. Jane Adlerová
má tři dospělé děti, prosperující restauraci a přátelský vztah s bývalým manželem Jakem, jemuž už odpustila, že ji před deseti
lety podváděl s výrazně mladší ženou, kterou si...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 31.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Soutěž Deníku Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním
kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo režíroval český snímek Pr...

Pardubickému letnímu  kinu  hrozí zánik URL
WEB , Datum: 03.08.2010 , Zdroj: tn.cz , Autor: TV Nova , Vydavatel: TV Nova s.r.o.
Největšímu letnímu kinu u nás, tedy tomu pardubickému, hrozí, že zanikne. Kvůli plánované rekonstrukci Tyršových sadů se
musí kino přestěhovat a právě to by podle provozovatele znamenalo jeho konec. Zda se letní kino do Tyršových sadů opět
vrátí, tak bude záležet jen na místní radnici. Podívejte ...

Pardubickému letnímu  kinu  hrozí zánik
TV , Datum: 03.08.2010 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 7 , Sledovanost pořadu: 350 553 , Provozovatel: TV Nova s.r.o.
...sadů se musí kino přestěhovat, a právě to by podle provozovatele znamenalo jeho konec. Jakub BYSTRZYCKI, redaktor
Pardubické  letní  kino  má ve městě s malou přestávkou tradici už od 50. let minulého století a jen loni si do něj našlo cestu
více než 70 tisíc diváků. Jan...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 03.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo hraje hlavní roli ve s...

Letní kino navštíví zloděj blesku
TISK , Datum: 04.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Krátce FILM Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Percy Jackson: Zloděj blesku. Hlavní hrdina se z ničeho nic dozvídá,
že jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. Nejvyšší z bohů, samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho
magickou hůl ukrývající blesky.

Letní kino
TISK , Datum: 04.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice - Středeční letní kino je dnes vyhrazeno především pro dětské diváky. Uvede
akční fantasy film Percy Jackson: Zloděj blesku, v němž hlavní protagonista zjistí, že je synem Poseidóna, boha moře a vodního
živlu, což znamená, že Percy je napůl člověk, nap...

Letní kino ukáže samotu na Měsíci
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Letní kino ukáže samotu na Měsíci
TISK , Datum: 05.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... PARDUBICE Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Moon. Astronaut Sam Bell je jediným zaměstnancem pobývajícím
na měsíční základně firmy Lunar Industries, se kterou uzavřel tříletou smlouvu. Jeho zdravotní stav se ale začíná zhoršovat.
Bolesti hlavy a halucinace, kterými trpí, způsobí při...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 05.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo režíroval snímek Moon,...

Dnes zve letní kino na Měsíc
TISK , Datum: 05.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– „To nejtěžší, co tě může potkat 250 000 mil od domova, jsi ty sám...“ Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech
dnes láká milovníky sci–fi snímků na nezávislý film Moon, sci–fi drama s mysteriózními prvky. Film se promítá již od 21 hodin a
vstup je zcela zdarma. „Astronaut Sam Bell...

Letní kino bude Na hraně temnoty
TISK , Datum: 06.08.2010 , 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  promítá dnes večer americký snímek Na hraně temnoty. Detektivovi Thomasovi Cravenovi
umírá v náručí jeho vlastní dcera. Během vyšetřování její vraždy proniká Thomas stále hlouběji do nebezpečného světa zločinů
velkých korporací, vládního krytí a vražd, které je mají...

Sobotní večer bude patřit Zoufalcům
TISK , Datum: 06.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... FILM Filmoví fanoušci se mohou zítra večer vydat do Pardubického  letního  kina  na český snímek Zoufalci. Jsou dlouholetí
přátelé a postupně se všichni přestěhovali z Jablonce do Prahy. Po společném setkání na večírku v jejich rodném městě je jim
jedno jasné - vědí, co v životě nechtějí, ale...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 06.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo režíroval snímek Na hr...

Líbáš jako Bůh, zazní v letním kině
TISK , Datum: 07.08.2010 , 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 český snímek Líbáš jako Bůh. Helena Altmanová je profesorka francouzštiny a
literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně.
Zato její soukromý život je plný překvapení. Soužití v jednom...

Letní kino
TISK , Datum: 07.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Vyhrajte romantickou večeři v letním kině Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti
Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční
filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Ptáme se vás, kdo rež...

Letní kino
TISK , Datum: 09.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
... pardubického  letního  kina  dnes pocítí Nenápadný půvab buržoazie Pardubice – Dnes se mohou příznivci letního kina
Pernštejn těšit na projekci slavného avantgardního snímku Nenápadný půvab buržoazie oceněného Oscarem za nejlepší
neanglicky mluvený film. Divácky náročný snímek byl v roce 2008...

FOTO
TISK , Datum: 09.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubický kraj

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 10.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo režíroval snímek Harold...

Letní kino láká na netradiční lovestory
TISK , Datum: 10.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Po včerejší náročné dávce filmového umění pokračuje dnes Pardubické  letní  kino  Pernštejn od 21 hodin další exkurzí do
filmové historie. Zcela zdarma se v Tyršových sadech mohou diváci těšit na snímek Harold a Maude, kultovní dílo režiséra Hala
Ashbyho, které objevuje každá nová generace filmových...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 12.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Nejlepší z Brooklynu, j...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 13.08.2010 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 8 831 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Sin Nombre, jenž bude k ...

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 14.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický deník
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo rež...

Pozoruhodný Pan Nikdo míří do „Tyršáků“
TISK , Datum: 16.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino  Pernštejn dnes láká na pozoruhodný snímek Pan Nikdo, jenž se představil i na letošním
mezinárodním karlovarském festivalu. Promítat se bude od 21 hodin v Tyršových sadech a vstupné se na projekci neplatí. Film
natočil belgický režisér Jaco van Dormael, který si k tomuto...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 16.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo hraje hlavní roli ve s...

Hvězdy se sejdou na Prokletém ostrově
TISK , Datum: 17.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow či Michelle Williamsová jsou hlavním tahákem snímku Prokletý ostrov,
který dnes promítá pardubické  letní  kino . Děj se odehrává v roce 1954, kdy se Amerika dosud nevzpamatovala z následků
druhé světové války a navíc přežívá v permanentní paranoii...

Otázka pro...
TISK , Datum: 17.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...Jana Motyčku, provozovatele Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jaký film bude dnes od 21 hodin k vidění v Tyršových
sadech? „Dnes jsme pro diváky letního kina Pernštejn připravili mysteriózní drama Prokletý ostrov. Film promítáme v srpnu již
od 21 hodin a vstupné je pro příznivce kina zcela...

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 17.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo rež...

Soutěž s Deníkem
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Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 18.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: východní čechy
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice - Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo nat...

Tip Deníku
TISK , Datum: 18.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...svého vlastního draka. Ale ne vždy to je jednoduché. A o tom se přesvědčí i hlavní hrdina tohoto snímku,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler. ...

Shrek zazvoní a bude konec
TISK , Datum: 19.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Krátce FILM Pardubické  letní  kino  dnes promítá poslední díl ze série čtyř filmů o hodném zlobrovi. Má název Shrek: Zvonec
a konec. Když si podáte nebezpečnou dračici, zachráníte krásnou princeznu a tchýnino království a jmenujete se Shrek,
pravděpodobně trochu zfotrovatíte.

Soutěžte s Deníkem
TISK , Datum: 19.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice -Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo reží...

SHREK DNES OVLÁDNE TYRŠOVY SADY
TISK , Datum: 19.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubický kraj

Velkofilm Avatar dnes v letním kině
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Pardubické  letní  kino  Pernštejn dnes láká na filmový megahit Avatar oscarového režiséra Jamese Camerona. Snímek se
promítá od 21 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma. Avatar ovládl kina díky 3D technologii, ovšem film samotný stojí za
zhlédnutí i v klasickém 2D kině, protože, jak uvedl jeden z...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěžte s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo režíroval snímek Ava...

Na co se těším o víkendu
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (bry) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...půjdeme na diskotéku, zábavu nebo festival, jestli poblíž zrovna nějaký bude. Rozhodně se však nebráním v případě hezkého
počasí ani návštěvě Pardubického  letního  kina . Ve volném čase si také rád zasportuji. S přítelkyní jezdíme na kole nebo na
kolečkových bruslích. S kamarády si občas zahrajeme...

Letní kino promítá oscarový hit
TISK , Datum: 20.08.2010 , 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 nabízí třemi oscary ověnčený snímek Avatar. Nově objevená vzdálená planeta Pandora
je mírumilovné místo s obyvatelstvem žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své
průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by...

Kino touží po rekordu. Promítá Avatar
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...se čeká v pardubickém letním kině vrcholná návštěva během sezony, která je zatím divácky podprůměrná PARDUBICE
Pardubické  letní  kino  nezažívá právě nejpovedenější rok. Hlavně kvůli špatnému počasí do Tyršových sadů zdaleka nemíří
takové proudy diváků jako vminulých letech. Trend se však na konci...

Nuda v Pardubicích. I s letním kinem
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pondělí 31. srpna 2009. Film: Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Návštěva: 6 tisíc lidí. Při pohledu na loňské tři divácky
nejúspěšnější filmy pardubického  letního  kina  je jasné, že vloni v Tyršových sadech padaly rekordy. Nakonec se pořadatelé
pochlubili tím, že za celé prázdniny do parku přišlo...
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Poslední díl o Shrekovi zaplnil letní kino
TISK , Datum: 21.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn zažilo ve čtvrtek zatím nejvyšší letošní návštěvnost. Pardubice – Zatím největší divácký
zájem vzbudila v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela zdarma
po setmění zajímavé domácí i zahraniční filmy,...

Letní kino ukáže zločin v Katyni
TISK , Datum: 21.08.2010 , 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 Andreje Wajdy Katyň. V září roku 1939 se Polsko na základě dohody
Stalina s Hitlerem stalo společnou kořistí Sovětského svazu a nacistického Německa. V zajetí Rudé armády se ocitlo asi 15 tisíc
důstojníků a 10 tisíc příslušníků inteligence...

Na Avatar přišlo přes dva tisíce lidí
TISK , Datum: 23.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko/U nás doma
...ale návštěvnost přesáhla dva tisíc lidí. Na poslední chvíli jsme ještě pro diváky přidávali další lavičky,“ konstatoval jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. ...

Z letního kina až do venezuelských stepí
TISK , Datum: 23.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...venezuelský večer přijede do Pardubic i velvyslanec Victor Julian Hernández. Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn
chystá pro své příznivce na dnešek mimořádné překvapení. Půjde o speciální večer, který bude v Tyršových sadech patřit
Latinské Americe, především pak Venezuele. Atmosféru této...

Pardubické  letní  kino  dnes zavítá Na sever
TISK , Datum: 24.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: pst , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
... Pardubického  letního  kina  Pernštejn se dnes mohou v Tyršových sadech těšit na norskou komedii pojatou jako road
movie Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn stále promítá až do konce srpna zajímavé celovečerní snímky z české i
světové produkce, a to zcela zdarma. Pro filmové nadšence dnes...

Diváci se v letním kině vydají Na sever
TISK , Datum: 24.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Krátce Pardubické  letní  kino  dnes uvádí komedii Na sever. Tlouštík Jomar kdysi býval úspěšný atlet, pak se ale nervově
zhroutil a uzavřel se před celým světem. Snímek popisuje jeho cestu za synem, jehož nikdy nepoznal. Při dlouhém putování
potkává podobně zmatené a osamělé jedince, jako je on...

Soutěžte s Deníkem
TISK , Datum: 24.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo rež...

Do letního kina dorazí Alvin
TISK , Datum: 25.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Krátce Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Alvin a Chipmunkové 2. V pokračování rodinné komedie Alvin a
Chipmunkové se Dave rozhodne poslat Alvina, Simona a Theodora do školy. Mezitím Ian Hawke, který je zdrcen ze ztráty
Chipmunků a touží po pomstě, hledá po světě zpívající a tancující...

Dobrý den(ík), Pardubicko
TISK , Datum: 25.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
... Pardubického  letního  kina  měl v pondělí dorazit venezuelský velvyslanec a společně s ním i jedna tamní hudební skupina.
Součástí latinskoamerického večera měla být i projekce venezuelského snímku. Jenže zasáhla, jak napsal pan velvyslanec,
„vyšší moc“, a tak musela být celá akce zrušena. Samozřejmě...

Velvyslanec do letního kina nepřijel. Zasáhla „vyšší moc“
TISK , Datum: 25.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...španělskou překladatelku, která alespoň jednou tento venezuelský snímek viděla, bylo přinejmenším trochu obtížné,“ řekl
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Protože jsme nechtěli vítat diváky před prázdným
promítacím plátnem, podařilo se nám na poslední chvíli...

Otázka pro...
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Otázka pro...
TISK , Datum: 26.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...Jana Motyčku, provozovatele Pardubického  letního  kina  Pernštejn Na co se dnes večer mohou těšit návštěvníci Tyršových
sadů? „Návštěvníci pardubických Tyršových sadů se mohou dnes večer od 21 hodin těšit na projekci filmu Hanebný Pancharti
s hvězdným Bradem Pittem,“ řekl provozovatel Pardubického ...

V letním kině budou řádit Hanebný Pancharti
TISK , Datum: 26.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
FILM Krátce V pardubickém letním kině je dnes na programu snímek Hanebný Pancharti. Pod vedením amerického poručíka
Aldo Rainea se formuje neobvyklá vojenská jednotka. Úkolem jejích členů je nejen přežít na území plném nacistů a jejich
přisluhovačů, ale zároveň likvidovat jejich elity, a to tak e...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 26.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěžte s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo režíroval snímek Han...

Letní kino přenese diváky na Sicílii
TISK , Datum: 27.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Krátce Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Baaria, což je v sicilském dialektu název města Bagheria. V kulisách
malého města, které leží v těsném sousedství Palerma, se odehrává sága jedné sicilské rodiny. Na osudech tří generací se
odráží nejenom vývoj konkrétních osob v období 30. až 80....

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 27.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěžte s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo režíroval snímek Baar...

Letní kino dnes láká na epickou Baariu
TISK , Datum: 27.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...tip Pardubice – Pořadatelé Pardubického  letního  kina  Pernštejn si na dnešní večer připravili filmovou lahůdku v podobě
italského filmu Baaria, který se prezentoval i na letošním pardubickém Febiofestu. Snímek se promítá od 21 hodin v Tyršových
sadech a vstupné na projekci se neplatí. Film...

Tyršovy sady dnes zažijí Paniku v městečku
TISK , Datum: 28.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...víkendu zve Pardubické  letní  kino  Pernštejn na ujetou animovanou komedii. Pardubice – Srpen se blíží ke svému konci a
Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech nabídne filmovým nadšencům poslední čtyři filmy. Aopět zcela zdarma.
Na dnešní večer si organizátoři letního kina připravili...

Bunny a býk na plátně v letním kině
TISK , Datum: 28.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Krátce Pardubické  letní  kino  v neděli promítá snímek Bunny a býk. Stephen Turnbull je mužem rutiny. Každý den se
přesně 27 minut sprchuje, 4 minuty si čistí zuby, 8 minut kloktá a 7 minut používá zubní nit. Taky už víc než rok neopustil svůj
byt, kde tráví čas luštěním křížovek, sledováním...

Soutěžte s Deníkem
TISK , Datum: 28.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v
Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy?
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo rež...

Pardubické  letní  kino  se pomalu blíží ke svému závěru
TISK , Datum: 30.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...kino se letos s filmovými nadšenci rozloučí českým snímkem Kuky se vrací Pardubice – Po celé prázdniny promítalo
Pardubické  letní  kino  Pernštejn zajímavé české i světové filmy, složené z různých filmových žánrů a druhů. Do konce srpna
zbývají již jen dva dny a proto si organizátoři pro „své“...

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 30.08.2010 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 8 831 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Soutěžte s Deníkem Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém
letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s
Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo režíroval snímek Zah...

Zahraj to znovu, Same, zazní v letním kině
TISK , Datum: 30.08.2010 , 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 Zahraj to znovu, Same. Allan Felix v podání Woodyho Allena se nachází
v nepříjemné životní situaci. Odešla od něj manželka a on se neúspěšně pokouší navázat vztah s jinou ženou. Ani není divu, v
přítomnosti žen se z něj stává roztěkaný nemotora,...

Kuky se vrací, aby dnes ukončil kino
TISK , Datum: 31.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
...– Pardubické  letní  kino  Pernštejn si na dnešní rozloučenou pro diváky připravilo snímek Kuky se vrací, nejnovější dílko
režiséra Jana Svěráka. Film získal na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech zvláštní uznání hlavní
poroty. Projekce tohoto filmu se koná od 21 hodin v...

Kuky se vrací, letní kino končí
TISK , Datum: 31.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
Pardubické  letní  kino  Pernštejn dnes zakončí sezonu nejnovějším filmem Jana Svěráka Pardubice – Loni se letní kino loučilo
s filmovými nadšenci divácky nejúspěšnějším hitem, třetím dílem Doby ledové, na který přislo neuvěřitelných šest tisíc diváků.
Letos si organizátoři letního kina pro své...

Fraňková: „Kino příští rok v Tyršových sadech nebude!“
TISK , Datum: 02.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...zachovat. Ale v roce 2011 projdou Tyršovy sady rekonstrukcí, takže je nutné hledat jiný prostor,“ říká náměstkyně primátora.
Pardubice – „ Pardubické  letní  kino  Pernštejn z objektivních důvodů rekonstrukce Tyršových sadů v příštím roce na stejném
místě být nemůže,“ prohlásila náměstkyně...

Přes nevlídné počasí to byla důstojná tečka
TISK , Datum: 02.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...nás Pardubice – Ani nevlídné počasí neodradilo příznivce Pardubického  letního  kina  Pernštejn k poslední letošní návštěvě
Tyršových sadů. Na projekci nejnovějšího snímku režiséra Jana Svěráka Kuky se vrací (na snímku) zavítalo do romantického
prostředí městského parku přes tisíc diváků! „Byli jsme...

Možná šlo o poslední projekci v letním kině!
TISK , Datum: 02.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...věci Pardubice – Závěrečná projekce pátého ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech byla možná
vůbec poslední v historii tohoto divácky nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového projektu v Pardubickém kraji. „Stále je
to jedna z možností,“ připustil provozovatel...

Byl „Kuky“ labutí písní letního kina?
TISK , Datum: 02.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
Pardubice – Závěrečná projekce pátého ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech (film Kuky se
vrací) byla možná vůbec poslední v historii tohoto divácky nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového projektu v
Pardubickém kraji. ...3

Pardubické  letní  kino  mělo tentokrát smůlu na počasí. Osvědčilo se však třídění odpadu
TISK , Datum: 03.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...v Tyršových sadech se o letošních prázdninách pohybovala kolem tisícovky diváků. Nejúspěšnější byl první týden Pardubice
– Pátý ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítalo v Tyršových sadech zcela
zdarma atraktivní domácí a zahraniční tituly, je už...

Dobrý den(ík),
TISK , Datum: 03.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...se hovoří již řadu let. Nyní je konečně na spadnutí, a to v době, kdy se městskému parku skutečně povedlo vtisknout život. A
to hlavně díky Pardubickému  letnímu  kinu , které tu o letošních prázdninách „odkroutilo“ už svou pátou sezonu. I přes
nepříznivé počasí se letos návštěvnost pohybovala podle...

„Tyršovy sady jsou ostudou města,“ říká architekt Košař
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„Tyršovy sady jsou ostudou města,“ říká architekt Košař
TISK , Datum: 03.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...snahou vedení města z parku Pardubické  letní  kino  dostat nebo pro něj hledat vhodné dočasné umístění? Pardubice –
„Tyršovy sady jsou ostudnou vizitkou našeho města,“ konstatoval známý pardubický architekt Milan Košař. „O jejich
rekonstrukci se, bohužel, stejně jako o třídě Míru, mluví a píše už...

Kino vytřídilo 1,27 tun odpadu
TISK , Datum: 09.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura regionu - inzerce
...– Celkem 1,27 tun tříděného komunálního odpadu bylo za necelé dva prázdninové měsíce vyvezeno z areálu Pardubického
letního  kina  Pernštejn. „Do Tyršových sadů bylo dodáno osm 240litrových nádob a tři po 1100 litrech. Papír a plasty se
svážely dvakrát týdně, sklo se vyváželo jednou za čtrnáct dnů,“...

Otázka pro...
TISK , Datum: 20.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...Jana Motyčku, provozovatele Pardubického  letního  kina  Pernštejn * Jaké výsledky mělo jednání s městem o budoucnosti
kina? „Jednání s představiteli města se týkalo možnosti přemístění Pardubického  letního  kina  Pernštejn po dobu
rekonstrukce Tyršových sadů. Bylo snad vyjma názorů hlavní městské...

Šéf letního kina Jan Motyčka kandiduje hned za dvě partaje
TISK , Datum: 05.10.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka vyrazil do komunální politiky hlavně kvůli tomu, aby udržel svůj
bezplatný biograf v Tyršových sadech. A zdá se, že mladý muž nenechává při plnění svého plánu nic náhodě. Ve volbách totiž
kandiduje hned za dvě partaje. O místo na magistrátu...

Razskazov bitvu o starostu „jedničky“ definitivně vzdal
TISK , Datum: 20.10.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...chtěl kandidovat v dalším volebním období,“ nechal se slyšet Jiří Razskazov, který o přepuštění mandátu zastupitele jednal i s
provozovatelem Pardubického  letního  kina  Janem Motyčkou. „Tuto informaci mohu potvrdit. Sešli jsme se a společně dospěli
k názoru, že je třeba respektovat výsledky voleb....

Šéfem „jedničky“ se stal Menšík
TISK , Datum: 12.11.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...zvolenému za Sdružení pro Pardubice (SPP) Janu Motyčkovi, který svým neotřelým vystupováním značně odlehčil průběh
jednání. Pořadatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn a pardubické části Febiofestu se nejprve trochu hledal v nové roli
předsedy volební komise, jež dbala mimo jiné i na průběh volby...

Nové místo pro pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 10.12.2010 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 6 , Poslechovost pořadu: 2 153 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
Petra MAREŠOVÁ, moderátorka Ani příští rok diváci v Pardubicích nepřijdou o projekce filmů pod širým nebem. Ještě na
konci letošního léta se zdálo, že letní kino v příštím roce nebude promítat. Protože radnice připravuje opravy Tyršových sadů.
Nakonec radnice našla pro projekt ...

Dobrý den(ík),
TISK , Datum: 10.12.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
... Tak už je zřejmě jasno o tom, zda a případně kde se uskuteční další ročník Pardubického  letního  kina . Kvůli rekonstrukci
Tyršových sadů se projekt přesune o pár metrů dál – do prostor mezi budovou České správy sociálního zabezpečení a torzem
rozestavěné haly ČSTV. Je dobře, že se vedení města s...

Letní kino prý bude i v roce 2011, ale jinde
TISK , Datum: 10.12.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Po pěti úspěšných ročnících Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech bude tento nejnavštěvovanější
prázdninový projekt v kraji pokračovat zřejmě i v příštím roce. Adekvátní náhrada „Kvůli chystané rekonstrukci Tyršových sadů
bychom se ale měli přesunout na jiné místo – do...
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Otázka pro...
TISK , Datum: 11.01.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
...iniciátorky petice za zachování Pardubického  letního  kina  

* Kolik se podařilo shromáždit podpisů pro Pardubické  letní  kino ?

„Pro zachování Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech se podařilo na petičních arších nashromáždit 1050 podpisů. 
Petici jsme v pátek předaly na radnici. Adresovaly jsme ji přímo pardubickému primátorovi Jaroslavu Demlovi. Na sociální síti
Facebook se pro pokračování nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového projektu v Pardubickém kraji vyjádřilo 3660 lidí,“
informovaly náš Deník iniciátorky petice za zachování Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech Ivana Dvořáková
(vpravo) a Lenka Brandová. „Domníváme se, že jde o určitě slušný výsledek. Doufáme, že toto snažení nepřijde vniveč a že
letnímu kinu pomůže,“ shodly se. 

Zpět

Krejčíř: „Vše směřuje k tomu, že kino bude!“
TISK , Datum: 16.01.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Náměstek primátora: Doufám, že se situace kolem Pardubického  letního  kina  uklidnila. 

Pardubice – „Doufám, že se situace kolem Pardubického  letního  kina  uklidnila a že vše směřuje k tomu, že se tento unikátní
prázdninový projekt odehraje i v letošním roce v Tyršových sadech. Samozřejmě za příslušných opatření, která už se teď
možná rodí v hlavách zainteresovaných stran,“ konstatoval náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř. 
„Po dobu plánované rekonstrukce Tyršových sadů však bude zcela jistě nutné hledat náhradní místo. Otázkou je, zda pak
bude provozovateli vyhovovat,“ poznamenal náměstek primátora. 
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Zpět

Otázka pro...
TISK , Datum: 19.01.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
...radního Pardubic Jiřího Razskazova 

Jak to aktuálně vypadá s Pardubickým  letním  kinem ? 

„Město ve svém rozpočtu schválilo 180 tisíc korun na letošní ročník Pardubického  letního  kina , který se uskuteční v
Tyršových sadech. Samozřejmě za podmínek, že návštěvníci nebudou zejména po skončení projekcí působit velký hluk. To se
dá ale podle mého názoru vyřešit ve spolupráci s provozovatelem i městskou policií. Především jde o problémové schodiště
vedoucí k Sukově třídě. Bude samozřejmě třeba tolerance z obou stran, ale určitě nechceme takovou fajn akci v Pardubicích
rušit. Už by se však brzy měly začít vést diskuze o dalších ročnících, kdy budou Tyršovy sady procházet revitalizací. Příští
schůze Rady města Pardubic má schválit projektanta a s ním se budeme domlouvat, co od Tyršových sadů chceme a co ne,“
řekl předseda kulturní komise a pardubický radní Jiří Razskazov (na snímku). „Po dobu revitalizace sadů se hovoří o dvou až
třech variantách, kde by letní kino mohlo být. V úvahu přichází plocha po levé straně od ČEZ Areny směrem k Bajkalu, dále
místo, kde dříve bývalo letní kino, ale to nám asi nedovolí ochránci přírody, nebo třeba fotbalový stadion. Každopádně však o
letní kino stojíme,“ poznamenal Jiří Razskazov. 

Zpět
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...provozovatele letního kina
TISK , Datum: 05.02.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (pd) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Otázka pro... 

Jak to vypadá s letošním ročníkem Pardubického  letního  kina ? „Podle výsledku včerejšího jednání na pardubické radnici je
už nyní v podstatě stoprocentní, že letošní ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn bude zcela jistě v Tyršových sadech.
To je, věřím, dobrá zpráva nejen pro nás, ale i pro všechny příznivce tohoto projektu, za jejichž ohromnou podporu velmi
děkujeme. 
Samozřejmě se budeme snažit vyjít maximálně vstříc i iniciátorům petice obyvatel ulice Na Hrádku a Sukovy třídy, jimž se nelíbil
hluk, kteří návštěvníci produkovali po skončení projekcí,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn
Jan Motyčka (na snímku). 

Zpět

Město už má jasno, kdo bude rekonstruovat Tyršovy sady
TISK , Datum: 13.02.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
„S vítězem budeme dál diskutovat o našich představách,“ řekl náměstek primátora Krejčíř 

Pardubice – Výběrové řízení na rekonstrukci Tyršových sadů bylo ukončeno. 
„Zvítězila v něm projekční kancelář, která vyhrála architektonickou soutěž už před lety, ale nakonec její návrh nebyl realizován,“
konstatoval náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř. 
„V zadávacích podmínkách jsme stanovili určité požadavky, co bychom od rekonstrukce chtěli. S vítězem budeme dál
diskutovat o našich představách. Samozřejmě budeme respektovat jeho odborný názor. Naším cílem je vytvořit z Tyršových
sadů kvalitní park, který by také žil. Když utratíme šedesát milionů korun za rekonstrukci, tak si rozhodně nepřejeme, aby se z
Tyršových sadů stala mrtvá zóna v centru města, do které by se lidé báli po desáté hodině večer chodit,“ řekl Deníku Alexandr
Krejčíř. 
„Tento projekt je zahrnut do Integrovaného plánu rozvoje města. V něm se počítá s rekonstrukcí sadů jako takových a
vybudováním potřebné infrastruktury,“ sdělil náměstek primátora. 
„Projekt určitě přímo neříká, že by zde měla stát nějaká letní restaurace typu Rotundy, kde by se mohly pořádat třeba i
promenádní koncerty a další akce. Na druhou stranu to ale neznamená, že by se tam takové programy nemohly odehrávat.
Určitě chceme s autorem vítězného návrhu na toto téma debatovat, jestli je vůbec možné a vhodné v Tyršových sadech
nějakou lokalitu technicky připravit pro takové akce. Architekti města na to mají nějaký názor, projektant také, stejně tak i
zastupitelé. Věřím, že se nám podaří najít řešení, které bude přijatelné pro všechny,“ dodal Alexandr Krejčíř. 
„Podobné to je rovněž v případě Pardubického  letního  kina . Určitě se v Tyršových sadech nepočítá s letním kinem jako se
stabilním amfiteátrem, ale já jsem stále přesvědčen o tom, že tento fenomén nelze zlikvidovat jedním rozhodnutím. Přece jen
přes šedesát tisíc návštěvníků během dvou měsíců je určitě významný počet,“ vyjádřil se náměstek primátora. 
„Letošní ročník se v těchto prostorách určitě uskuteční. Nyní hledáme náhradní lokality, které by měly být využity už i po dobu
rekonstrukce. Byli bychom rádi, kdyby byly přijatelné jak pro provozovatele a návštěvníky kina, tak i z pohledu města a obyvatel
Sukovy třídy a ulice Na Hrádku, kterým vadil hlavně hluk po skončení projekcí,“ uzavřel Alexandr Krejčíř. 

Foto autor:   Foto: Deník/L. Jeníček
Foto popis:   CO BUDE s pardubickými Tyršovými sady? Výběrové řízení na rekonstrukci bylo ukončeno, s vítězem bude město
jednat.
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Zpět
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Lidé uspěli. Letní kino nekončí
TISK , Datum: 20.02.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
I letos se budou o prázdninách zadarmo promítat filmy v pardubických Tyršových sadech 

Pardubice - Protesty tisíců fanoušků pardubického  letního  kina  zabraly. I letos se budou v Tyršových sadech promítat celé
prázdniny filmy. 
Přitom ještě vloni na podzim se zdálo, že úspěšný projekt končí. Na hluk z kina si totiž stěžovali lidé z okolí parku a politici
uvažovali, že letní biograf přesunou jinam. 
Nakonec však našli s provozovateli kina společnou řeč. „Domluvili jsme se s radnicí. I letos bude letní kino normálně fungovat v
Tyršových sadech. Jsme spokojeni. Určitě to je dobře. Kino navštěvuje každé léto desítky tisíc lidí, byla by škoda ho rušit,“
uvedl provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
Ten přitom ještě v prosinci měl strach, že bude muset park opustit. Lidé z okolních domů podepsali petici, že je kino ruší. Vadí
jim prý především hluk, který tropí skupinky mladých lidí při návratu z promítání. Například starostka prvního obvodu Hana
Tomanová jim dávala za pravdu. „Mládež, kterou filmy vůbec nezajímají, se schází na schodech na Sukově třídě a dělá rámus
až dlouho do noci. Není ani v silách městské policie udržet v ulicích pořádek. Vůbec se lidem nedivím, že si na kino stěžují,“
uvedla. 

Proti zrušení letního kina se postavily tisíce lidí Proti rušení či přesunu kina se však zvedl masový odpor. Okamžitě se začala
podepisovat petice, na sociální síti facebook jen během pár týdnů bezplatné promítání podporovaly tisíce lidí. „Jsme rádi, že se
nás lidé zastali, je vidět, že se jim líbí, co děláme. Určitě ta odezva měla při rozhodování politiků svůj vliv,“ uvedl Motyčka. 
Jenže ten si může oddychnout jen na chvíli. Město totiž na příští rok připravuje velkou opravu Tyršových sadů, a tak biograf
zřejmě stěhování stejně nemine. 
Motyčka však o přesunu nechce slyšet. Podle něj nemá cenu pořádat podobnou akci třeba u koupaliště Cihelna, jak navrhují
někteří radní. „Letní kino má smysl pouze v centru města. Někde na periferii to nemá cenu. Sice mě těší, že jsme získali ještě
rok, ale co bude dál? Radním stále tvrdím, že si místo najdeme i v opraveném parku. Potřebujeme pouze malý palouček, ne
žádný amfiteátr,“ dodal Motyčka. 
Filmy se bezplatně promítají v parku každý prázdninový večer už od roku 2006. Kino si za tu dobu získalo mnoho fanoušků, na
jeden film jich často přijde i několik tisícovek. * Letní kino Letní kino začalo v pardubických Tyršových sadech fungovat v roce
2006. Promítá zdarma každý prázdninový večer od 21:30 hodin. 
Biograf je natolik populární, že se často před plátnem sejde až několik tisíc lidí. Vloni pořadatelé odhadli, že do kina během léta
přišlo zhruba 70 tisíc diváků. 

Foto autor:   FOTO: MAFA - RADEK KALHOUS
Foto popis:   JEDEME DÁL! Petice tisíců fanoušků letního kina nakonec u politiků převážily nad stížnostmi obyvatel na hluk.
Prázdninové promítání bude pokračovat.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 21 / 170

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Pardubický Febiofest zahájí novinka režisérky Alice Nellis
TISK , Datum: 30.03.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Slavnostní zahájení pardubické části prestižní filmové přehlídky Febiofest, které se uskuteční ve středu 7. dubna
od dvaceti hodin v multikině CineStar v prostorách Obchodního centra Grand, obstará nový český film uznávané mladé
režisérky Alice Nellis s názvem Mamas&Papas. 

Mozaika osudů 

„Tento pozoruhodný snímek je mozaikou osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě
života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství,“ konstatoval za pořadatele pardubické
části Febiofestu Jan Motyčka. 
„Záměrem scénáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního
rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy,“ upřesnil dramaturg festivalu Leoš Kučera. 
„Zvláštností tohoto devadesátiminutového dramatu je fakt, že režisérka úspěšných snímků Ene bene, Výlet či Tajnosti, hercům
nedala dopředu přečíst celý scénář, jen je seznámila s historií jejich postav a vzájemnými vztahy. Herci tak do konce natáčení
vlastně nevěděli, jak jejich filmové osudy dopadnou,“ poznamenal Leoš Kučera. 
„V tomto neobvyklém experimentu účinkují Zuzana Bydžovská, Martha Issová, které se v Pardubicích nejčastěji objevují v
zájezdových titulech na pozvání Východočeského divadla, stejně jako jejich herecký kolega Filip Čapka,“ dodal Jan Motyčka. 
Vdalších rolích diváci uvidí například Mariku Procházkovou, jež byla členkou delegace, která v Pardubickém letním kině
prezentovala v roce 2008 snímek Kuličky, ale také filmového „Jánošíka“ Václava Jiráčka či rodáka z ruského Petrohradu žijícího
v Praze Ivana Shvedoffa, jemuž výrazný mezinárodní úspěch vynesla hlavní role ve snímku Achima von Borriese England! „A
zahrál si i ve velkofilmech Nepřítel před branami a Bournův mýtus,“ vyjádřil se dramaturg pardubické části festivalu. 

Kdy akce skončí? 

Svátek milovníků stříbrného plátna potrvá ve městě perníku do neděle 11. dubna. 

Foto autor:   Foto: archiv Deníku
Foto popis:   O SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PARDUBICKÉHO FEBIOFESTU se postará nový film režisérky Alice Nellis, který nese
název Mamas& Papas. K vidění bude 7. dubna v pardubickém multikině CineStar.
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Zpět
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Občan Havel bude přikulovat v pardubickém pivovaru!
TISK , Datum: 02.04.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 21 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubický Febiofest se koná od 7. do 11. dubna. Na slavnostní zakončení přehlídky dorazí i známý herec Pavel Landovský! 

Pardubice – Již po páté se absolutním trhákem pardubické části prestižní filmové přehlídky Febiofest, jejíž letošní ročník se
koná od 7. do 11. dubna, stane speciální festivalová projekce. 

Obrovský zájem 

„Projekce navazuje na úspěch obnovené premiéry kultovního filmu Spalovač mrtvol v prostorách krematoria, které se osobně
zúčastnil i režisér Juraj Herz, oscarového snímku Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky uvedeného v prostorách pardubického
nádraží za přítomnosti představitele titulní role Miloše Hrmy Václava Neckáře, speciální projekce Tmavomodrého světa v
prostorách letiště, na níž zavítal i režisér Jan Svěrák společně s hlavním protagonistou Ondřejem Vetchým a loňského uvedení
polského filmu Andrzeje Wajdy Katyň v prostorách bývalé vojenské posádky,“ informoval náš Deník pořadatel pardubické části
Febiofestu Jan Motyčka. 
Uvedení dokumentárního filmu Občan Havel přikuluje v působivém prostředí sladovny pardubického pivovaru bude
plnohodnotným pokračováním tradice originálních projekcí „mimo kinosál“ vzbuzujících obrovský zájem široké veřejnosti i médií.

Návrat do minulosti 

„Snímek Občan Havel přikuluje je návratem do minulosti, pohledem do nepochopitelných a prapodivných paradoxů, doby tvrdé
československé normalizace,“ pokračoval Jan Motyčka. 
„Autoři snímku zároveň přibližují okolnosti vzniku slavné divadelní hry Audience z pera bývalého prezidenta a dramatika
Václava Havla,“ vyjádřil se pořadatel pardubické části festivalu. 

Přijede i „Lanďák“! 

„Jakkoliv vyznívají části dokumentu úsměvně, období vlády jedné strany bylo dobou devastující základní lidské hodnoty,“ dodal
Motyčka. 
Kromě Václava Havla v dokumentu Jana a Adama Novákových můžete vidět další známé tváře, jako je Jiřina Bohdalová,
Vladimír Merta, Jan Hartl či Pavel Landovský, který by měl podle posledních zpráv do pardubického pivovaru osobně dorazit! 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   REŽISÉR DOKUMENTU OBČAN HAVEL PŘIKULUJE Jan Novák představil svůj snímek už loni v Pardubickém
letním kině.

Zpět

Katyňská tragédie zasáhla faráře Czendlika i Febiofest URL
WEB , Datum: 11.04.2010 , Zdroj: denik.cz
Lanškroun, Pardubice, Zdechovice - Sobotní letecká havárie, při které zemřel i polský prezident Lech Kaczyński, když letěl do
Ruska uctít oběti katyňského masakru, silně zasáhla lanškrounského římskokatolického faráře polského původu Zbigniewa
Czendlika.

"Mrazivé ticho

„V sobotu jsem byl v Praze na intronizaci Dominika Duky, pochopitelně hodně slavnostně naladěn. Byl jsem před desátou
hodinou ve Svatovítské katedrále a někteří začali dostávat do mobilů zprávy České tiskové kanceláře, že se něco stalo.
Najednou, ještě než začal obřad, zavládlo v chrámu mrazivé ticho. V tu chvíli jsem byl rád, že jsem byl právě na tom významném
místě, v katedrále, která i svou architekturou jakoby ukazuje směrem nahoru,“ líčil Zbigniew Czendlik, jehož zpráva o letecké
tragédii, při níž zahynula elita polského národa, doslova srazila do kolen.

„S prezidentem Kaczyńskim jsem se potkal pokaždé, když byl v Čechách. Vždy byla nějaká příležitost, abychom se setkali, ať už
to bylo na Hradě nebo na polském velvyslanectví. V tuto chvíli jsem si obzvlášť uvědomil, že jsem krví a kostmi Polákem.
Vždycky jsem byl jako Polák patřičně hrdý na to, když Kubica zajel dobrý závod formule 1, když Malysz dobře zaskákal, když
volejbalisté vyhráli nějakou prestižní soutěž. Ale nikdy jsem to, že jsem Polák, nepocítil tak silně, jako když přišla zpráva, že mi
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zahynul prezident, polská elita vojenská, politická a společenská,“ přiznal farář.

„Je hrozným paradoxem, že se to stalo právě v Katyni, kde bylo v roce 1940 povražděno dvaadvacet tisíc polských elit,
důstojníků, intelektuálů, duchovních. Na stejném místě jsme teď přišli o elitu současnou,“ připomněl Czendlik.
Duch Stalina

„Dostal jsem řadu esemesek, měl jsem telefonáty. V jednom zazněla zajímavá myšlenka. Že to všechno vypadá, jako by ten
ďábelský duch Stalina nad Katyní stále byl,“ podotkl lanškrounský farář.

„Pro Poláky je Katyň velmi důležitým místem. Představuje historické trauma, které dosud nebylo náležitě vysvětleno,“ řekl
Zbigniew Czendlik.

„A možná to stále ještě není pro svět dostatečně známý pojem, i když Katyň velmi realisticky zviditelnil režisér Andrzej Wajda ve
stejnojmenném filmu,“ dodal.
Vzkaz od Lucie Bílé

„Zpěvačka Lucie Bílá mi v esemesce napsala, že to, co se v sobotu stalo, znovu světu Katyň připomene a přiblíží hrozné
události, k nimž tam došlo před sedmdesáti lety,“ poznamenal Czendlik.

„Volal jsem domů mamince a tatínkovi a hned jsem podle hlasu poznal, že maminka pláče. Celé Polsko pláče, celé Polsko se
modlí, ztišilo se. Najednou jsme se jakoby semkli, znovu jsme pocítili, že jsme jeden národ, přestože nás může dělit pohled na
politiku, můžeme se ztotožňovat s různými stranami, máme různé názory na svět. V tuto chvíli nás ale tato tragédie obrovsky
sjednotila,“ doplnil farář.

Havárie letounu, který na smolenském letišti Severnyj nezvládl kvůli nepříznivému počasí přistávací manévr, se hodně dotkla
také pořadatele pardubické části filmového festivalu Febiofest Jana Motyčku. „Když jsme loni přesně před rokem na závěr
pardubického Febiofestu uspořádali speciální projekci filmu Katyň v prostorách zdechovického zámku, kde působila sovětská
vojenská posádka, tak nás ani ve snu nenapadlo, že by se tato tragédie mohla přesně po roce opakovat,“ konstatoval Jan
Motyčka.
Měl prý husí kůži

„Jde o obrovskou tragédii. Působí to na mě velmi depresivně. Když jsem tuto zprávu slyšel, tak mi naskočila doslova husí kůže.
Uvědomil jsem si, jak ohromná je to symbolika,“ prohlásil Jan Mazal, ředitel zdechovické základní školy, který byl osobně
přítomen loňské projekci filmu Katyň v prostorách zdechovického zámku.

„Kdo tento snímek neviděl, možná toto neštěstí nevnímá tak silně jako ti, co měli možnost film režiséra Andrzeje Wajdy spatřit.
Přiznám se, že jsem měl v sobotu náladu si Katyň znovu pustit,“ vyjádřil se ředitel zdechovické školy.

„Depresivní pocit, který jsem ze sobotní tragédie měl, byl podobný tomu, jaký jsem cítil po loňské speciální projekci Febiofestu
ve Zdechovicích,“ přiznal Jan Mazal.

„Opravdu si nedokážu představit, co by se stalo, kdyby promítání filmu Katyň mělo konat letos. To by asi byla hodně drsná
hříčka osudu,“ přemítal ředitel školy.

„Je šílené, že se tato tragédie odehrála právě v době, kdy Rusové usilují o nápravu vztahů s Poláky. Mrzelo mě také, že se
stala právě v den, který měl patřit novému pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi,“ doplnil.
Velké neštěstí

„Je to velké neštěstí, že spadlo letadlo plné úžasných lidí. Kdybych mohl, tak pozůstalým vyjádřím upřímnou soustrast,“ pravil
zdechovický starosta Robert Chutic, který loni vítal návštěvníky speciální projekce Febiofestu.

„O víkendu jsem byl na jedné akci v Maďarsku, kde jsem se potkal se spoustou Poláků. Hodně se tu o této tragédii diskutovalo.
Je to skutečně neuvěřitelná náhoda. Když se prezidenti po sedmdesáti letech dohodnou na tom, že společně uctí památku
obětí zabitých v katyňském lese a stane se tato nehoda, tak to skoro vypadá, jako kdyby to mělo být nějaké znamení,“ prozradil
Milan Vinš z pardubického Klubu vojenské historie, který pomáhal dotvářet specifickou atmosféru loňských speciálních projekcí
filmu Katyň v prostorách zdechovického zámku i Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech. Jeho členové totiž lemovali
cestu z kina. Byli oděni v sovětských a nacistických uniformách s dobovými zbraněmi v ruce. 

(ký, td)"
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Zpět

Katyňská tragédie zasáhla faráře Czendlika i Febiofest
TISK , Datum: 12.04.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (ký, td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
„Nehoda, při níž zahynula elita polského národa,mě srazila do kolen,“ přiznal kněz. Lanškroun/Pardubice/Zde– chovice –
Sobotní letecká havárie, při níž zemřel i polský prezident Lech Kaczyński, když letěl do Ruska uctít oběti katyňského masakru,
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silně zasáhla lanškrounského římskokatolického faráře polského původu Zbigniewa Czendlika (na snímku). 

Mrazivé ticho 

„V sobotu jsem byl v Praze na intronizaci Dominika Duky, pochopitelně hodně slavnostně naladěn. Byl jsem před desátou
hodinou ve Svatovítské katedrále a někteří začali dostávat do mobilů zprávy České tiskové kanceláře, že se něco stalo.
Najednou, ještě než začal obřad, zavládlo v chrámu mrazivé ticho. V tu chvíli jsem byl rád, že jsem byl právě na tom významném
místě, v katedrále, která i svou architekturou jakoby ukazuje směrem nahoru,“ líčil Zbigniew Czendlik, kterého zpráva o letecké
tragédii, při níž zahynula elita polského národa, doslova srazila do kolen. 
„S prezidentem Lechem Kaczyńským jsem se potkal pokaždé, když byl v Čechách. Vždy byla nějaká příležitost, abychom se
setkali, ať už to bylo na Hradě nebo na polském velvyslanectví. V tuto chvíli jsem si obzvlášť uvědomil, že jsem krví a kostmi
Polákem. Vždycky jsem byl jako Polák patřičně hrdý na to, když Kubica zajel dobrý závod formule 1, když Malysz dobře
zaskákal, když volejbalisté vyhráli nějakou prestižní soutěž. Ale nikdy jsem to, že jsem Polák, nepocítil tak silně, jako když přišla
zpráva, že mi zahynul prezident, polská elita vojenská, politická a společenská,“ přiznal farář. 
„Je hrozným paradoxem, že se to stalo právě v Katyni, kde bylo v roce 1940 povražděno dvaadvacet tisíc polských elit,
důstojníků, intelektuálů, duchovních. Na stejném místě jsme teď přišli o elitu současnou,“ připomněl Czendlik. 

Duch Stalina je cítit 

„Dostal jsem řadu esemesek, měl jsem telefonáty. Vjednom zazněla zajímavá myšlenka. Že to všechno vypadá, jako by ten
ďábelský duch Stalina nad Katyní stále byl,“ podotkl lanškrounský farář. 
...3 Katyňská tragédie zasáhla faráře Czendlika i Febiofest 

Ředitel zdechovické školy: „Nedokážu si představit, že by se Katyň měla promítat letos“ 

Pokračování ze strany 1 „Pro Poláky je Katyň velmi důležitým místem. Představuje historické trauma, které dosud nebylo
náležitě vysvětleno,“ řekl Deníku lanškrounský farář polského původu Zbigniew Czendlik. 
„A možná to stále ještě není pro svět dostatečně známý pojem, i když Katyň velmi realisticky zviditelnil režisér Andrzej Wajda ve
stejnojmenném filmu,“ dodal. 

Vzkaz od Lucie Bílé 

„Zpěvačka Lucie Bílá mi v esemesce napsala, že to, co se v sobotu stalo, znovu světu Katyň připomene a přiblíží hrozné
události, k nimž tam došlo před sedmdesáti lety,“ poznamenal Czendlik. 
„Volal jsem domů mamince a tatínkovi a hned jsem podle hlasu poznal, že maminka pláče. Celé Polsko pláče, celé Polsko se
modlí, ztišilo se. Najednou jsme se jakoby semkli, znovu jsme pocítili, že jsme jeden národ, přestože nás může dělit pohled na
politiku, můžeme se ztotožňovat s různými stranami, máme různé názory na svět. V tuto chvíli nás ale tato tragédie obrovsky
sjednotila,“ doplnil farář. 
Havárie letounu, který na smolenském letišti Severnyj nezvládl kvůli nepříznivému počasí přistávací manévr, se hodně dotkla
také pořadatele pardubické části filmového festivalu Febiofest Jana Motyčku. „Když jsme loni přesně před rokem na závěr
pardubické části Febiofestu uspořádali speciální projekci filmu Katyň v prostorách zdechovického zámku, kde působila
sovětská vojenská posádka, tak nás ani ve snu nenapadlo, že by se tato tragédie mohla po roce opakovat,“ konstatoval Jan
Motyčka. 

Měl prý husí kůži 

„Jde o obrovskou tragédii. Působí to na mě velmi depresivně. Když jsem tuto zprávu slyšel, tak mi naskočila doslova husí kůže.
Uvědomil jsem si, jak ohromná je to symbolika,“ prohlásil Jan Mazal, ředitel zdechovické základní školy, který byl osobně
přítomen loňské projekci filmu Katyň v prostorách zdechovického zámku. 
„Kdo tento snímek neviděl, možná toto neštěstí nevnímá tak silně jako ti, co měli možnost film režiséra Andrzeje Wajdy spatřit.
Přiznám se, že jsem měl v sobotu náladu si Katyň znovu pustit,“ vyjádřil se ředitel zdechovické školy. 
„Depresivní pocit, který jsem ze sobotní tragédie měl, byl podobný tomu, jaký jsem cítil po loňské speciální projekci Febiofestu
ve Zdechovicích,“ přiznal Jan Mazal. 
„Opravdu si nedokážu představit, co by se stalo, kdyby promítání filmu Katyň mělo konat letos. To by asi byla hodně drsná
hříčka osudu,“ přemítal ředitel školy. 
„Je šílené, že se tato tragédie odehrála právě v době, kdy Rusové usilují o nápravu vztahů s Poláky. Mrzelo mě také, že se
stala právě v den, který měl patřit novému pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi,“ doplnil. 

Velké neštěstí 

„Je to velké neštěstí, že spadlo letadlo plné úžasných lidí. Kdybych mohl, tak pozůstalým vyjádřím upřímnou soustrast,“ pravil
zdechovický starosta Robert Chutic, který loni vítal návštěvníky speciální projekce Febiofestu. 
„O víkendu jsem byl na jedné akci v Maďarsku, kde jsem se potkal se spoustou Poláků. Hodně se tu o této tragédii diskutovalo.
Je to skutečně neuvěřitelná náhoda. Když se prezidenti po sedmdesáti letech dohodnou na tom, že společně uctí památku
obětí zabitých v katyňském lese a stane se tato nehoda, tak to skoro vypadá, jako kdyby to mělo být nějaké znamení,“ prozradil
Milan Vinš z pardubického Klubu vojenské historie, který pomáhal dotvářet specifickou atmosféru loňských speciálních projekcí
filmu Katyň v prostorách zdechovického zámku i Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech. Jeho členové totiž lemovali
cestu z kina. Byli oděni v sovětských a nacistických uniformách s dobovými zbraněmi v ruce... 

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PŘI LOŇSKÉ SPECIÁLNÍ PROJEKCI FILMU KATYN nechyběli vojáci odění v sovětských a nacistických
uniformách.
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Pardubický Febiofest skončil v pivovaru filmem o Havlovi
TISK , Datum: 13.04.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Režisér snímku Občan Havel přikuluje Jan Novák byl se speciální projekcí velmi spokojen 

Pardubice – O slavnostní zakončení pardubické části prestižní filmové přehlídky Febiofest se v neděli večer postaraly hned dvě
speciální projekce dokumentu Občan Havel přikuluje v prostorách sladovny místního pivovaru. 

Dobrá myšlenka 

„Tuto myšlenku jsem uvítal. Přišlo mi to jako dobrý nápad,“ konstatoval režisér snímku Občan Havel přikuluje Jan Novák. „V
tomto filmu hraje pivovar důležitou roli a je hezké, když v něm také v podstatě končí svou distribuční pouť. Osobně mám
pivovary moc rád,“ řekl režisér snímku, který se v pardubickém pivovaru promítal souběžně na dvou plátnech. 
„Přiznám se, že jsem měl trochu strach, aby nenastaly nějaké technické problémy, třeba aby zvuk či připadná ozvěna z jedné
projekce nerušila tu druhou, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo. Technické podmínky byly až překvapivě výborné,“
poznamenal Jan Novák, jehož potěšily i reakce publika. 
„Diváci reagovali v místech, kde jsem očekával, že by měli reagovat. Domnívám se, že šlo o velmi chytré publikum,“ podotkl
režisér dokumentu Občan Havel přikuluje, který do Pardubic zavítal opět po necelé roční přestávce. 
„Už loňská projekce mého filmu v Pardubickém letním kině na mě působila velmi pozitivně. To samé se dá říct také v případě
pivovaru,“ potvrdil Deníku Jan Novák. 
„Obě promítání byla velmi hojně navštívená, lidé na nich reagovali skvěle. Také prostory, kde se odehrály, byly zajímavé,“
dodal režisér. 

Úžasná atmosféra 

Moderátorem slavnostního zakončení pardubické části Febiofestu bylRomanVíšek. 
„Atmosféra při promítání filmu Občan Havel přikuluje v pardubickém pivovaru byla úžasná. Pořadatel pardubické části
Febiofestu Jan Motyčka má v případě speciálních projekcí velmi šťastnou ruku a vždycky umí trefit do černého, ať už to bylo v
případě promítání Spalovače mrtvol v krematoriu, Ostře sledovaných vlaků na nádraží, Tmavomodrého světa na letišti, Katyně
v bývalém vojenském kině ve zdechovickém zámku nebo teď pivovaru. Žádná z projekcí nevyzněla rozpačitě. Pokaždé šlo o
atraktivní místa i snímky a lidé z nich byli nadšeni,“ uzavřel Víšek. 
Více fotografií ze zakončení festivalu můžete najít na internetové adrese www.pardubicky .denik.cz/febiopivovar 

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ pardubického Febiofestu obstarala speciální projekce dokumentu Občan Havel
přikuluje v pivovaru. Na snímku moderátor Roman Víšek (vlevo) a režisér filmu Jan Novák.
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Autokino se nelíbí sousedům
TISK , Datum: 11.05.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Barbora Měchurová , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
V České Třebové by mělo vzniknout jediné autokino v regionu. Na město však už míří stížnost 

ČESKÁ TŘEBOVÁ Idyla letního večera stráveného s přáteli venku na dece při promítání filmu versus hluk, při kterém se nedá
spát. Strůjci nápadu nového letního kina v České Třebové musí čelit sousedům, kterým se promítání nezamlouvá. Kino by mělo
vzniknout v areálu diskotéky Audio v ulici U Teplárny. Blízko stojí také ubytovna pro dělníky a právě její majitel Jaroslav Holeček
chystá proti kinu petici. „Nelíbí se mi to. Do deseti hodin ať si tam dělají, co chtějí, ale potom ať je klid. Ozvučení kin je hrozný
rachot a má to být v létě, kdy lidé spí s otevřeným oknem,“ řekl Holeček. Ten nyní plánuje sepsat stížnost a předat ji vedení
města. 
Podle manažera Radka Motyčky, který kino chystá, je však hluk z kina minimální. „Přímo u kina žádná budova není a jsem
přesvědčen o tom, že zvuk nebude hlasitý. Chceme promítat mezi devátou a jedenáctou hodinou večerní,“ sdělil Motyčka a
dodal, že blízká železnice je jistě hlučnější než plánované kino. 
Promítat by se mělo začít od začátku června po tři měsíce každý pátek a sobotu, v úvahu připadá i středa. Počet představení
by tak nepřesáhl číslo dvacet pět za sezonu. Podle Motyčky navíc půjde o kombinaci autokina a letního kina, lidé by částečně
seděli v autech a částečně před plátnem venku. „Zvuk filmu půjde naladit na rádiu v autě,“ přiblížilMotyčka. 
Kino bude promítat československé filmy, které nejsou příliš nové, vstupné díky tomu nepřesáhne dvacet korun. 
Nápad letního kina v České Třebové se líbí i vedení města. „Mrzí mě, že mezi lidmi chybí tolerance,“ řekl na adresu
protestujících místostarosta Dobromil Keprt. 
Myšlenka autokina je v kraji výjimečná. Jediné autokino fungovalo v Čermné nad Orlicí, nyní je už několik let uzavřeno. Mizí i
letní kina, nejčastěji kvůli malé návštěvnosti, nebo právě kvůli stížnostem na hluk. Se stížností se potýkalo například
pardubické  letní  kino , které nakonec letos promítat bude. Další letní kino je u Heřmanova Městce. 

***

20 korun má stát vstupné do nového letního kina v České Třebové. To má zároveň fungovat jako jediné autokino v kraji. 

Zpět

Dobrý den(ík),
TISK , Datum: 21.05.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubáci 

Přinejmenším trochu zvláštní je současná situace kolem Pardubického  letního  kina . Přestože to vypadalo, že letošní ročník
se zcela jistě odehraje v Tyršových sadech, město nyní začalo vést jednání o možném přesunu do areálu lihovaru, a to bez
vědomí provozovatele Jana Motyčky. Ten byl tímto postupem zjevně trochu zaskočen, nicméně jednání se pochopitelně
nebrání. Tak uvidíme, kam se bude v létě na zajímavé filmy v Pardubicích chodit... 
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Zpět

Přesune se kino k lihovaru?
TISK , Datum: 21.05.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
„Zatím počítáme s tím, že se letošní ročník odehraje v Tyršových sadech,“ konstatoval provozovatel Jan Motyčka 

Pardubice – Ačkoliv to původně vypadalo, že je už definitivně rozhodnuto o tom, že letošní ročník Pardubického  letního  kina
se odehraje v Tyršových sadech, vedení města ještě stále uvažuje o možných variantách, kam by se tento divácky
nejúspěšnější prázdninový kulturní projekt v Pardubickém kraji dal přesunout. 

Bude se jednat dál 

„Ve středu jsme jednali o možnosti přesunout kino do areálu lihovaru,“ řekl primátor Jaroslav Deml (ODS). 
„Nedokážu posoudit, zda by se v těchto prostorách mohl konat už letošní ročník. Nevím, zda by se to všechno ještě stihlo
připravit, ale na začátku června máme naplánovanou prohlídku areálu. Pak se dohodneme na dalším postupu,“ nastínil
Jaroslav Deml. 
„Uvidíme, jaké prostorové možnosti lihovar (na snímku) skýtá. Potřebné zázemí tam snad je nebo se dá ještě doladit,“
pokračoval primátor. 
„Navíc jde o místo, které je relativně dobře dopravně dostupné. V části areálu se nachází rovněž úspěšná diskotéka, kam
údajně chodí hodně mladých lidí. Na provoz tohoto zařízení jsme nezaznamenali žádné výraznější stížnosti,“ vyjádřil se Jaroslav
Deml. 
„Myslím, že bychom dokázali celý prostor připravit tak, aby byl pro kino zajímavý. S kapacitou by neměl být problém. Do areálu
by se klidně vešlo i pět tisíc lidí,“ upřesnil podnikatel Jiří Novák, který jednání s radnicí vedl. 
„Na tento prostor se půjdeme samozřejmě podívat. Jsme otevřeni všem jednáním, ale stále jsme přesvědčeni o tom, že
polovinu úspěchu projektu tvoří osobitý genius loci Tyršových sadů,“ reagoval provozovatel kina Jan Motyčka. 
„Zatím tedy stále počítáme s tím, že se letošní ročník uskuteční v Tyršových sadech, jak bylo ujednáno a jak jsme to ostatně i
veřejně avizovali,“ prozradil Jan Motyčka. 
„Přiznám se, že jsem o možnosti uspořádat letní kino v areálu lihovaru ještě vůbec neslyšela. Není to sice tak daleko od centra
města, ale přece jen je to trochu z ruky. Navíc stále si myslíme, že Pardubické  letní  kino  má své kouzlo právě v Tyršových
sadech,“ sdělila jedna z iniciátorek petice za zachování projektu v městském parku Ivana Dvořáková. 

„Je to podivné“ 

„Domnívali jsme se, že už je definitivně rozhodnuto a že už se o žádných jiných variantách nebude diskutovat. Připadá mi
trochu podivné, že město nyní znovu začíná jednat o tom, že by i pro letošní ročník kino někam přesunulo,“ pravila Ivana
Dvořáková. 
„Můžeme se ještě snažit něco podniknout i na sociální síti Facebook, kde se pro podporu kina v Tyršových sadech vyjádřilo na
3600 příznivců,“ dodala iniciátorka petice. 
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Letní kino a lihovar: domluví se spolu?
TISK , Datum: 03.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Jak dopadnou námluvy Pardubického  letního  kina  s areálem bývalého lihovaru, o němž se začalo hovořit jako o
možné variantě pro další ročníky unikátního prázdninového projektu? Pro letošní léto by mělo kino zůstat v Tyršových sadech.
Co ale bude po rekonstrukci parku, je otázkou. ...3 

Zpět
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Letní kino a lihovar: najdou společnou řeč?
TISK , Datum: 03.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Po zkultivování by areál mohl sloužit různým kulturním akcím 

Pardubice – Jak dopadnou námluvy Pardubického  letního  kina  s areálem bývalého lihovaru, o němž se začalo hovořit jako o
možné variantě pro další ročníky unikátního prázdninového projektu? 
„Pro letošní léto bychom měli s největší pravděpodobností zůstat v Tyršových sadech, kam na šest desítek filmových projekcí
ročně docházelo několik desítek tisíc návštěvníků. Co ale bude po rekonstrukci městského parku, to je otázkou,“ prohlásil
provozovatel Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Věřím, že to byl právě i osobitý genius loci Tyršových sadů, který k úspěchu tohoto projektu přispěl. Areál lihovaru je určitě
velmi zajímavý pro pořádání různých typů kulturních akcí a je navíc poměrně rozlehlý, ale atmosféra je tu určitě trochu jiná než
v Tyršových sadech,“ poznamenal Jan Motyčka. 

Areál zkultivují 

„Naše původní představa byla přebudovat areál lihovaru na obchodní centrum. Měli jsme už vážného zahraničního partnera,
který projevil zájem zde investovat, jenže pak přišla celosvětová ekonomická krize. Jsme realisté a nechceme tu stavět žádné
vzdušné zámky. V současné době chceme využít stávajících budov a upravit je pro různé aktivity, které by se do města hodily.
Areál sice není přímo v centru města, ale je dopravně velmi dobře dostupný. Sami máme zájem ho zkultivovat. Domníváme se,
že právě kulturní akce by zde mohly mít své místo. Proto jsme oslovili i provozovatele Pardubického  letního  kina , který nyní
musí řešit otázku, kam tento projekt přesunout minimálně po dobu rekonstrukce Tyršových sadů,“ sdělil Deníku Ladislav
Bechyňa, předseda představenstva společnosti, která se o areál lihovaru stará. 
„Je to skutečně zajímavý prostor, dobře dostupný. Samozřejmě bude potřeba jej upravit, ale domnívám se, že by pro účely
letního kina vyhovoval více než Tyršovy sady. Pochopitelně záleží na provozovatelích a na odbornících přes kinotechniku, jestli
je reálná možnost, aby se zde tento projekt mohl odehrát,“ pravil při včerejší prohlídce areálu pardubický primátor Jaroslav
Deml. 

Budou dál jednat 

„Tento prostor je pro pořádání kulturních akcí určitě atraktivní. Pro letní kino by mohl být alternativou po dobu rekonstrukce
Tyršových sadů, ale osobně se domnívám, že fenomén tohoto projektu je hodně spjat právě s prostředím městského parku. U
něj však mají architekti obavu, zda by po jeho revitalizaci nebylo letní kino příliš velkou zátěží. Na druhou stranu se s
podobnými aktivitami v Tyršových sadech počítá. Určitě bude třeba dál jednat,“ vyjádřil se náměstek primátora Alexandr Krejčíř.

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   AREÁL LIHOVARU je jednou z možností, kde by se mohly konat další ročníky Pardubického  letního  kina .
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Skvělá brigáda? Dva měsíce v letním kině, říká student
TISK , Datum: 08.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
„Je to časově dost náročná práce, ale určitě bych ji za nic nevyměnil,“ konstatoval vysokoškolský student Pavel Zahradníček. 

Pardubice – Student druhého ročníku Filozofické fakulty v Hradci Králové Pavel Zahradníček (na snímku uprostřed) má už nyní
jasno o tom, jak bude trávit letní prázdniny. Stejně jako v předchozích dvou letech se bude podílet na organizaci Pardubického
letního  kina  Pernštejn. 
„S jeho provozovatelem Janem Motyčkou už jsem spolupracoval na pardubickém filmovém festivalu Febiofest. Poté mě oslovil s
nabídkou na Pardubické  letní  kino . První rok jsem měl na starosti technické zázemí, loni už byla má náplň práce
rozmanitější. V podstatě jsem dělal vše, co bylo zrovna potřeba,“ poznamenal Pavel Zahradníček. 
„Pro letní kino pracuji de facto devadesát dní. První měsíc je spojený s přípravou projektu. Celý červenec a srpen pak trávím
přímo v letním kině,“ svěřil se student. 
„Oba prázdninové měsíce žiji jen touto akcí. Na nic jiného prostě není čas,“ pokračoval Pavel Zahradníček. 
„Je to časově dost náročná brigáda, ale naprosto skvělá. Určitě bych neměnil,“ ujistil. 
„Výhodou je, že se tu člověk může dostat k rozmanitým činnostem. Dá se zde projevit i vlastní iniciativa, což dokáží
provozovatelé letního kina také ocenit. Navíc se tady můžu potkat se zajímavými lidmi,“ prozradil student, na něhož zřejmě
nejvíc zapůsobil režisér Juraj Herz. „Bylo fajn, že si nehrál na žádnou hvězdu. Bylo to milé setkání,“ podotkl Pavel Zahradníček. 
„Samozřejmě je příjemné vědět, že se člověk podílí na jednom z nejnavštěvovanějších prázdninových projektů v Pardubickém
kraji,“ řekl brigádník, pro něhož nejsilnějším zážitkem byla loňská poslední projekce filmu Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. 
„Vidět v Tyršových sadech rekordní návštěvu kolem šesti tisíc lidí, to bylo skutečně neuvěřitelné,“ nechal se slyšet Pavel
Zahradníček. „Díky letnímu kinu jsem se hodně věcí naučil. Je bezvadné, že řadu z nich můžu využít i v běžném životě.
Například u některých technických záležitostí jsem vůbec nevěděl, že je umím. Když jsem pak byl postaven před problém, který
bylo nutné nějak vyřešit, tak jsem byl ve finále příjemně překvapen, že jsem si s ním dovedl poradit. Prostě jsem to nějak udělal
a zjistil, že to jde,“ dodal jeden ze stálých členů pořadatelského týmu Pardubického  letního  kina , který si už prázdniny bez
tohoto projektu nedokáže představit. 
„Určitě by byla škoda, kdyby kino někdo rušil nebo někam přesouval,“ uzavřel Pavel Zahradníček. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Letní kino hledá místo
TISK , Datum: 10.06.2010 , Zdroj: Sedmička , Strana: 4 , Autor: Vítězslav Dittrich , Vytištěno: 650 000 , Čtenost: 326 401 , Rubrika: Zpravodajství
Pardubické  letní  kino  bude příští rok promítat na dvoře lihovaru u nádraží. 

Pardubičtí politici opět rozhodují, kam s letním kinem. V roce 2011 nebude moci být na svém dosavadním místě v Tyršových
sadech, které se budou opravovat. Promítat se bude v areálu zrušeného lihovaru u železničního nádraží. Je otázkou, jestli se
letní kino do zrekonstruovaného parku u zámku vrátí. 
„Letní kino v lihovaru zatím chápu jako provizorní řešení na dobu rekonstrukce Tyršových sadů. Lihovar má ale několik výhod.
Jeho areál je dál od obytných domů,“ řekl náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř. 
Pro pardubické  letní  kino  jsou v této chvíli ve hře tři místa - lihovar, plánovaný amfiteátr mezi korytem Labe a areálem
univerzity a Tyršovy sady. 
Letní kino na dvoře lihovaru by rádi viděli někteří politici. „Pokud tam budou mít představení náležitou štábní kulturu, mohlo by
to být docela dobré. Správně nasměrované ozvučení by nikoho příliš nerušilo. Není tu problém s parkováním a k nádraží je
možné se dostat městskou dopravou ze všech částí města. Podle mě by tam letní kino mohlo být i v dalších letech,“ řekla Hana
Tomanová, starostka prvního městského obvodu, kam Tyršovy sady i lihovar patří. 
Amfiteátr u univerzity pro letní kino navrhuje městská architektka Petra Nacu. V parku u zámku ho nechce. „Park bude po
rekonstrukci. Stovky lidí, které by se v něm dva měsíce každý večer při promítání pohybovaly po trávnících, by ho nutně
poškozovaly,“ řekla. 
Většina diváků a provozovatel kina ale dává přednost Tyršovým sadům. „Jiné místo už nebude mít tu atmosféru. Lidi tam chodí
i kvůli ní,“ řekl Pavel Stárek z Pardubic. 
Letní kino v Tyršových sadech promítá o letních prázdninách od roku 2006. Za tu dobu se stalo jedním z místních fenoménů.
Vloni ho navštívilo sedmdesát tisíc lidí. Na sociální síti Facebook má 3651 registrovaných fanoušků. 

***

Sedm tipů v programu letního kina Pardubice v roce 2010 

1. Panika v městečku Animovaný film v koprodukci Belgie, Francie a Lucemburska Co se stane, když se přátelé rozhodnou dát
koňovi k narozeninám cihlový gril? 2. Bezva chlap Norská komedie Příběh o nových začátcích sympatického kriminálníka po
jeho návratu z vězení. 

3. Černej Dynamit Americká komedie Parodie na akční krváky. Tajemný hrdina vybavený sadou střelných zbraní, nunčaky a
břitkými hláškami mstí smrt svého bratra. 4. Na sever Norská tragikomedie „Antidepresivní off-road movie“ s jemným humorem
popisuje cestu hrdiny filmu 

Jomara za synem, jehož nikdy nepoznal. 5. Harold a Maude Americká romantická tragikomedie Laskavá černá komedie o
setkání depresivního mladíka s vitální osmdesátnicí. 6. Zahraj to znovu, Same Americká romantická komedie Iluzorní postava
ze slavného filmu Cassablanka pomáhá hrdinovi filmu z depresí. 7. Moon Britský sci-fithriller Jaké to je být tři roky sám na
Měsíci ve společnosti mluvícího počítače? 

Foto autor:   Foto 7/ Tomáš Kubelka
Foto popis:   slavné tváře. Filmové projekce v pardubickém letním kině přivedly do města i řadu známých osobností. Minulý rok
byl mezi nimi třeba režisér Juraj Herz.
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Letní kino hledá místo URL
WEB , Datum: 13.06.2010 , Zdroj: sedmicka.cz , Autor: Vítězslav Dittrich
Pardubické  letní  kino  bude příští rok promítat na dvoře lihovaru u nádraží.

Pardubičtí politici opět rozhodují, kam s letním kinem. V roce 2011 nebude moci být na svém dosavadním místě v Tyršových
sadech, které se budou opravovat. Promítat se bude v areálu zrušeného lihovaru u železničního nádraží. Je otázkou, jestli se
letní kino do zrekonstruovaného parku u zámku vrátí.
„Letní kino v lihovaru zatím chápu jako provizorní řešení na dobu rekonstrukce Tyršových sadů. Lihovar má ale několik výhod.
Jeho areál je dál od obytných domů,“ řekl náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř.
Pro pardubické  letní  kino  jsou v této chvíli ve hře tři místa – lihovar, plánovaný amfiteátr mezi korytem Labe a areálem
univerzity a Tyršovy sady.
Letní kino na dvoře lihovaru by rádi viděli někteří politici. „Pokud tam budou mít představení náležitou štábní kulturu, mohlo by
to být docela dobré. Správně nasměrované ozvučení by nikoho příliš nerušilo. Není tu problém s parkováním a k nádraží je
možné se dostat městskou dopravou ze všech částí města. Podle mě by tam letní kino mohlo být i v dalších letech,“ řekla Hana
Tomanová, starostka prvního městského obvodu, kam Tyršovy sady i lihovar patří.
Amfiteátr u univerzity pro letní kino navrhuje městská architektka Petra Nacu. V parku u zámku ho nechce. „Park bude po
rekonstrukci. Stovky lidí, které by se v něm dva měsíce každý večer při promítání pohybovaly po trávnících, by ho nutně
poškozovaly,“ řekla.
Většina diváků a provozovatel kina ale dává přednost Tyršovým sadům. „Jiné místo už nebude mít tu atmosféru. Lidi tam chodí
i kvůli ní,“ řekl Pavel Stárek z Pardubic.
Letní kino v Tyršových sadech promítá o letních prázdninách od roku 2006. Za tu dobu se stalo jedním z místních fenoménů.
Vloni ho navštívilo sedmdesát tisíc lidí. Na sociální síti Facebook má 3651 registrovaných fanoušků.
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Film Spalovač mrtvol se vrátí do krematoria
TISK , Datum: 15.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (dub, td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Slavný snímek známého režiséra Juraje Herze se v Pardubicích točil před 42 lety. 

Pardubice – Snímek režiséra Juraje Herze Spalovač mrtvol se opět vrací tam, kde před více než čtyřiceti lety vznikl. 
Pardubické krematorium dnes čeká slavnostní promítání tohoto filmu ze zlatého fondu české kinematografie. 
V originálním prostředí zdejšího krematoria slavil tento snímek úspěch již například při speciální projekci na Febiofestu. 
„Když jedu do Pardubic, tak mám vždycky pocit, jako kdybych se vracel domů,“ konstatoval slavný režisér Juraj Herz (na
snímku) při návštěvě krajského města, kterou podnikl u příležitosti uvedení svého hororu T. M. A. v Pardubickém letním kině. 
Režiséra Juraje Herze potěšil i ohromný ohlas, který vzbudila jeho předchozí návštěva Pardubic při speciální projekci
Spalovače mrtvol v prostorách krematoria během Febiofestu. 
A o čem vlastně kritikou i diváky vychvalovaný snímek pojednává? 
Spalovač mrtvol se odehrává na konci třicátých let minulého století. Karel Koprfkingl je obětavým zaměstnancem pražského
krematoria a vzorným otcem rodiny. Tíživá atmosféra napjaté doby násobí všeobecný strach. Koprfkingl spolupracuje s
nacistickými okupanty a s obludnou samozřejmostí se zbavuje všeho nebezpečného ve svém okolí, a to včetně členů vlastní
rodiny. 

Zpět

LETNÍ KINO UŽ ROSTE V TYRŠOVÝCH SADECH
TISK , Datum: 24.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN už roste v Tyršových sadech. Nejnavštěvovanější prázdninový projekt
v kraji odstartuje svůj pátý ročník ve čtvrtek 1. července od 21.30 hodin. Během dvou prázdninových měsíců se bude promítat
opět zcela zdarma „Na návštěvníky čeká celá řada atraktivních domácích i zahraničních snímků,“ řekl provozovatel kina Jan
Motyčka (na snímku vpravo).
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Tyršovy sady brzy ožijí letním kinem!
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Už jen pár dní zbývá do začátku Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech. Letošní pátý ročník
byl ale dlouhou dobu ohrožen. Vznikla totiž petice obyvatel blízkých domů, kteří si stěžovali na velký hluk způsobený právě
návštěvníky tohoto podniku. ...3

Zpět

Na co se těším o víkendu
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (msu) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Jan Motyčka, provozovatel letního kina 

„Tento víkend prožiji zcela jistě v romantickém prostředí Tyršových sadů, kde budeme instalovat veškeré zařízení letního kina.
Jeho provoz začíná již 1. července a já už ani nemůžu dospat, jak se těším. Také se teším na dostihový den, který se uskuteční
v sobotu na pardubickém závodišti. Pozvali jsme na něj asi 350 pacientů z dialyzačního střediska. Věřím, že to pro ně opět
bude netradiční zážitek, což mě těší. Zveme je každý rok, takže to pro ně bude opět takový svátek,“ řekl provozovatel
Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka (na snímku). 
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Zpět

Tyršovy sady jsou prý díky letnímu kinu bezpečnější
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Lukáš Dubský , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
„Kdyby se v parku nekonaly žádné akce, byla by revitalizace parku zbytečná,“ řekl Krejčíř 

Pardubice – Už jen pár dní zbývá do začátku Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech. Letošní pátý ročník
byl ale dlouhou dobu ohrožen. 
Vznikla totiž petice obyvatel blízkých domů, kteří si stěžovali na hluk způsobený návštěvníky letního kina. 
Zastupitelé prvního městského obvodu pak uvažovali o tom, že by se letos kino stěhovalo jinam. Hlavně mladí lidé se ale za
letní atrakci jasně postavili, třeba na sociální síti Facebook má skupina bojující za zachování kina přes 3600 členů. 

Tyršovy sady jsou v létě bezpečnější 

„Po skončení loňského ročníku byl hluk v letním kině velkým tématem. Na takovou akci se samozřejmě vždy nabalí lidé, kteří
tam jdou kvůli něčemu úplně jinému než filmům. Domnívám se však, že těch problémů bylo za 60 dní provozu minimum,“ pravil
ředitel Městské policie Pardubice Petr Kvaš. 
Podle jeho slov se naopak Tyršovy sady v letních měsících zkulturní a jsou tedy i bezpečnější. 
„My nemáme problémy s diváky, ale spíše s partami teenagerů, kteří se scházejí na schodech na Sukově třídě. Trochu nás
mrzelo, že všechny stížnosti loni přišly až po ukončení provozu letního kina, když už jsme nemohli na výtky nijak reagovat,“
uvedl provozovatel Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Podle náměstka pardubického primátora Alexandra Krejčíře bude letošní ročník výjimečný tím, že jsou Tyršovy sady těsně před
rekonstrukcí. 

Revitalizace má park zatraktivnit 

„Já osobně jsem pro to, aby letní kino zůstalo v Tyršových sadech i po jejich revitalizaci. Je ale nutné zajistit, aby lidé bydlící v
centru nebyli obtěžováni hlukem,“ nechal se slyšet Alexandr Krejčíř. 
Samotná revitalizace prý byla naplánována především proto, aby se Tyršovy sady staly pro Pardubáky atraktivnějším místem. 
„Do té doby, než se v Tyršových sadech začalo promítat, tak to bylo mrtvé místo. Když už se letnímu kinu podařilo centrum
města oživit, tak by bylo škoda ho zrušit. My sice můžeme Tyršovy sady revitalizovat, ale pokud se tam nebudou konat žádné
akce, které by přilákaly lidi, tak to bude zbytečné,“ podotkl náměstek primátora. 
Pokud budou podobný názor mít i ostatní pardubičtí politici, tak by se kino mohlo do parku uprostřed města vrátit po roční
přestávce zaviněné rekonstrukcí parku. 
„My ovšem chceme hledat cestu, jak zůstat v Tyršových sadech i během rekonstrukce,“ konstatoval Jan Motyčka. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   V PARDUBICKÉM RESTAURANTU BONTÉ se včera dopoledne uskutečnila tisková konference k pátému ročníku
projektu Pardubického  letního  kina  Pernštejn, který se opět uskuteční v Tyršových sadech. Na snímku zleva dramaturg Leoš
Kučera, provozovatel Jan Motyčka a moderátor Roman Víšek.
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Zpět

Tyršovy sady musí lidi lákat
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Lukáš Dubský , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
JAK TO VIDÍ LUKÁŠ DUBSKÝ 

Pardubice jsou velmi často zmiňovány v souvislosti s tím, že nemají případného návštěvníka čím zaujmout. Akdyž už se
konečně objeví projekt, který dokáže pobavit tisíce Pardubáků a oživit centrum města, tak se uvažuje o jeho přesunu kamsi na
periferii. Ato vše jen kvůli stížnostem několika lidí. Nechci nijak snižovat právo lidí bydlejících v centru Pardubic na ničím
nerušené letní večery. Jenže stížnosti těchto lidí ani nemíří na hlučnost samotného promítání. Většinou byly namířeny proti
opilcům, kteří se v letním kině čas od času zákonitě vyskytnout musí. To je ovšem velmi slabý argument pro přesun oblíbené
letní atrakce. Spoustu hluku mohou způsobit i návštěvnici hospod, barů či heren, což ale nezavdává důvod k tomu, abychom
tyto podniky vystrnadili z centra města. Budoucnost Pardubického  letního  kina  Pernštejn je ale ohrožena i z druhého
důvodu. Tyršovy sady se budou v příštím roce revitalizovat a zatím nikdo netuší, zda se v nové podobě parku najde místo i pro
promítání pod otevřeným nebem. Revitalizovat park pod zámeckými hradbami je jistě dobrý nápad. Samotná rekonstrukce ale
rozhodně nestačí. Lidé musí mít důvod do Tyršových sadů přijít. A čerstvě vysázená zeleň či opravené lavičky pravděpodobně
nebudou dostačujícím lákadlem. Do parku uprostřed krajského města musí Pardubáky přilákat právě projekty, jako je letní
kino. Čím více takových akcí bude, tím větší je šance, že si lidé zvyknou do „Tyršáků“ chodit. Nejhorší by bylo, kdyby se park
opět proměnil v mrtvé místo, kde si budou nad krabicovým vínem dávat dostaveníčko pouze opilí bezdomovci. 
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Zpět
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Avatar, Hanebný Pancharti i Shrek. Letní kino potáhne
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
I letos bude celé prázdniny fungovat v pardubických Tyršových sadech letní kino. To promítá zdarma každý večer. V červenci
se začíná ve 21:30 v srpnu pak o půl hodiny dříve. Diváci se mohou těšit na celou řadu známých filmů. 

PARDUBICE Kdo se v posledních měsících nestihl dostat do kina a bydlí nedaleko Pardubic, může si začít gratulovat. Nejenže
si může na všechny největší filmové trháky poslední doby zajít do letního kina v Tyršových sadech, ale navíc ušetří stovky
korun. I letos se bude v parku promítat zadarmo. 
Letošní nabídka biografu, který bude pod širým nebem v centru Pardubic fungovat už pátým rokem, je skutečně nabitá. Diváci
budou moci vyrazit na nevšední válečné drama Hanebný Pancharti od Quentina Tarantina, na kasovně veleúspěšné fantasy
Avatar nebo na nový film o Shrekovi. 
„Ten považuji za vůbec největší tahák v celém našem programu. Budeme ho promítat v půlce srpna, přitom do kamenných kin
půjde teprve v půlce července. Naše mínus bude tak pouze to, že ho nemůžeme dávat ve formátu 3D,“ uvedl programový šéf
letního kina Leoš Kučera. 
Další filmy pro děti se budou v parku dávat vždy ve středu, tedy stejně jako v minulých letech. Zůstane zachována i tradice
českých a slovenských filmových sobot. Na ty se pořadatelé pokusí dostat i delegace, které se na tvorbě daného snímku
podílely. „Letos program otvíráme českým filmem Hlídač č. 47. Zatím máme přislíbeno, že do Pardubic dorazí scénárista
Zelenka, režisér Filip Renč je zatím v jednání, ale moc šancí tomu nedávám. Druhý den totiž jede na dovolenou na Bali,“ řekl
organizátor letního kina JanMotyčka. 
Toho celé prázdniny vedle nervózního sledování oblohy (v případě velké nepřízně počasí kino nepromítá) čeká také boj s
neukázněnými diváky. Na jejich chování si totiž stěžují lidé z okolních domů kolem parku. Po posledním ročníku dokonce sepsali
petici za zrušení biografu. Pokud se situace letos nezlepší, je klidně možné, že kino v parku skončí. „Bohužel nám dělají
problémy lidé, kteří na filmy ani nekoukají. Prostě se schází nedaleko kina na schodech u Sukovy třídy a baví se. Pokusíme se
je s pomocí městské policie ztišit,“ uvedl Jan Motyčka. 
Podle šéfa strážníků Petra Kvaše to tak jednoduché nebude. Policie může zasáhnout až ve chvíli, kdy se v době nočního klidu
děje skutečně něco „velkého“. „Představa, že prostě lidi z toho místa vyhodíme, je mylná. K zásahu musí být důvod. Navíc o
pořádek v kině se musí starat pořadatelé. Nás mohou zavolat až ve chvíli, kdy oni sami budou mít problémy,“ uvedl Petr Kvaš. 
Pořadatelé se pokusí zmírnit stížnosti lidí i tím, že v srpnu se bude promítat už od 21 hodin. V červenci zůstává původní půl
desátá večer. „Ke konci léta se dřív smráká, takže bude možné začít dřív. Snažíme se lidem vyjít takto vstříc,“ dodal Jan
Motyčka, který už dohlíží na stavbu letního kina v parku. Poprvé se bude promítat ve čtvrtek. 

***

„Máme přislíbeno, že dorazí scénárista Zelenka, možná i režisér Filip Renč.“ Jan Motyčka, organizátor letního kina 

Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech 

Poprvé se zadarmo promítalo v parku v centru krajského města v létě 2006. Letos se tak pořadatelé chystají už na pátý ročník
akce. Ta se rychle stala hlavním fenoménem léta v Pardubicích. Jen za loňské prázdniny si našlo cestu do jinak prázdného
parku zhruba 70 tisíc lidí. 

Největší návštěvy pravidelně chodí na dětské filmy, jakými jsou Doba ledová, Garfield nebo Shrek. Do areálu se najednou
vejde až zhruba tři tisíce lidí. Promítá se každý večer od 21:30 hodin. Letos se však v srpnu bude začínat o půl hodiny dříve.
Pořadatelé tak chtějí omezit stížnosti lidí z okolních domů, kterým vadí hluk z kina. 

PROGRAM Program letního kina v Tyršových sadech Červenec: 1. 7. Hlídač č. 47, ČR 2008. 2. 7. Mikulášovy patálie, Fra
2008. 3. 7. Oko nad Prahou, ČR 2010. 4. 7. Nezapomeň na mě, USA 2010. 5. 7. Paříži, miluji tě, Fra 2006. 6. 7. Číslo 9, USA
2009. 7. 7. Sobík Niko, Něm 2008. 8. 7. Milý Johne, USA 2010. 9. 7. Koncert, Fra 2009. 10. 7. Katka, ČR 2009. 11. 7.
Rozervaná objetí, ŠPA 2009. 12. 7. O kapitalismu s láskou, USA. 13. 7. Hranice ovládání, USA 2009. 14. 7. Astro boy, Hong
Kong 2009. 15. 7. Galimatyáš, Fra 2008. 16. 7. Robin Hood, USA 2010. 17. 7. Pouta, ČR - SLO 2010. 18. 7. Piráti na vlnách,
VB 2009. 19. 7. Lítám v tom, USA 2009. 20. 7. Admirál, Rus 2008. 21. 7. Chlupatá odplata, USA 2010. 22. 7. Volver, Špa 2006.
23. 7. ZažítWoodstock, USA 2009. 24. 7. Lištičky, ČR 2009. 25. 7. Iron Man 2, USA 2010. 26. 7. Bezva chlap, NOR 2010. 27. 7.
Špatnej polda, USA 2009. 28. 7. Chůva v akci, USA 2010. 29. 7. Bratři, USA 2009. 30. 7. Nějak se to komplikuje, USA 31. 7.
Protektor, ČR 2009. Srpen: 1. 8. Prorok, Itálie 2009. 2. 8. Fish Tank, VB 2009. 3. 8. Černej dynamit, USA 2009. 4. 8. Percy
Jackson: Zloděj blesku 5. 8. Moon, VB 2009. 6. 8. Na hraně temnoty, USA 2010. 7. 8. Zoufalci, ČR 2009. 8. 8. U konce s
dechem, Fra 1959. 9. 8. Nenápadný půvab buržoazie 10. 8. Harold a Maude, USA 1971. 11. 8. Kouzelná chůva a Velký třesk
12. 8. Nejlepší z Brooklynu, USA. 13. 8. Sin Nombre, Mexiko 2009. 14. 8. Kawasakiho růže, ČR 2009. 15. 8. Strach(y) ze tmy,
Fra 2007. 16. 8. Pan Nikdo, Kanada 2009. 17. 8. Prokletý ostrov, USA 2010. 18. 8. Jak vycvičit draka, USA 2010. 19. 8. Shrek:
Zvonec a konec, USA. 20. 8. Avatar, USA + VB 2009. 21. 8. Vtáčkovia, siroty a blázni, SR. 22. 8. Muž na laně, VB 2008. 23. 8.
Single Man, USA 2009. 24. 8. Na sever, Norsko 2009. 25. 8. Alvin a Chipmunkové 2, USA. 26. 8. Hanebný Pancharti, USA. 27.
8. Baaria, Itálie 2009. 28. 8. Panika v městečku, Bel 2009. 29. 8. Bunny a býk, VB 2009. 30. 8. Zahraj to znovu, Same, USA. 31.
8. Líbáš jako Bůh, ČR 2008. Poznámka: V červenci se promítá od 21:30 hodin, v srpnu pak od 21. hodin. 

Foto autor:   Foto:Archiv MF DNES
Foto popis:   Chybět bude jen 3D Poslední díl příběhů o zlobrovi Shrek: Zvonec a konec bude kino dávat jen měsíc po české
premiéře.
Foto popis:   Modrý trhák Pokud v pátek 20. srpna bude hezky, dá se čekat, že pardubické  letní  kino  bude praskat ve švech.
Na programu je totiž oscarový fantasy film Avatar od režiséra Jamese Camerona.
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Zpět

Promítá se tu opět zadarmo!
TISK , Datum: 25.06.2010 , Zdroj: Blesk , Strana: 6 , Autor: (krč) , Vytištěno: 528 317 , Prodáno: 425 790 , Čtenost: 999 939 , Rubrika: Čechy / Morava
Letní kino v Pardubicích:

PARDUBICE - Filmy jako Shrek, Robin Hood nebo Iron Man 2 mají do letního kina v Pardubicích přilákat letos opět tisíce
návštěvníků. Není se co divit, promítá se tu stále zdarma.
Zatímco v minulých letech zde byly k vidění filmy, které měly svoji premiéru dávno za sebou, letos se diváci mohou těšit i na
novinky. Nulové vstupné je navíc takový fenomén, že jsou lidé, kteří si kvůli tomu plánují do Pardubic i dovolenou. „Naše letní
kino není ale jen o zábavě. Zařadili jsme proto do promítání i film Katka Heleny Třeštíkové. Promítneme i dokument Olgy
Špátové Oko nad Prahou,“ řekl dramaturg letního kina Leoš Kučera.
Pro letní kino bude však tato sezona důležitá. Vloni se po jejím skončení strhla velká diskuze o tom, zda má v Tyršových
sadech uprostřed Pardubic kino zůstat. Lidé z okolí si totiž stěžovali na hluk, nikoliv kina jako dřív, ale mládeže, která se u
vchodu do Tyršových sadů scházela. Tyršovy sady však mají příští rok projít rekonstrukcí, a tak nikdo neví, kde kino skončí.
„Letní kino je šité na míru Tyršovým sadům. Má atmosféru. Obávám se, že jinam by přišly jen desítky lidí a nikoliv tisíce,“ myslí
si hlavní pořadatel Jan Motyčka.

Foto autor:   Foto Blesk - Jaroslav Krčál
Foto popis:   Pardubické  letní  kino  bude v červenci promítat od 21:30 a v srpnu od 21 hodin
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Otázka pro...
TISK , Datum: 28.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (msu) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
... Romana Víška, moderátora Pardubického  letního  kina  Pernštejn

Na co se letos těšíte do Pardubického  letního  kina ?
„Mám hodně rád dokumenty. Například vloni mě příjemně překvapilo, že když se promítal snímek Občan Havel přikuluje,
dorazilo do Tyršových sadů hodně lidí.
Ještě půl hodiny před začátkem bylo sice kino poloprázdné, ale lidé nakonec stejně přišli a kino se zaplnilo.
To mi udělalo radost, protože dokumenty nebývají až tak navštěvované jako třeba komedie.
To specifikum se tady v případě dokumentu rozrostlo, vytváří zcela jinou atmosféru. I letos jich zde několik bude a já bych je
rád viděl. Například se chystám na Oko nad Prahou, ale i na české filmy Protektor, Hlídač č. 47 či Pouta. Vítězem lehkého
žánru jsou pak pro mne Mikulášovy patálie,“ řekl moderátor Pardubického  letního  kina  Pernštejn a bývalý televizní hlasatel
Roman Víšek (na snímku).

Zpět
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Kino letos zahájí delegace: Renč, Zelenka a Vaňková
TISK , Datum: 29.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: Monika Suchá , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní
čechy
Ve čtvrtek uvedou první snímek letošního ročníku letního kina, Hlídače č. 47, jeho tvůrci 

Pardubice – Již pozítří ve 21.30 hodin zahájí svůj provoz letní kino v pardubických Tyršových sadech. Hned první snímek Hlídač
č. 47 uvede početná filmová delegace. 

Zahájení uvede filmová delegace 

„Ve čtvrtek zavítá do Pardubic režisér snímku Hlídač č. 47 Filip Renč, spolu s ním přijede i scénárista Zdeněk Zelenka. A tuto
dvojici doplní přítelkyně Filipa Renče, finalistka prvního ročníku Superstar Šárka Vaňková,“ uvedl provozovatel letního kina Jan
Motyčka. 
Snímek Hlídač č. 47 vznikl na motivy románu Josefa Kopty. „Scénář k filmu je poslední scénáristická práce známého televizního
autora Eduarda Vernera, který zemřel v roce 2003. Eduard Verner ve svém textu vyzdvihl téma bolestného údělu člověka,
který, ovlivněn a poznamenán hrůznými válečnými zážitky, doufá, že ve svém dalším životě najde díky lásce, přátelství, práci a
rodinnému štěstí ztracenou rovnováhu,“ uvedl dramaturg kina Leoš Kučera. 
Hlavní postava Josef Douša, jehož si zahrál Karel Roden, je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání mladého muže před
skokem pod vlak. 
Zachráněný muž se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. K tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch. 
Ačkoliv se mu sluch za určitý čas vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o něm, i o tušeném vztahu jeho
ženy k Ferdovi, lidé říkají za jeho zády. 
„Velký lidský příběh oslovil i zkušeného a talentovaného režiséra Filipa Renče, kterému se scénář Eduarda Vernera dostal do
rukou před několika lety. Režijní scénář Filipa Renče a Zdeňka Zelenky podtrhuje dramatičnost předlohy a posiluje i domýšlí
osobní vazby všech hrdinů. Karel Roden získal za roli železničáře Douši Českého lva,“ vysvětlil provozovatel Pardubického
letní  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
V dalších rolích filmoví příznivci spatří například nedávno zesnulého Vladimíra Dlouhého. 

Chobotnice a její životopis 

I další dny přinesou do Tyršových sadů atraktivní domácí i zahraniční filmy. „V pátek se divákům představí snímek Mikulášovy
patálie, který natočil francouzský režisér Laurent Tirard, podle velmi oblíbených knih o malém Mikulášovi, jejichž autorem je
slavný francouzský spisovatel René Goscinny,“ sdělil Jan Motyčka. 
Sobotní večer přinese do Pardubic dokument Oko nad Prahou o osudech Chobotnice neboli projektu pražské Národní
knihovny. „Snímek je nejen osobním i politickým životopisem tohoto odvážného projektu, ale i životopisem posledních let života
autora tohoto návrhu Jana Kaplického,“ konstatoval provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
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Hvězdné filmy v pardubickém letním kině
TISK , Datum: 30.06.2010 , Zdroj: Právo , Strana: 11 , Autor: René Chvalina , Vytištěno: 187 232 , Prodáno: 133 972 , Čtenost: 274 441 , Rubrika:
Východní Čechy - Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
Ve čtvrtek zahájí promítání český film Hlídač č. 47 za účasti režiséra Filipa Renče a scenáristy Zdeňka Zelenky 

Pohled na jasnou noční oblohu plnou hvězd těsně nad stříbrným plátnem láká každým rokem desetitisíce filmových diváků. Ne
jinak tomu bude letos i v pardubickém letním kině Pernštějn. 
Již po páté budou mít milovníci stříbrného plátna možnost zhlédnout zcela zdarma snímky nejrůznějších žánrů. Od
osvědčených, převážně artových filmů až po filmové trháky. O slavnostní zahájení jubilejního pátého ročníku se tento čtvrtek
postará působivý český film Hlídač č. 47. Projekci, která začne v Tyršových sadech od 21.30 hodin, přijede zahájit režisér filmu
Filip Renč se scenáristou Zdeňkem Zelenkou. 
Široké divácké publikum v dalších dnech jistě ocení americké velkofilmy Avatar, Hanebný pancharti, Robin Hood nebo
romantickou komedii Nějak se to komplikuje s Meryl Streepovou. Chybět nebude ani Jarmuschův snímek Hranice ovládání či
titul O kapitalismu s láskou, jehož režisérem je svérázný Michael Moore. Na své si přijdou i příznivci Woodyho Allena při projekci
snímku Zahraj to znovu, Same. 
Tradičně velkým lákadlem budou určitě animované filmy pro celou rodinu, například zatím poslední díl Shreka nazvaný Zvonec
a konec či druhé pokračování příběhu nazvaného Alvin a Chipmunkové. 
Z tuzemské produkce se milovníci stříbrného plátna mohou těšit třeba na Najbrtova Protektora, který si z letošního ročníku
prestižní ankety Český lev odnesl hned šest sošek včetně ceny za Film roku, Hřebejkův pozoruhodný počin Kawasakiho růže či
divácky vděčný snímek Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh. K vidění však budou i Pouta s Oldřichem Kaiserem, Zoufalci se
Simonou Babčákovou a členkou královéhradeckého Klicperova divadla Pavlínou Štorkovou, Lištičky či působivé dokumenty
Oko nad Prahou a Katka. 

Také zajímavé evropské snímky 

V Pardubickém letním kině Pernštejn budou také k vidění zajímavé evropské filmy, mimo jiné například Koncert, který vzbudil
velký ohlas na letošním ročníku pardubického Febiofestu, francouzské snímky Mikulášovy patálie, Paříži, miluji tě či Galimatyáš,
tituly uznávaného španělského režiséra Pedra Almodóvara Volver a Rozervaná objetí, sicilská Baaria a mnohé další. 
Více informací o projektu najdete na webové adrese www.letnikino.cz. 

Region vydání: Právo - Východní Čechy
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Film Hlídač č. 47 uvede zítra jeho režisér i scénarista
TISK , Datum: 30.06.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (msu) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Zahájení provozu letního kina se blíží, první snímek představí filmová delegace. 

Pardubice – Zítra v 21.30 hodin zahájí svůj provoz Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Prvním filmem, který letos diváci v
Tyršových sadech spatří, je Hlídač č. 47. Projekce bude výjimečná i tím, že ji uvede filmová delegace. 

První film představí delegace tvůrců 

„Na zítřejší zahájení sezony zavítá do Pardubic režisér snímku Hlídač č. 47 Filip Renč, spolu s ním přijede i scénárista Zdeněk
Zelenka. A tuto dvojici doplní přítelkyně Filipa Renče, finalistka prvního ročníku Superstar Šárka Vaňková,“ uvedl provozovatel
letního kina Jan Motyčka. 
Snímek Hlídač č. 47 vznikl na motivy románu Josefa Kopty. „Scénář k filmu je poslední scénáristická práce známého televizního
autora Eduarda Vernera, který zemřel v roce 2003. Eduard Verner ve svém textu vyzdvihl téma bolestného údělu člověka,
který, ovlivněn a poznamenán hrůznými válečnými zážitky, doufá, že ve svém dalším životě najde díky lásce, přátelství, práci a
rodinnému štěstí ztracenou rovnováhu,“ řekl dramaturg kina Leoš Kučera. Hlavní postava Josef Douša, jehož si zahrál Karel
Roden, je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání mladého muže před skokem pod vlak. Zachráněný muž se ovšem po
incidentu zamiluje do Doušovy manželky. K tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch. Ač se mu sluch za určitý čas vrátí,
předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o něm, i o tušeném vztahu jeho ženy k Ferdovi, lidé říkají za jeho zády. 
I další dny přinesou do Tyršových sadů atraktivní domácí i zahraniční filmy. „V pátek se divákům představí snímek Mikulášovy
patálie, který natočil francouzský režisér Laurent Tirard, podle velmi oblíbených knih o malém Mikulášovi, jejichž autorem je
slavný francouzský spisovatel René Goscinny,“ sdělil Jan Motyčka. 
Sobotní večer přinese do Pardubic dokument Oko nad Prahou o osudech Chobotnice neboli projektu pražské Národní
knihovny. „Snímek je nejen osobním i politickým životopisem tohoto odvážného projektu, ale i životopisem posledních let života
autora tohoto návrhu Jana Kaplického,“ konstatoval provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 

Víšek: Kinu jsem kdykoli k dispozici 

Moderátorem letního kina bude i letos Roman Víšek. Právě Oko nad Prahou je jedním z filmů, na které se on sám těší a určitě
si jej podle svých slov nenechá ujít. 
Co ho přivedlo do Pardubic a hlavně k letnímu kinu? „K letnímu kinu jsem se dostal tak, že mě oslovil Jan Motyčka. Pravidelně
uvádím pardubickou část Febiofestu a odtud už to byl jen krok ke kinu,“ prozradil moderátor Pardubického  letního  kina
Pernštejn Roman Víšek. 
„Jsem sice vázán prací v Praze a práci mimo často nepřijímám, ale již první ročník Febiofestu mě přesvědčil, že tým, který se
kolem festivalu i kina pohybuje, je opravdu profesionální a to, co dělá, má ohlas u diváků. Takže jakmile se jedná o projekt
letního kina v Pardubicích, jsem kdykoli k dispozici,“ dodal Víšek. 
„Tyto akce mají stoprocentní úspěch. Jezdí sem i mnoho režisérů a tvůrců a kdokoli sem přijede, prožije krásný večer. Často
říkají, že se zdrží tak hodinu a pojedou, ale tým tady dokáže vytvořit tak nezapomenutelný večer, že často zůstanou třeba do
jedné do rána. A to mnohdy přinese všem zajímavé zážitky, plné netradičních věcí a povídání,“ vysvětlil Víšek. 
Navíc je na kině i podle něho lákavé to, že je zdarma. „Jsou akce, které, přestože mají sponzory, stejně musíte platit.
Pardubické  letní  kino  je jednou z mála akcí v republice, kde se nic nemusí platit. Věřím, že i kdyby bylo například symbolické
vstupné dvacet korun, lidé by to dali. Tohle je prostě skvělé gesto, kterým můžeme říct: Jsme tu pro vás,“ uzavřel Víšek. 
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Na slavnostní zahájení sezony letního kina přijede Filip Renč
TISK , Datum: 01.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Pavla Svítková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Dnes začíná pardubická letní kulturní událost číslo jedna. Letní kino otevře režisér Renč 

Pardubice – Jedna z nejoblíbenějších kulturních akcí Pardubic dnes odstartuje. Letní kino večer uvede první film. Vstup je
zdarma a nebudou chybět ani stánky s občerstvením. 

Celé léto do kina zadarmo 

„ Pardubické  letní  kino  je jednou z mála akcí v republice, kde se nemusí nic platit. Věřím, že i kdyby bylo například
symbolické vstupné dvacet korun, lidé by ho zaplatili,“ uvedl moderátor letního kina RomanVíšek. 
Dvouměsíční maraton domácích i zahraničních snímků dnes od 21.30 hodin slavnostně zahájí oceněný film Filipa Renče Hlídač
č. 47. 
„Letošní sezonu dnes otevře režisér Filip Renč osobně. Do Pardubického  letního  kina  Pernštejn přijede i scénárista Zdeněk
Zelenka a Renčova přítelkyně Šárka Vaňková, finalistka prvního ročníku Superstar,“ řekl provozovatel kina Jan Motyčka. 
Hlavní postavu železničního hlídače ztvárnil Karel Roden. V jedné ze svých posledních filmových rolí se představí i nedávno
zesnulý Vladimír Dlouhý. 
„Zítřejší večer patří francouzskému filmu Mikulášovy patálie režiséra Laurenta Tirarda, podle velmi oblíbených knih o malém
Mikulášovi, jejichž autorem je slavný francouzský spisovatel René Goscinny,“ upozornil dramaturg kina Leoš Kučera. 
Středy budou patřit v letním kině dětem. Tradiční lákadlo jsou animované filmy, u kterých se pobaví i dospělí. 
„V půlce srpna budeme promítat poslední díl Shreka, který se tak v našem letním kině objeví již měsíc po oficiální premiéře,“
sdělil dramaturg Leoš Kučera. 

Vyhrajte s Deníkem romantickou večeři! 

Deník pro čtenáře ve spolupráci s letním kinem připravil soutěž o romantickou večeři přímo při promítání. Již od zítřejšího
vydání můžete celé léto vyhrávat exkluzivní místa v letním kině spolu s bohatým pohoštěním. 
„Tento týden je nádherné počasí a snad dnes vydrží i při slavnostním zahájení. Je to jedinečná šance strávit příjemný večer se
svými blízkými pod širým nebem ve společnosti filmových hrdinů,“ uzavřel Jan Motyčka. 

Foto autor:   Foto: Deník/ Luboš Jeníček
Foto popis:   FANOUŠCI PARDUBICKÉHO  letního  kina  se konečně dočkali. Dnes startuje nová filmová sezona, zahájit ji
přijede delegace ke snímku Hlídač č. 47.
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Vyhrajte romantickou večeři v letním kině
TISK , Datum: 02.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (svp) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Letní kino 

Pardubice – Chcete dnes zažít příjemný večer v Pardubickém letním kině Pernštějn s večeří zdarma? Odpovězte do dnešní
desáté hodiny dopoledne na otázku, který film dnes večer letní kino promítne? Odpovědi posílejte na emailovou adresu
pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést jméno, příjmení a telefon (nejlépe mobil). Napište také heslo „letní kino“. Podmínkou
výhry je, přijít si vyzvednou poukázku do redakce pardubického deníku s aktuálním výtiskem novin. 
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Soutěž
TISK , Datum: 03.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (svp) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Vyhrajte romantickou večeři v letním kině 

Pardubice – Chcete ve středu 7.července zažít příjemný večer v Pardubickém letním kině Pernštějn s večeří zdarma?
Odpovězte do dnešní desáté hodiny dopoledne na otázku, kdo je moderátorem letního kina? Odpovědi posílejte na emailovou
adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést jméno, příjmení a telefon (nejlépe mobil). Napište také heslo „letní kino“. 
Podmínkou výhry je, přijít si vyzvednou poukázku do redakce Pardubického deníku s aktuálním výtiskem novin. 

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 55 / 170

http://www.newtonmedia.eu/


Zamilovaný Renč: Bez Vaňkové ani krok
TISK , Datum: 03.07.2010 , Zdroj: Blesk , Strana: 9 , Autor: (mir) , Vytištěno: 528 317 , Prodáno: 425 790 , Čtenost: 999 939 , Rubrika: Prominenti
PARDUBICE – Filip PAR Renč (44) a Šárka Vaňková (22) si den před odletem na exotický ostrov Bali stihli ještě udělat pěkný
večer. Zúčastnili se zahájení jubilejního, 5. ročníku pardubického  letního  kina  Pernštejn a Filip vyzval na 1500 návštěvníků,
aby vzdali hold nedávno zemřelému herci Vladimíru Dlouhému (†52). Sezonu kina zahajoval totiž Renčův snímek Hlídač č. 47,
ve kterém Dlouhý hraje. 
Jinak čerstvě zasnoubený pár zářil na všechny strany, přijímal gratulace a Šárka ostentativně ukazovala briliant. Spolu s nimi
se zahájení zúčastnil i Zdeněk Zelenka, který napsal k Hlídači scénář. „Doufám, že budu tady od mladých také pozvaný na
svatbu. Snad ji nebudou dělat někde v exotice,“ prohlásil Zelenka. 
Provozovatel kina Jan Motyčka chtěl snoubence překvapit obřím dortem. „Když jsem ale slyšel, že den nato odlétají, rozmyslel
jsem si to. Dostanou ho až ke svatbě. Vážím si toho, že vůbec přijeli,“ řekl Motyčka. 

Foto autor:   Foto Blesk – Jiří Hadač
Foto popis:   Filip se nestyděl a Šárku neustále objímal
Foto popis:   Filip přijel sezonu Pernštejna zahájit se snoubenkou Šárkou a scenáristou Zelenkou (druhý zleva). Jako pozornost
dostal archívní vína.

Zamilovaný Renč: Bez Vaňkové ani krok! URL
WEB , Datum: 03.07.2010 , Zdroj: blesk.cz
Filip Renč (44) a Šárka Vaňková (22) si den před odletem na exotický ostrov Bali stihli ještě udělat pěkný večer. Zúčastnili se
zahájení jubilejního, 5. ročníku pardubického  letního  kina  Pernštejn.

Filip vyzval na 1500 návštěvníků, aby vzdali hold nedávno zemřelému herci Vladimíru Dlouhému (†52). Sezonu kina zahajoval
totiž Renčův snímek Hlídač č. 47, ve kterém Dlouhý hraje.
Šárka se předváděla

Jinak čerstvě zasnoubený pár zářil na všechny strany, přijímal gratulace a Šárka ostentativně ukazovala briliant. Spolu s nimi
se zahájení zúčastnil i Zdeněk Zelenka, který napsal k Hlídači scénář. „Doufám, že budu tady od mladých také pozvaný na
svatbu. Snad ji nebudou dělat někde v exotice,“ prohlásil Zelenka.

Provozovatel kina Jan Motyčka chtěl snoubence překvapit obřím dortem. „Když jsem ale slyšel, že den nato odlétají, rozmyslel
jsem si to. Dostanou ho až ke svatbě. Vážím si toho, že vůbec přijeli,“ řekl Motyčka.
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Pardubické  letní  kino  má za sebou letošní premiéru. Přijel na ni i Renč
TISK , Datum: 03.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: JAN ŠAFÁŘ JIŘÍ SEJKORA , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Pardubice – První prázdninový den odstartovala jedna z největších letních atrakcí Pardubic za poslední roky – letní kino.
Stejně jako v minulých letech vyrostlo plátno v Tyršových sadech. Čtvrteční premiéru pak obstaral Renčův snímek Hlídač č. 47.

U letošní premiéry byl také režisér 

Letošní premiéra lákala i na poměrně zvučnou delegaci. Na začátek představení totiž do Pardubic dorazili režisér filmu Filip
Renč (na snímku Luboše Jeníčka v promítací místnosti) se svoji současnou partnerkou Šárkou Vaňkovou. „Film, který uvidíte,
bych chtěl zároveň věnovat jako poctu Vladimíru Dlouhému,“ řekl na úvod Filip Renč, který následně pohovořil, jak film Hlídač
č. 47 vznikal. „Měl se natáčet v ponurém stylu a v deštivém počasí. První natáčecí den ale začalo sněžit, a tak všechno bylo
jinak. Díky tomu sněhu ale nakonec film získal ještě lepší atmosféru,“ upřesnil známý režisér. 
Spokojen s letošní premiérou byl i provozovatel letního kina Jan Motyčka. „Bylo to bezva, slušná byla i návštěva. Na úvodní film
dorazilo zhruba dvanáct set diváků,“ radoval se Motyčka, který následně přiznal, že dostat na úvodní projekci režiséra Filipa
Renče sice bylo obtížnější, ale nakonec vše klaplo. „Když se o tyto celebrity dobře postaráte, tak mají důvod přijet,“ dodal s
úsměvem duchovní otec letního kina. 
Dnes je pro diváky připraven snímek Oko nad Prahou, v neděli pak americký film Nezapomeň na mě. Letní kino pochopitelně
hraje i v době státních svátků, a tak je na pondělí připraven francouzský film Paříži, miluji tě a na úterý pak snímek s názvem
Číslo 9. 

Zpět

Letní kino praskalo ve švech
TISK , Datum: 07.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: JIŘÍ SEJKORA , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Tropické počasí prodlouženého víkendu prospělo i letnímu kinu v Pardubicích. K promítacímu plátnu si v
pardubických Tyršových sadech našly cestu tisíce diváků. „Největší úspěch podle předpokladu u lidí sklidily především
romantické filmy. Nedělní snímek Nezapomeň na mě i pondělní Paříži, miluji tě navštívilo vždy přes tisíc diváků,“ konstatoval
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler.
Návštěvníky dnes večer čeká v letním kině animovaný film pro děti Sobík Niko.
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Láska a válka dnes večer v Tyršových sadech
TISK , Datum: 08.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Milý Johne. To je název filmu, který dnes uvede pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech. 
John Tyree slouží u Zelených baretů, speciální jednotky americké armády, a do rodné Jižní Karolíny ho přivedl opušťák, během
něhož si chce odpočinout od stresu z neustálé bojové pohotovosti a také strávit nějaký čas s otcem. Idealistická studentka
Savannah Curtis si tu pro změnu užívá prázdniny. Z nesmělého oťukávání se vyvinula láska jako trám. Jenže po 11. září se
Johnova vojenská mise na Blízkém východě neustále prodlužuje a vztah mladé dvojice drží nad vodou jen korespondence... 
Zajímá vás jak tato lovestory dopadne? Navštivte o půl desáté letní kino. 

Zpět
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PŘÍŠTÍCH 7 DNÍ
TISK , Datum: 08.07.2010 , Zdroj: Sedmička , Strana: 5 , Vytištěno: 650 000 , Čtenost: 326 401 , Rubrika: Zpravodajství
1. Ve čtvrtek 8. července v Chrudimi vrcholí festival Loutkářská Chrudim. Pohádky pro nejmenší se hrají v Divadle Karla
Pippicha. 
2. V pátek 9. července letní kino v Konopáči u Heřmanova Městce promítá od půl desáté večer český film Kuky se vrací. 
3. Letní parket v Živanicích roztančí v pátek od devíti hodin večer Aleš Brichta a ABBand. 
4. V kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci v neděli 11. července začíná 6. ročník festivalu Hudební léto. 
5. V pondělí 12. července letní kino v pardubických Tyršových sadech promítá od půl desáté večer americký film O kapitalismu
s láskou. 
6. V úterý 13. července o půl desáté večer dávají v letním Kině v Pardubicích americký film Hranice ovládání. 
7. Ve středu 14. července pardubické  letní  kino  uvede americko-japonskohongkongský film Astro boy. 

AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA 

www.sedmicka.cz/pardubice 

Zpět
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Letní kino sklízelo úspěch se sobíkem Nikem, dnes večer láká na Koncert a zítra na Katku
TISK , Datum: 09.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko - u nás
doma
Atraktivní filmy budou v Tyršových sadech k vidění zcela zdarma po celou dobu prázdnin. V červenci se promítá vždy od 21.30
hodin 

Pardubice – Velký zájem vzbudila v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových
sadech zcela zdarma vždy po setmění atraktivní domácí i zahraniční filmy, středeční projekce snímku Sobík Niko. 
Šlo o dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Tento příběh o Nikovi, který věří, že otec, jehož nikdy nepoznal, je jedním
ze světoznámé letky Santa Clause, přilákal do letního kina velmi slušnou návštěvu. 

Pro rodiny s dětmi 

V hojné míře do Tyršových sadů dorazily i rodiny s dětmi. „Je to fajn, když můžeme vyrazit do kina celá rodinka. Je to na naše
děti sice trochu pozdní doba, ale bereme to jako daň za to, že tu můžeme vidět zajímavé filmy, za které bychom jinde museli
platit drahé vstupné. Určitě jsme rádi, že tu kino existuje,“ uvedla Martina Stoklasová. 
„Rodinné animované filmy mají v Pardubickém letním kině Pernštejn dlouhodobě úspěch a vysokou návštěvnost,“ konstatoval
dramaturg letního kina Leoš Kučera. 
Dnes od 21.30 hodin budou mít milovníci stříbrného plátna šanci spatřit film Koncert, který sklízel velký úspěch už na
pardubické části prestižní přehlídky Febiofest. 
„Snímek pojednává o Andreji Filipovi, který byl za brežněvovské éry jedním z nejvýznamnějších dirigentů celého Sovětského
svazu. To bylo ještě v době, kdy vedl slavný orchestr divadla Bolšoj,“ poznamenal provozovatel Pardubického  letního  kina
Pernštejn Jan Motyčka. 
„Jeho strmá kariéra ale skončila poté, co odmítl vyhodit několik židovských členů orchestru, mezi nimi i svého nejlepšího přítele
Sachu. O třicet let později Andrej v divadle stále pracuje, ale dirigentskou hůlku vyměnil za koště uklízeče,“ pokračoval Jan
Motyčka. 
„Jednoho dne si všimne faxu s pozváním orchestru na koncert do pařížského divadla Châtelet a rozhodne se dát skupinu
současných automechaniků, prodavačů párků a ,fidlačů’ na svatbách znovu dohromady a všechny přesvědčit, že toto je ten
pravý orchestr Bolšoj,“ prohlásil provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn a dodal, že režisér Mihaileanu protkal
komedii vážnější rovinou o kdysi státně posvěceném antisemitismu. 

Zítra uvedou Katku 

Zítra bude na programu film Heleny Třeštíkové Katka. „Ten je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v
životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Proč začala brát drogy? Jak sama říká – chtěla se lišit,“ pravil
dramaturg Leoš Kučera. 
Píše se rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život –
touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end se však nekoná. 
„Režisérka zaznamenává ve svém filmu rok za rokem Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i
psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat. Její touha je
upřímná, droga ale nakonec vždycky zvítězí. Podaří se Katce konečně najít sílu ve chvíli, kdy otěhotní a budoucí mateřství jí
nabídne životní motivaci? To vše se diváci dozví v sobotu od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn,“ uzavřel Leoš
Kučera. 
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Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 09.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin
promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, jak se jmenuje
dirigent, o němž vypráví snímek Koncert, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin. Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny na e–mail pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, telefon
(nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá filmy po celé dva prázdninové měsíce zcela zdarma.
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Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 10.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin
promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kolik let v životě
mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí mapuje časosběrný dokument Hany Třeštíkové Katka, který bude k
vidění v Tyršových sadech už dnes večer od 21.30 hodin. Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny na e–mailovou adresu
pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. Včera
jsme se vás ptali, jak se jmenuje dirigent, o němž vypráví snímek Koncert, jenž byl k vidění v Tyršových sadech v pátek večer.
Správná odpověď byla, že šlo o Andreje Filipova. Na romantickou večeři v Pardubickém letním kině Pernštejn se může těšit
Monika Keslerová. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá filmy po celé dva prázdninové měsíce zcela zdarma.
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Letní kino nabídne i dokument Katka
TISK , Datum: 10.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: dub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V neděli bude uveden snímek španělského režiséra Almodóvara Rozervaná objetí. 

Pardubice – O víkendu čeká na příznivce kinematografie další várka filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn. To promítá
celý červenec a srpen v Tyršových sadech zdarma české i zahraniční filmy. 
Velký zájem vzbudilo třeba čtvrteční promítání romantického snímku Milý Johne. Prostředí městského parku pak přilákalo i
spoustu partnerských dvojic. 

Mladá narkomanka 

Dnes bude k vidění český dokumentární snímek Katka, který je možné zhlédnout tradičně od půl desáté večer. 
„Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího
marného zápasu se závislostí,“ pravil provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
„Proč začala brát drogy? Jak sama říká – chtěla se lišit. Dokument začíná v roce 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v
terapeutické komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život – touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end se však
nekoná. Režisérka zaznamenává ve svém filmu rok za rokem Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i
psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat. Její touha je
upřímná, droga ale nakonec vždycky zvítězí,“ prozradil Motyčka. 
Zda se podaří Katce konečně najít sílu skončit s drogami ve chvíli, kdy otěhotní a budoucí mateřství jí nabídne životní motivaci,
se dnes večer dozvědí všichni návštěvníci Tyršových sadů. 

Nový Almodóvar 

Letní kino promítá i v neděli. Na plátně se objeví film slavného a uznávaného španělského režiséra Pedra Almodóvara.
Pardubičtí diváci se mohou těšit na režisérův zatím poslední celovečerní film, který nese název Rozervaná objetí. V hlavní roli
se představí Penelope Cruzová. 
A o čem vlastně nový snímek španělského filmového mága vypráví? 
„Před čtrnácti lety se jeden muž stal obětí vážné autonehody, při níž ztratil nejen zrak, ale i ženu svého života. Vzhledem k
tomu, že už nemůže režírovat filmy, žije nyní Harry díky psaní scénářů, pomoci své oddané produkční a jejího syna Diega.
Rozhodl se žít, aby mohl vyprávět, a díky tomu je stále velice aktivní a atraktivní slepec, jemuž se podařilo vyvinout si zbývající
smysly tak, že si vše užívá plnými doušky. Ze svého života vymýtil veškeré události, které se staly před léty. Jenže jedné noci se
stane Diegovi nehoda a Harry se o něj stará. Během dlouhých nocí mu začne vyprávět o své minulosti, jakoby to byla jen
pohádka, která homázabavit. Vypráví příběh nešťastné lásky, žárlivosti a zrady,“ láká diváky na nedělní projekci provozovatel
letního kina Jan Motyčka. ( 
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Odpůrci letního kina vylévali na vůz ženy zastupitele vodu!
TISK , Datum: 12.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
„Zřejmě to byli nějací militantní bojovníci proti tomuto projektu,“ konstatoval Jiří Ascherl 

Pardubice – Na automobil manželky pardubického zastupitele Jiřího Ascherla někdo po skončení filmové projekce v
Pardubickém letním kině Pernštejn vylil kýbl vody! „Zřejmě to byli nějací militantní odpůrci letního kina,“ konstatoval pardubický
zastupitel Jiří Ascherl. 
„Jak skončil film, tak žena vyjížděla z parkoviště a někdo na její auto vylil z větší výšky vodu,“ popsal Deníku incident bývalý
náměstek pardubického primátora. 
„Tento způsob jednání mi přijde trochu zbytečný. Pardubické  letní  kino  je fenomén, který nemá v celé republice obdoby.
Mám pocit, že někteří lidé, co žijí v centru města, by chtěli mít klid, jako kdyby bydleli někde v hájovně. To samozřejmě nejde
dost dobře dohromady,“ poznamenal Jiří Ascherl. 

Centrummá žít 

„Je škoda, že někdo takovému projektu nepřeje. Domnívám se, že centrum by mělo žít. Je to tak běžné i v jiných městech,“
prohlásil zastupitel. 
„Celá událost mi přijde trochu neuvěřitelná. V podstatě od začátku kritiky obyvatel ulice Na Hrádku a Sukovy třídy narážíme na
stejný problém. Je jasné, že pokud někdo bydlí v centru města, tak prostě musí počítat s tím, že tu bude větší hluk než v
nějakých odlehlejších částech Pardubic. Osobně jsem žil deset let na třídě Míru, v posledních letech přímo nad arabským
bistrem, a přestože tu byl mnohonásobně vyšší hluk, než jaký vytvářejí návštěvníci letního kina po odchodu z Tyršových sadů,
nikdy by mě nenapadlo, abych někomu psal nějakou stížnost nebo petici. Stejně to brali i mí sousedé,“ nechal se slyšet
provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 

Zbytečné problémy 

„Rozhodně se ale nebráníme komunikaci s lidmi, kteří mají s návštěvníky Pardubického  letního  kina  problém. I proto jsme
před několika dny všem obyvatelům ulice Na Hrádku a Sukovy třídy napsali osobní dopis, kde je vybízíme k tomu, aby své
připomínky směřovali přímo nám a ne abychom je řešili až zprostředkovaně přes komunální politiky. V tomto dopise jsme
dokonce uvedli své osobní kontakty a vyjádřili ochotu komunikovat a řešit případné problémy. Zatím však tuto nabídku nikdo
nevyužil,“ pokračoval Jan Motyčka. 
„Kdybych měl nějaký takový problém sám, určitě bych se ho snažil řešit přímo s pořadateli. Myslím, že je to nejjednodušší a
nejrychlejší řešení, jak zjednat nápravu,“ vyjádřil se provozovatel Pardubického  letního  kina . 
„Myslím, že je tedy trochu zbytečné uchylovat se k takovým akcím, jako je vylévání kýblů vody na návštěvníky Pardubického
letního  kina ,“ dodal Jan Motyčka. 
„Oficiálně jsme žádné oznámení o této záležitosti neobdrželi. Zprostředkovaně jsme se však o ní doslechli,“ potvrdil Deníku
tiskový mluvčí pardubických strážníků Pavel Čejka. „Situaci jsme monitorovali i následující dny, ale žádnou podobnou událost
jsme nezaznamenali,“ prohlásil Pavel Čejka. 

Přijde i starostka? 

„Byla jsem informována, že někdo házel vodu po návštěvnících letního kina. Obrátila jsem se proto na městskou policii a
poprosila ji, aby se pokusila zjistit, kdo tuto činnost dělá. Mám přislíbeno, že jakmile něco zjistí, budou mě její představitelé
neprodleně informovat,“ pravila starostka prvního městského obvodu Hana Tomanová. 
„Do neděle jsem byla na dovolené, ale během tohoto týdne bych se ráda do Tyršových sadů vypravila a osobně se přesvědčila
o tom, jak to nyní v Pardubickém letním kině vypadá a jaká je situace po skončení filmových projekcí,“ svěřila se starostka
pardubické „jedničky“. 
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 12.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin
promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, jak se jmenuje režisér
snímku O kapitalismu s láskou, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin. Odpovědi posílejte do
dnešní desáté hodiny na e–mail pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a
také heslo „Letní kino“. 
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Zpět

Letní kino nabízí Jarmuschův snímek
TISK , Datum: 13.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Letošní ročník karlovarského filmového festivalu již skončil, ale kdo by měl chuť si okusit atmosféru filmů, které mají jeho
návštěvníci v oblibě, může se dnes vypravit do pardubického  letního  kina . To nabízí snímek amerického nezávislého filmaře
a držitele několika Zlatých palem z Cannes Jima Jarmusche s názvem Hranice ovládání. Osamělý muž beze jména putuje
španělskou krajinou a u kávy se setkává s tajemnými lidmi a sbírá indicie. Jaké jsou jeho úmysly a co se píše na vzkazech z
krabiček od zápalek? 

Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 13.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo je režisérem filmu Hranice ovládání, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá filmy po celé dva prázdninové měsíce zcela zdarma.
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Boj o letní kino vrcholí. Zavřít ho může stavba i hluk
TISK , Datum: 13.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Letnímu kinu v pardubických Tyršových sadech hrozí konec. Jednak se chystá přestavba parku, během které biograf prý
nebude moci fungovat, navíc odborníci říkají, že po rekonstrukci už nebude v sadech pro plátno místo. Kino by rádi zrušili i lidé
z blízkých domů. Vadí jim hluk, který dělají jeho návštěvníci

PARDUBICE Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech je ve své páté sezoně. I letos bezplatné promítání táhne do parku
večer co večer stovky návštěvníků. Přesto provozovatelé biografu mají nůž na krku.
Vše totiž nasvědčuje tomu, že letos se v parku promítá na delší dobu naposled. Sady čeká rekonstrukce, která diváky vyžene
minimálně na rok, možná dokonce navždy. „Oprava je plánována na příští rok. Zatím nevidím moc šancí, že by se během
rekonstrukce mohlo v parku promítat,“ uvedl náměstek primátora Alexandr Krejčíř.
Na radnici už také řeší, kam by se minimálně na jedny prázdniny letní kino přesunulo. Ve hře je hlavně areál bývalého lihovaru
Hobé nebo louka nedaleko koupaliště Cihelna. Ani jedno se však nelíbí zakladateli letního kina Janu Motyčkovi. „Prostor v
Tyršových sadech je naprosto unikátní a právě díky parku je kino tak úspěšné. Chceme proto hledat cestu, jak zůstat v
Tyršových sadech i během rekonstrukce,“ uvedl JanMotyčka.
Kino však má nad sebou ještě jednu hrozbu. Tou je hluk, který mají na svědomí návštěvníci večerního promítání. Lidé z
okolních domů si na něj vminulých letech u politiků hlasitě stěžovali. Pokud by příval protestů neustával, kino by zřejmě muselo
zavřít. I proto Motyčka dělá vše možné proto, aby udržel na Sukově třídě při projekci a těsně po ní klid. „Žádám i lidi z okolních
domů, aby případné námitky směřovali na mne a ne na politiky. Vše se pokusíme ihned řešit,“ slibuje Motyčka a podle městské
policie se mu to zatím daří.
Strážníci prý v souvislosti s kinem řešili minimum problémů. „Za prvních 12 dní promítání máme v kině jen čtyři akce. Vždy se
jednalo o potíže s opilci, většinou bezdomovci. Na hluk si nestěžoval nikdo. Jsme až překvapeni, jak v klidu to letos probíhá,“
řekl mluvčí strážníků Pavel Čejka.
Ani zvýšený tlak na udržování klidu v okolí kina však jedinečnou letní akci nemusí zachránit. Například hlavní městská
architektka Petra Nacu si myslí, že po opravě parku by biograf měl z centra zmizet. Třeba k areálu univerzity.
Politici, kteří mají před komunálními volbami, však Tyršovým sadům dávají šanci. „Bylo by škoda, aby tato akce skončila.
Potřebujeme, aby i do opraveného parku chodili lidé. Já osobně nemám nic proti pokračování promítání. Rozhodnout ale bude
muset až nové zastupitelstvo,“ řekl primátor Jaroslav Deml.

FAKTA Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech

Poprvé se zadarmo promítalo v parku v centru krajského města v létě 2006. Jen za loňské prázdniny si našlo cestu do jinak
prázdného parku zhruba 70 tisíc lidí. Do areálu se najednou vejde zhruba tři tisíce lidí. Promítá se každý večer od 21.30 hodin.
Letos se však v srpnu bude začínat o půl hodiny dříve.

Foto autor:   Foto: Michal Klíma, MF DNES
Foto popis:   Láká diváky Do kina míří denně stovky lidí.
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Letní kino: Výdělečný podnik? Určitě ne, pravil provozovatel
TISK , Datum: 13.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: (msu) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
„Ne každý podnikatelský záměr musí být nutně primárně ziskový,“ prohlásil Jan Motyčka 

Pardubice – Letní kino je jednou z nejoblíbenějších atrakcí v Pardubicích. Každý den do něj zavítá obrovské množství
návštěvníků. 
Provozovatelé kina se setkávají na webové diskuzi s různými názory včetně pár negativních. Například se objevují ojedinělé
hlasy, že celé letní kino je prý realizováno ne pro lidi, ale kvůli vlastnímu prospěchu provozovatelů. 
„Věřte, nevěřte, ne každý podnikatelský záměr musí být nutně primárně výdělečný. A v případě letního kina tomu tak nikdy
nebylo. Například loňský rozpočet ve výši 885 tisíc korun se určitě nepodařilo pokrýt, a to ani nepočítám svou práci a energii
do tohoto projektu vloženou,“ uvedl Jan Motyčka, provozovatel letního kina v Tyršových sadech. 
„Na druhou stranu jsme z ničeho vytvořili projekt, který po pěti ročnících zcela jistě nějakou hodnotu má a nebýt aktuální
nejistoty z budoucnosti kvůli rekonstrukci sadů by tento vývoj dále pokračoval. Zároveň člověk trochu jinak přistupuje k
něčemu, co vytvořil, než k tomu, s čím například pouze pracuje. Jinak řečeno – na své děti nahlížíme určitě jinak než na své
zaměstnance,“ sdělil Motyčka. 

Pozitivní názory jasně převažují 

Na letní kino však jednoznačně převažují pozitivní názory. 
Ani dnes diváci nebudou o projekci ošizeni. Od 21.30 hodin v sadech začíná snímek Hranice ovládání. 
„Novinka nezávislého tvůrce Jima Jarmusche je prozatím obestřena tajemstvím. Díky filmům Mrtvý muž nebo Zlomené květiny je
však držitel několika Zlatých palem z Cannes sázkou na jistotu. Podporován herci jako Bill Murray, Tilda Swintonová nebo John
Hurt se slavný režisér vrací po čtyřech letech od svého posledního samostatného celovečerního filmu Zlomené květiny.
Osamělý muž v podání jednoho z Jarmuschových dvorních herců Isaacha De Bankolé přijíždí do Španělska vykonat práci
možná tak trochu mimo zákon,“ prozradil dramaturg Pardubického  letního  kina  Pernštejn Leoš Kučera. 
Zítřejší večer bude jako obvykle patřit filmu pro děti. Na plátně se objeví Astro Boy. 
„Mechanický kluk – Astro Boy byl stvořen pro napínavá dobrodružství, která může prožít jenom on. Jeho táta, slavný vědec
Tenma, mu do vínku dal super sílu, rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky. Astro Boy poznává svět, učí se
lidským emocím, když tu se jeho rodina a přátelé ocitnou v nouzi. Odvážný kluk se proto vrací do rodného Metro City, aby čelil
možná dosud největší životní výzvě a stal se hrdinou,“ konstatoval Jan Motyčka, provozovatel Pardubického  letního  kina . 

V kině dojde rovněž na Galimatyáš 

Čtvrteční večer nabídne návštěvníkům Tyršových sadů snímek Galimatyáš. 
„Nový film Jean-Pierra Jeuneta, režiséra Amélie z Montmartru, se skvělým francouzským hercem Dany Boonem v hlavní roli, je
opravdovou filmovou událostí. Jeunetův osobitý svět, originalita příběhu a neuvěřitelná práce s obrazem jsou zárukou velmi
úspěšného díla,“ dodal Jan Motyčka. 
Snímek přinese příběh Bazila, který má špatné zkušenosti se zbraněmi: nejdříve jej mina, která vybuchla uprostřed marocké
pouště, připravila o otce a o mnoho let později se mu přímo do mozku zavrtala zbloudilá kulka, která může v kteroukoliv chvíli
udělat tečku za jeho životem... 
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Pardubické  letní  kino  promítne dnes večer v Tyršových sadech Astro Boye
TISK , Datum: 14.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela zdarma
atraktivní filmy, bude dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí k vidění film Astro Boy.

Mechanický kluk

„Je to příběh mechanického kluka, který by stvořen pro napínavá dobrodružství. Ta může prožít jenom on. Jeho táta, slavný
vědec Tenma, mu do vínku dal super sílu, rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler.

Učí se poznávat svět

„Astro Boy poznává svět, učí se lidským emocím, když tu se jeho rodina a přátelé ocitnou v nouzi. Odvážný kluk se proto vrací
do rodného Metro City, aby čelil možná dosud největší životní výzvě a stal se hrdinou,“ prozradil provozovatel letního kina.

Zítra na Galimatyáš

Zítra večer se bude ve stejný čas a na stejném místě promítat Galimatyáš. „Bazil má špatné zkušenosti se zbraněmi: nejdříve
jej mina, která vybuchla uprostřed marocké pouště, připravila o otce a o mnoho let později se mu přímo do mozku zavrtala
zbloudilá kulka, která může v kteroukoliv chvíli udělat tečku za jeho životem,“ sdělil.
„Nový film Jean-Pierra Jeuneta (režiséra Amélie z Montmartru) se skvělým francouzským hercem Dany Boonem v hlavní roli je
opravdovou filmovou událostí. Jeunetův osobitý svět, originalita příběhu a neuvěřitelná práce s obrazem jsou zárukou velmi
úspěšného díla,“ řekl provozovatel kina.
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S letními kiny se na východě Čech roztrhl pytel
TISK , Datum: 14.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 5 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: východní čechy
Promítání filmů pod širým nebem láká. Asi nejhmatatelnějším důkazem je neuvěřitelně populární letní kino v centru Pardubic.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU Východní Čechy – Letní kino v centru města, celorepublikový unikát, má v Pardubicích už pětiletou
tradici. Jen vloni ho navšívilo 70 tisíc lidí. Navzdory některým negativním ohlasům obyvatel centra proudí do Tyršových sadů
každý večer davy lidí. A nikoliv na nějaké laciné hollywoodské „béčkové“ snímky.
„Je škoda, že někdo takovému projektu nepřeje. Domnívám se, že centrum by mělo žít,“ prohlásil za tisíce příznivců letního kina
pardubický zastupitel Jiří Ascherl. Pravděpodobně některý z odpůrců kina před několika dny vylil na auto s jeho manželkou,
když vyjížděla z parkoviště, kýbl s vodou.
„Letní kino není jen o zábavě, proto jsme do letošního programu zařadili i několik dokumentů či náročnější snímky z Febiofestu
nebo Projektu 100,“ řekl dramaturg letního kina Leoš Kučera. Středeční večery jsou zase věnované dětským filmům.
Na obrovské popularitě pardubického  letního  kina  se bezesporu odrazila i skutečnost, že vstup je zdarma.
S letními kiny se roztrhl pytel v celých východních Čechách. Po 16 letech se objevilo ve Svitavách, úspěšně funguje v Hořicích,
Jičíně či v Hradci Králové. Jejich návštěvnosti pomohlo především nynější teplé a suché počasí.
Královéhradečtí filmoví fanoušci využívají hlavně pátečního zlevněného vstupného do zdejšího „letňáku“ Širák. „Snažíme se tak
vyjít vstříc lidem, co zůstali o prázdninách ve městě, promítáme především horory, art filmy nebo kultovní snímky,“ uvedla
Dominika Špalková, dramaturgyně kina. Poslední den pracovního týdne se přijdou do „letňáku“ pobavit i tři stovky diváků. Jinak
se průměrná návštěvnost pohybuje kolem šedesáti lidí na představení. Spokojen může být i Petr Mohr, ředitel svitavského
kulturního střediska. „Při premiéře letního kina, na titul Ženy v pokušení, bylo vyprodáno,“ řekl Deníku. Slušná návštěvnost
tady trvá i nadále. Promítacími dny jsou čtvrtky, pátky a soboty.
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Letní kino nabízí snímek autora Amélie
TISK , Datum: 15.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce

FILM Bazil má špatné zkušenosti se zbraněmi: nejdříve jej mina, která vybuchla uprostřed marocké pouště, připravila o otce a o
mnoho let později semu přímo do mozku zavrtala zbloudilá kulka, která může v kteroukoliv chvíli udělat tečku za jeho životem.
Nový film Galimatyáš Jean-Pierra Jeuneta - režiséra úspěšného snímku Amélie z Montmartru - uvádí dnes večer pardubické
letní  kino .

Zpět

Letní kino bude dnes promítat Galimatyáš
TISK , Datum: 15.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
V pardubických Tyršových sadech se začíná večer od 21.30 hodin

Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od 21.30 hodin francouzský snímek Galimatyáš.
V Tyršových sadech bude v případě příznivého počasí k vidění zcela zdarma!
„Bazil má špatné zkušenosti se zbraněmi: nejdříve jej mina, která vybuchla uprostřed marocké pouště, připravila o otce a o
mnoho let později se mu přímo do mozku zavrtala zbloudilá kulka, která může v kteroukoliv chvíli udělat tečku za jeho životem,“
uvedl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Nový film Jean-Pierra Jeuneta, režiséra Amélie z Montmartru, se skvělým francouzským hercem Dany Boonem v hlavní roli je
opravdovou filmovou událostí. Jeunetův osobitý svět, originalita příběhu a neuvěřitelná práce s obrazem jsou zárukou velmi
úspěšného díla,“ dodal Tomáš Drechsler.
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 15.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo je režisérem filmu Galimatyáš, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“.

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá filmy po celé dva prázdninové měsíce zcela zdarma.
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Zpět

PŘÍŠTÍCH 7 DNÍ
TISK , Datum: 15.07.2010 , Zdroj: Sedmička , Strana: 4 , Vytištěno: 650 000 , Čtenost: 326 401 , Rubrika: Zpravodajství
1. Ve čtvrtek o půl osmé večer začíná v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi varhanní koncert Kateřiny Jirešové. 
2. V pátek v šest hodin večer začíná na Kunětické hoře hudební festival České hrady. 
3. V sobotu od sedmi hodin večer koncertuje na Resselově náměstí v Chrudimi Kamil Střihavka. 
4. V neděli od devíti hodin dopoledne do čtyř odpoledne se koná ve skanzenu na Veselém Kopci tradiční jarmark. Vystoupí tam
folklorní soubory a ke koupi budou výrobky tradičních řemeslníků. 
5. V pondělí od devíti hodin večer uvede letní kino v Konopáči český film Mamas & Papas. 
6. V úterý se od půl desáté večer promítá v pardubickém letním kině film Admirál, který popisuje příběh vůdce ruských
bělogvardějců Alexandra Kolčaka. 
7. Ve středu v pět hodin odpoledne koncertuje v Bubeníkových sadech v Pardubicích Živaňanka. 
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 16.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo je režisérem filmu Robin Hood, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá filmy po celé dva prázdninové měsíce zcela zdarma.
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V letním kině bude bojovat Robin Hood
TISK , Datum: 16.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Režisérská legenda Ridley Scott dnes večer v pardubickém letním kině odvypráví vlastní verzi příběhu o Robinu Hoodovi.
Ta je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se film odehrává, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že další den
pro ně nemusí nastat. Režisér navíc pro natáčení získal úspěšné herecké hvězdy. Všichni aktéři si aspoň jednou v životě
vyzkoušeli, jaké to je, držet v ruce vlastního Oscara, ať to je producent Brian Grazer (Čistá duše), scénárista Brian Helgeland
(L. A. Přísně tajné), nebo herci Russell Crowe (Gladiátor), Cate Blanchettová (Letec) nebo William Hurt (Polibek pavoučí ženy).
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Zpět

Letní kino láká dnes na Pouta, zítra promítne Piráty na vlnách
TISK , Datum: 17.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn (na snímku Luboše Jeníčka), které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových
sadech zcela zdarma, uvede dnes od 21.30 hodin film Pouta. „Tento příběh zavede diváky do Československa v roce 1982,“
prohlásil jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler. 
„Totalitní režim se zdá jako nekonečný a neukončitelný. Antonín, příslušník tajné policie, v sobě má obrovský nezacílený vztek
a všechno kolem – práce i rodinný život – ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku, neví, co od ní chce,
ale chce to strašně. Není v tom láska ani jiný druh čisté vášně – pouze spalující touha po iluzi útěku z klece nudného života
beze smyslu,“ nastínil Tomáš Drechsler. 
„Antonínova nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe ho obrací i proti vlastním lidem a systému. Pokud ale Antonín porušuje
pravidla organizace, jíž slouží, není to gesto občanské, nebo dokonce politické – je to vzpoura čistě osobní a zběsilá.
Antonínova zkáza v sobě však možná nese i jakousi prchavou naději,“ sdělil provozovatel letního kina, kde zítra ve stejný čas a
na stejném místě přijde na řadu snímek Piráti na vlnách. 
„Pokud jde o rockovou muziku, byla šedesátá léta zlatou érou. Regulemi sešněrovaný rozhlasový trh ve Velké Británii to ale
okázale ignoroval, a tak mohli tamní posluchači svou oblíbenou muziku poslouchat jen dvě hodiny týdně na vlnách
veřejnoprávní BBC. Pak se však objevilo Radio Rock, které tuhle nebezpečnou hudbu šířilo 24 hodin denně a přísná nařízení
obcházelo jednoduchým trikem – vysíláním z lodi plující Severním mořem těsně za hranicemi britských teritoriálních vod, což
byla výjimka, na kterou byli i vynalézaví zákonodárci krátcí,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler. 
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Zpět

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 17.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo je režisérem filmu Pouta, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin? Odpovědi posílejte do
dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení,
telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá filmy po celé dva prázdninové měsíce zcela zdarma.
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Zpět

Letní kino se vrátí do totalitních dob
TISK , Datum: 17.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Pardubické  letní  kino  dnes promítá český snímek Pouta. Ten se vrací do roku 1982 a doby tehdejšího totalitního
Československa. Tomáše zmáhá únava. V odporu proti režimu již nenachází praktický význam, nevidí možnost „vítězství“, jeho
způsob života ho unavuje. Začít jinou existenci by se ovšem rovnalo přiznání prohry, dobové poměry navíc žádný nový začátek
neumožňují - kromě emigrace. Jakkoli je pro Tomáše důležitá rodina a přátelé, pokouší se svou krizi řešit způsobem, který jeho
rodinu ohrožuje. Začne si mimomanželský vztah s Klárou. Antonín, příslušník tajné policie, se od svého informátora a
Tomášova přítele Pavla o nevěře dozvídá. Ta informace ho zaujme, jeho zájem je ale od počátku víc než jen profesionální.
Když Kláru pozoruje, vzbudí v něm temnou touhu. 
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Zpět

Letní kino: Robin Hood trhal rekordy!
TISK , Datum: 19.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Páteční projekce filmu Robin Hood trhala v Pardubickém letním kině Pernštejn letošní návštěvnické rekordy. Do
Tyršových sadů zavítaly zhruba dva tisíce návštěvníků! „Samozřejmě nám taková návštěva udělala velkou radost. O to větší
jsme měli, když během projekce panovalo při takovém počtu lidí naprosté ticho. Stejně to vypadalo i po skončení promítání,“
konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Všem návštěvníkům Pardubického
letního  kina  bychom chtěli za takový odpovědný přístup moc poděkovat,“ poznamenal jeden z provozovatelů tohoto
úspěšného prázdninového projektu. Naopak v sobotu večer se letos poprvé v Tyršových sadech nepromítalo. „Důvodem bylo
pochopitelně nepříznivé počasí,“ dodal Jan Motyčka. 
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Zpět

V letním kině propukne ekonomická krize
TISK , Datum: 19.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Lítám v tom. V době finanční krize není lepší džob než být profesionální
vyhazovač z práce. Snímek se na současné ekonomicky těžké časy dívá z pozice těch, komu vyhovuje, že firmy musejí snižovat
náklady a „stavy“, tedy zacházet s lidmi jako s pouhými položkami v účetnictví. „Nejsilnější zbraň filmu Lítám v tom je v jeho
vědoucím humoru a v tom, že je takřka léčivě normální. Není v něm nic umělého ani vyumělkovaného, nepotřebuje efekty,
pohádkové úniky ani výzvy k lidstvu a stačí mu sto minut, aby shrnul vše, co je v životě podstatné,“ uvedla ve své recenzi
filmová kritička Mirka Spáčilová. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 86 / 170

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Lítám v tom. Dnes v letním kině
TISK , Datum: 19.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: (krt) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech dnes zdarma promítá od 21.30 hodin snímek Lítám v tom. Tato
komedie láká jak hvězdným obsazením, hlavního hrdinu Ryana totiž ztvárnil George Clooney, tak netradičním dějem, který
pochází z dílny režiséra Jaisona Reitmana. 
„Životní cíl Ryana Binghama může někomu připadat směšný. Chtěl by nalétat deset milionů leteckých mil a díky tomu vstoupit
do elitní společnosti několika málo vyvolených,“ uvedl provozovatel letního kina Tomáš Drechsler. Kvůli splnění zdánlivě
nemožného snu Ryan prakticky žije v letadle a vše svému cíli uzpůsobuje. 
,,Jeho vlastní byt je méně útulný než libovolný hotelový pokoj, rodina s ním už dávno přestala počítat a všechno, co má, se
vejde do jediného kufru, který ovšem musí splňovat kritéria pro příruční zavazadlo,“ řekl Drechsler. 
Komplikace se objeví s příchodem ambiciozní kolegyně (Anna Kendrick), která chce Ryana z práce propustit a tím jeho sny
zmařit. V konfrontaci s touto nepříjemnou pravdou začne Ryan uvažovat o tom, jestli smysl života opravdu nenajde na zemi.
Zdalipak Ryan opravdu dosáhne toho, po čem touží? ,,Příběh má okouzlující rozuzlení a rozhodně vás tato úspěšná komedie
nezklame,“ konstatoval Drechsler. 
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Zpět

Otázka pro...
TISK , Datum: 20.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (krt) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
...provozovatele Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jana Motyčku 

Na co se dnes večer mohou těšit návštěvníci Tyršových sadů? „Návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které
promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma v Tyršových sadech, se mohou dnes od 21.30 hodin v případě příznivého počasí
těšit na projekci filmu Admirál. 
Hlavním hrdinou příběhu je admirál Alexander Kolčak. 
Má vše – ženu, dítě a kariéru. Jednoho dne potká Annu – ženu svého přítele a zamiluje se. Bojuje ve svém srdci, ale také v
rodném Rusku. Nejen na Sibiři se právě odehrává občanská válka mezi Rudou armádou a bělogvardějci, jejichž odpor v
mrazivé oblasti Kolčak vede,“ přiblížil děj snímku jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka (na
snímku). 
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Zpět

Letní kino uvádí ruského Admirála
TISK , Datum: 20.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce

FILM Válečné drama Admirál se v Rusku stalo hitem a diváci na něj zakoupili vstupenky za více než 35 milionů dolarů. Dnes se
na něj mohou přijít podívat návštěvníci pardubického  letního  kina . Admirál Alexander Kolčak má vše: ženu, dítě a kariéru.
Jednoho dne potká Annu -ženu svého přítele, a zamiluje se. Bojuje ve svém srdci, ale také v rodném Rusku. Nejen na Sibiři se
právě odehrává občanská válka mezi Rudou armádou a bělogvardějci, jejichž odpor v mrazivé oblasti Kolčak vede.

Zpět
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Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 20.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, z jaké země je snímek Admirál, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin? Odpovědi posílejte
do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a
příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá filmy po celé dva prázdninové měsíce zcela zdarma.

Zpět
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Chlupatá odplata již dnes v letním kině!
TISK , Datum: 21.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Tip Deníku 

Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn (na snímku), které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela
zdarma, se jako každou středu zaměří na dětského diváka. Dnes večer od 21.30 hodin budou moci jak malí, tak i dospělí
diváci, zhlédnout rodinný film Chlupatá odplata. Hvězdně obsazený snímek s Brendanem Fraserem (známý ze série filmů o
Mumii) a Brooke Shieldsovou (hvězda Modré laguny) nás přenese do oregonských lesů, kam se hlavní hrdina Dan Sanders
(Brendan Fraser) kvůli práci přestěhuje i s rodinou z Chicaga. Zde má dohlížet na stavbu zdánlivě ekologického projektu.
„Zpočátku si myslí, že největším problémem pro něj budou zhýčkaná manželka (Brooke Shieldsová) a pubertální syn (Matt
Prokop), jenž má z přírody panickou hrůzu. To ovšem ještě netuší, že se kvůli své nové funkci stal nepřítelem číslo 1 pro
všechna místní zvířata, která se nehodlají svého domova vzdát bez boje,“ nastínil děj jeden z provozovatelů kina Tomáš
Drechsler. Pod tuto akční komedii je podepsán Roger Kumble, který je českému publiku znám především teenagerovským
přepracováním de Lacloseho klasiky Nebezpečné známosti. 

Zpět

Letní kino uvádí Almodóvarův Volver
TISK , Datum: 22.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 
Krátce 

Kdo dnes zavítá do pardubického  letního  kina , uvidí snímek uznávaného španělského režiséra Pedra Almodóvara. Ten
namíchal ve filmu zábavnou i dojemnou poctu síle a soudržnosti žen. Snímek přináší kromě zápletky s duchařskými motivy zcela
výjimečnou hereckou sestavu, jíž vévodí Penélope Cruz (na snímku) a Carmen Maura. 
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Zpět

Letní kino láká na Volver s Penélope Cruz
TISK , Datum: 22.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Dnešní program v Pardubickém letním kině Pernštejn, který v Tyršových sadech začne v 21.30 hodin, je zaměřen
na náročnějšího diváka. Zcela zdarma zde bude uveden film od známého španělského režiséra Pedra Almodóvara. Stejně jako
ve svých předchozích snímcích se režisér zaměřuje na ženské hrdinky a jejich nelehký osud. Jeho režijní styl klade důraz
především na výrazné barvy, slovíčka a pocity. Volver znamená „vrátit se“ – a Almodóvar se svým filmem vrátil do kraje svého
dětství La Mancha. „Film vypráví příběh dvou sester odlišného temperamentu, ale podobných osudů. Ten dramatičtější prožívá
energická a krásná Raimunda (P. Cruzová), odhodlaná za každou cenu bránit svou rodinu. Nosí v sobě jedno strašné
tajemství, o kterém ví pouze její matka,“ prozradil děj provozovatel kina Tomáš Drechsler. 

Zpět

Letní kino promítá snímek Lištičky
TISK , Datum: 23.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 
Krátce 

Snímek Lištičky zítra promítá pardubické  letní  kino . Au pair Alžběta se zoufale snaží vytvořit si svůj nový domov v Irsku tím,
že si chce najít chlapa za každou cenu. Částečně proto, že její skutečný domov na Slovensku bude brzy srovnán se zemí kvůli
nové dálnici, ale hlavně má své osobní důvody. Její starší sestra Tina, zasnoubená s Irem Stevem, jí chce pomoct, cítí, že jí to
dluží. Alžběta ale její pomoc kategoricky odmítá. 
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Zpět

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 23.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, v kterém městečku se odehrává děj snímku, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin?
Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé
své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Zpět
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Letní kino dnes zažije legendární Woodstock!
TISK , Datum: 23.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Dnes se bude v Pardubickém letním kině Pernštejn v Tyršových sadech promítat film Zažít Woodstock od
oscarového režiséra Anga Leeho. K vidění bude opět zcela zdarma a začne ve 21.30 hodin. Režisérův nejnovější projekt
reflektuje pohledem cizince – imigranta, podobně jak to činí i jeho slavný režisérský kolega Miloš Forman, americké národní
mýty. Reflexi Ameriky předvedl i v předchozím díle Zkrocená hora, kde si vzal na paškál fenomén mužské homosexuality v
kovbojském světě. Ve filmu Zažít Woodstock se zase zabývá mýtem hudebním – festivalem Woodstock. 
Šedesátá léta se chýlí ke konci a ve vzduchu je cítit změna. „I když to tak zatím v ospalém městečku Woodstock vůbec
nevypadá, všechno odstartuje tady. Elliot Tiber, jeho autoritářská matka a slabošský otec vedou polorozpadlý penzion, kde se
hosté objevují, jenom když opravdu nemají na výběr. Najednou se kolem začnou psát dějiny a největší nejen hudební událost
té doby přivádí do městečka Woodstock tisíce lidí,“ nastínil děj jeden z provozovatelů kina v Tyršových sadech Tomáš
Drechsler. 
Zažít Woodstock je originálním pohledem na největší a nejliberálnější hudební festival, který se kdy konal. 
Žánrově a formálně se jedná o zajímavou podívanou. Spolu s hlavním hrdinou, jehož pohledem dění sledujeme, se
nedostaneme ani na jeden koncert, zato nahlédneme do zákulisí a spatříme kapitalistické základy, na nichž je celá akce
postavena. 

Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 24.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, z jaké země pochází hrdinka Alžběta ze snímku Lištičky, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30
hodin? Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své
jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 
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Zpět

Letní kino láká dnes večer na Lištičky
TISK , Datum: 24.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Náš tip 

Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn v Tyršových sadech se o víkendu budou od 21.30 hodin promítat dva
žánrově odlišné filmy. Vstup je zcela zdarma a promítat se bude za příznivého počasí. Dnes se mohou diváci těšit na
psychologické drama Lištičky. Jak prozradil stručný děj provozovatel kina Tomáš Drechsler, film pojednává o Slovence Alžbětě,
která se zoufale snaží vytvořit si svůj nový domov v Irsku. „Její starší sestra Tina jí chce pomoct, cítí, že jí to dluží. Od začátku je
mezi sestrami něco temného a nevyřčeného, co vytváří obrovské napětí .“ 
Nedělní program kina nabídne druhý díl akční podívané o Iron Manovi. Pokračování příběhu o excentrickém milionáři Starkovi,
který se z obchodníka se zbraněmi proměnil v autoritu, vytvořil znovu populární herec Robert Downey junior. 
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Zpět

Bezva chlap a Špatnej polda zavítají do kina
TISK , Datum: 26.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice - Norská komedie bude k vidění dnes od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn úplně zdarma v
Tyršových sadech.
Snímek s názvem Bezva chlap režiséra Hanse Pettera Molanda měl českou premiéru teprve letos v dubnu. Filmová novinka
vypráví příběh sympaťáka Ulrika.
„Asi byste do něj neřekli, že se právě vrátil z basy. Moc toho nenamluví, netrápí ho žádné zvláštní touhy a nic moc od okolí
nevyžaduje. Chce jen v rámci možností vést spořádaný rodinný život. Není to ale jednoduché, když jeho bývalá manželka je
svolná maximálně k jedné 'rychlovce', jeho už dospělý syn ho skoro nezná, a navíc čeká dítě s ženou, která si myslí, že je
dávno mrtvý,“ přiblížil děj provozovatel Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
Zítřejší program zase nabídne krimi drama Špatnej polda s Nicolasem Cagem v hlavní roli.
„New Orleans, uprostřed zuřícího hurikánu Katrina, který změnil město k nepoznání. Detektiv z místního oddělení vražd
zachránil jednoho vězně před utonutím, sám to ale odnesl permanentní bolestí zad, kterou mu pomáhají tlumit utišující léky. Z
akce si odnesl povýšení i slušnou závislost,“ uvedl jeden z provozovatelů kina Tomaš Drechsler.
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Zpět

Do letního kina zamíří Bezva chlap
TISK , Datum: 26.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 

Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Bezva chlap. Ulrik je sympaťák. Jenže se právě vrátil z basy. Moc toho
nenamluví, netrápí ho žádné zvláštní touhy a nic moc od okolí nevyžaduje. Chce jen v rámci možností vést spořádaný rodinný
život. Není to ale jednoduché. Jediní, kdo Ulrika vítají, jsou jeho staří přátelé, gangsteři lokálního charakteru. Seženou mu první
bydlení, práci i holku. Ulrik tak začíná nový život od nuly a navíc řeší ještě jedno dilema: vyrovnání starých účtů. 

Zpět

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 26.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice - Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo je režisérem norského snímku Bezva chlap, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin?
Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e-mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé
své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.
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Zpět

Do letního kina zamíří Špatnej polda
TISK , Datum: 27.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 

Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Špatnej polda. Detektiv z oddělení vražd Terence McDonagh zachránil vězně
před utonutím, sám to ale odnesl permanentní bolestí zad, kterou mu pomáhají tlumit utišující léky. O pár let později navzdory
tomu, že je závislý na čím dál větším množství chemikálií, je z něj vynikající vyšetřovatel. Proto ho povolají k vyšetřování
masakru rodiny afrických přistěhovalců. 
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Zpět

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 27.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo hraje hlavní roli ve snímku Špatnej polda, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin?
Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé
své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.

Zpět
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Do letního kina dorazí Chůva v akci
TISK , Datum: 28.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 
Krátce 

Pardubické  letní  kino  dnes v Tyršových sadech promítá snímek Chůva v akci. Zasloužilý tajný agent má před sebou další z
řady životu nebezpečných misí, při níž musí využít všech svých schopností tvrdého výcviku - musí zvládnout ohlídat tři děti své
přítelkyně. Nikdy si nechtěl brát práci domů, ale jedno z dětí omylem stáhne z jeho počítače supertajná data, která z domu
udělají cíl odvěkého nepřítele z řad ruských teroristů. 

Zpět

... Miluši Horskou, ředitelku školy Svítání v Pardubicích
TISK , Datum: 29.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Otázka pro... 

Má pardubické  letní  kino  další perspektivu i do budoucna? „V Tyršových sadech se již čtvrtou sezonu setkávají lidé z
Pardubic a okolí, aby zhlédli lákavou filmovou nabídku. 
Letní kino se stává nedílnou součástí pardubické společenské scény a vytváří se tak nová kulturní tradice. Podporují ji české
celebrity, herci, režiséři i politici. Policejní hlídka sděluje, že chování návštěvníků je o poznání disciplinovanější než v minulosti.
Zásahů policie je potřeba minimálně. Přesto není jisté, zda neleží nad letním kinem Damoklův meč. Uhájí si letní kino u
představitelů města své stálé místo v centru Pardubic? Po celém světě se šíří aktivní vlna - dostávat kulturní dění mimo
kamenné scény nebo do míst, která původně sloužila jinému účelu. Snahou také je najít nové využití pro části měst, kde lidé
žijí, potkávají se, kde se dýchá společný městský vzduch. Tvorba genia loci. Stane se jedním z nich letní kino v Pardubicích.“ 
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Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 29.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo hraje hlavní ženskou roli ve snímku Bratři, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin?
Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé
své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.
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Zpět

V letním kině nastanou komplikace
TISK , Datum: 30.07.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 
Krátce 

Pardubické  letní  kino  bude dnes večer promítat americký snímek s názvem Nějak se to komplikuje. Jane Adlerová má tři
dospělé děti, prosperující restauraci a přátelský vztah s bývalým manželem Jakem, jemuž už odpustila, že ji před deseti lety
podváděl s výrazně mladší ženou, kterou si vzal, sotva uschlo razítko na rozvodových formulářích. Komplikace nastanou, když
se u příležitosti synovy promoce ve společnosti exmanžela nezdržela víc, než by se slušelo. 
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Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 31.07.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Soutěž Deníku 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval český snímek Protektor, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.30 hodin? Odpovědi
posílejte do pondělní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své
jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 
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Zpět

Pardubickému letnímu  kinu  hrozí zánik URL
WEB , Datum: 03.08.2010 , Zdroj: tn.cz , Autor: TV Nova
Největšímu letnímu kinu u nás, tedy tomu pardubickému, hrozí, že zanikne.

Kvůli plánované rekonstrukci Tyršových sadů se musí kino přestěhovat a právě to by podle provozovatele znamenalo jeho
konec.

Zda se letní kino do Tyršových sadů opět vrátí, tak bude záležet jen na místní radnici.

Podívejte se na reportáž pod titulkem článku.

Foto priloha: http://image.tn.nova.cz/media/images///440x248/Aug2010//655542.jpg
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Zpět
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Pardubickému letnímu  kinu  hrozí zánik
TV , Datum: 03.08.2010 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 7 , Sledovanost pořadu: 350 553

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
Největšímu letnímu kinu u nás, tedy tomu pardubickému, hrozí, že zanikne. Kvůli plánované rekonstrukci Tyršových sadů se
musí kino přestěhovat, a právě to by podle provozovatele znamenalo jeho konec.

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 
Pardubické  letní  kino  má ve městě s malou přestávkou tradici už od 50. let minulého století a jen loni si do něj našlo cestu
více než 70 tisíc diváků.

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina 
Rekord letošního roku je asi 3,5 tisíce diváků na jedno představení.

Ivana DVOŘÁKOVÁ, obyvatelka Pardubic 
Je to fenomén Pardubic a přes léto v podstatě tady není vůbec co dělat, takže je to takový zpestření toho večera letního.

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 
Tyršovy sady, ve kterých kino je, teď ale čeká kompletní rekonstrukce. Pro většinu Pardubických nepředstavitelná věc, pro
nájemníky domu sousedícího s kinem vysvobození.

osoba 
Kino ani jako tolik nevadí, jako ta mládež, když to skončí, tak ta dělá hroznej brajgl.

osoba 
Už jsme se opravdu měsíc nevyspali.

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 
Jednou z nejpravděpodobnějších variant, kam by se mohlo kino přestěhovat, je i nádvoří tohoto dnes již bývalého lihovaru.
Podle architektky města by se navíc rozhodně nejednalo jen o přechodnou záležitost. Kino už totiž v Tyršových sadech její
odbor nechce.

Petra NACUOVÁ, architektka města Pardubic 
Já se přiznám, že já té myšlence nakloněna nejsem, protože si myslím, že ta rekonstrukce bude poměrně nákladná a akce,
které budou vyžadovat větší počet lidí, by mohly po tom tu konstrukci parku poškodit.

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina 
Možná by to znamenalo konec pardubického  letního  kina .

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 
Zda se letní kino do Tyršových sadů opět vrátí, tak bude záležet je na místní radnici. Jakub Bystrzycki, televize Nova,
Pardubice.

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 03.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo hraje hlavní roli ve snímku Černej dynamit, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.00 hodin?
Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé
své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.
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Zpět

Letní kino navštíví zloděj blesku
TISK , Datum: 04.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Percy Jackson: Zloděj blesku. Hlavní hrdina se z ničeho nic dozvídá, že
jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. Nejvyšší z bohů, samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho
magickou hůl ukrývající blesky. 
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Zpět

Letní kino
TISK , Datum: 04.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice - Středeční letní kino je dnes vyhrazeno především pro dětské diváky. Uvede akční fantasy film Percy Jackson:
Zloděj blesku, v němž hlavní protagonista zjistí, že je synem Poseidóna, boha moře a vodního živlu, což znamená, že Percy je
napůl člověk, napůl bůh. Dobrodružství může začít! Pokud chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od
společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a
zahraniční filmy, tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo je režisérem snímku Percy Jackson: Zloděj blesku, jenž bude
k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.00 hodin? Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e-
mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo
„Letní kino“. 

Zpět

Letní kino ukáže samotu na Měsíci
TISK , Datum: 05.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

PARDUBICE Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Moon. Astronaut Sam Bell je jediným zaměstnancem pobývajícím na
měsíční základně firmy Lunar Industries, se kterou uzavřel tříletou smlouvu. Jeho zdravotní stav se ale začíná zhoršovat.
Bolesti hlavy a halucinace, kterými trpí, způsobí při rutinní prohlídce jednoho z těžebních strojů téměř fatální nehodu, při které
je Sam zraněn. Následně překvapivě zjišťuje, že na Měsíci není sám. 
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Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 05.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Moon, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.00 hodin? Odpovědi posílejte do
dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení,
telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.
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Zpět

Dnes zve letní kino na Měsíc
TISK , Datum: 05.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – „To nejtěžší, co tě může potkat 250 000 mil od domova, jsi ty sám...“ 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech dnes láká milovníky sci–fi snímků na nezávislý film Moon, sci–fi drama s
mysteriózními prvky. Film se promítá již od 21 hodin a vstup je zcela zdarma. 
„Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) je jediným zaměstnancem pobývajícím na měsíční základně. Samovým jediným
společníkem a zároveň pomocníkem je inteligentní počítač Gerty (hlas Kevina Spaceyho). Sam časem zjišťuje, že na Měsíci
není sám a co víc, že jeho svět možná zdaleka není takovým, jak se zdál být,“ uvedl Tomáš Drechsler. 
Snímek Moon od režiséra Duncana Jonese se nejen svou výpravou, atmosférou, ale i příběhem nápadně podobá slavným sci–
fi snímkům s filozofickým přesahem jako jsou 2001: Vesmírná odyssea, od Stanleyho Kubricka, Solaris Andreje Tarkovského či
Sunshine režiséra Dannyho Boylea. 
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Zpět

Letní kino bude Na hraně temnoty
TISK , Datum: 06.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Pardubické  letní  kino  promítá dnes večer americký snímek Na hraně temnoty. Detektivovi Thomasovi Cravenovi umírá
v náručí jeho vlastní dcera. Během vyšetřování její vraždy proniká Thomas stále hlouběji do nebezpečného světa zločinů
velkých korporací, vládního krytí a vražd, které je mají utajit. Jeden z nájemných vrahů, kteří zametají a čistí důkazy, ho navede
směrem, jež změní pátrání na divokou temnou cestu až na hranici vykoupení. 
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Zpět

Sobotní večer bude patřit Zoufalcům
TISK , Datum: 06.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Filmoví fanoušci se mohou zítra večer vydat do Pardubického  letního  kina  na český snímek Zoufalci. Jsou dlouholetí
přátelé a postupně se všichni přestěhovali z Jablonce do Prahy. Po společném setkání na večírku v jejich rodném městě je jim
jedno jasné - vědí, co v životě nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli. Zatímco první z nich se snaží urputně
otěhotnět, druhá pije o něco víc, než je "společensky přijatelné", třetí zjišťuje, že žije v manželství s neškodným tyranem. O nic
lépe na tom není ani trojice mladých mužů. 
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Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 06.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Na hraně temnoty, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.00 hodin? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.
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Zpět

Líbáš jako Bůh, zazní v letním kině
TISK , Datum: 07.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce

FILM Pardubické  letní  kino  dnes promítá český snímek Líbáš jako Bůh. Helena Altmanová je profesorka francouzštiny a
literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně.
Zato její soukromý život je plný překvapení. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem Karlem,
problémy ovdovělé sestry Kristýny, manželské karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky Alžběty - to všechno Helenu
zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a vlastní city nezbývá čas. Helena se však za pohnutých okolností seznámí s lékařem
záchranné služby Františkem.
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Zpět

Letní kino
TISK , Datum: 07.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Vyhrajte romantickou večeři v letním kině

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Ptáme se
vás, kdo režíroval český snímek Zoufalci, jenž bude k vidění v Tyršových sadech v sobotu večer od 21.00 hodin? Odpovědi
posílejte do pondělní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své
jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“.
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Zpět

Letní kino
TISK , Datum: 09.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Diváci pardubického  letního  kina  dnes pocítí Nenápadný půvab buržoazie 

Pardubice – Dnes se mohou příznivci letního kina Pernštejn těšit na projekci slavného avantgardního snímku Nenápadný
půvab buržoazie oceněného Oscarem za nejlepší neanglicky mluvený film. Divácky náročný snímek byl v roce 2008 zařazen do
Projektu 100. V Tyršových sadech bude v letním kině k vidění od 21 hodin zcela zdarma. Významné dílo světové
kinematografie natočil jeden z hlavních představitelů surrealismu Luis Bunuel v roce 1972 a stejně jako ve svých předešlých
filmem pracuje s freudovou psychoanylýzou, snovým světem, iracionalitou, absurditou a černým humorem okořeněným o
Bunuelovu jízlivou ironii. Proslavil se již ve třicátých letech snímkem Andaluský pes na kterém spolupracoval se Salvadorem
Dalím, jejichž scény, v nichž je ženské oko rozříznuté vejpůl, muž za sebou táhnoucí dva velké klavíry, na nichž jsou mrtví
oslové a v díře v dlani objevující se množství mravenců, patří ke klasickým atributům surrealistického filmu. 
Předposlední Bunuelův snímek Nenápadný půvab buržoazie je absurdní groteskou se surrealistickými prvky a satirickým
podtónem, jenž 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“, uvedl jeden z
porvozovatelů letního kina Jan Motyčka. 
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Zpět

FOTO
TISK , Datum: 09.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.

Zpět
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 10.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Harold a Maude, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes od devíti hodin večer? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“.

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.

Zpět

Letní kino láká na netradiční lovestory
TISK , Datum: 10.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Po včerejší náročné dávce filmového umění pokračuje dnes Pardubické  letní  kino  Pernštejn od 21 hodin další
exkurzí do filmové historie. Zcela zdarma se v Tyršových sadech mohou diváci těšit na snímek Harold a Maude, kultovní dílo
režiséra Hala Ashbyho, které objevuje každá nová generace filmových nadšenců. Ashby patřil v Hollywoodu k režisérským
rebelům. Jeho filmy patří do zlatého fondu světové kinematografie. Mezi jeho nejznámější snímky patří i protiválečné drama
Návrat domů či komedie Byl jsem při tom. Haroldovi je dvacet, je bohatý, posedlý smrtí a ovládaný dominantní matkou.
Svobodomyslné Maude je devětasedmdesát a je posedlá bláznivými nápady a na světě je ráda, protože ví, že nic a nikdo
netrvá věčně. „Černá komedie Hala Ashbyho je provokativním a zcela nesentimentálním milostným příběhem, který na počátku
sedmdesátých let nerozhněval jen konzervativní diváky, ale i rebelskou mládež. Proti jejím radikálním postojům totiž postavil
originální humor a individuální koncept světa, vymykající se všem normám a ideologiím,“ uvedl provozovatel kina Jan Motyčka.
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Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 12.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? 
Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás ptáme, kdo režíroval snímek Nejlepší z Brooklynu, jenž bude k vidění v Tyršových
sadech dnes od devíti hodin večer? Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu
pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 13.08.2010 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 8 831 , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Sin Nombre, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes od devíti hodin večer? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 
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Zpět

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 14.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický deník
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Kawasakiho růže, jenž bude k vidění v Tyršových sadech v sobotu od devíti hodin večer?
Odpovědi posílejte do pondělní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést
celé své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Zpět

Pozoruhodný Pan Nikdo míří do „Tyršáků“
TISK , Datum: 16.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn dnes láká na pozoruhodný snímek Pan Nikdo, jenž se představil i na letošním
mezinárodním karlovarském festivalu. Promítat se bude od 21 hodin v Tyršových sadech a vstupné se na projekci neplatí. 
Film natočil belgický režisér Jaco van Dormael, který si k tomuto filmu napsal i scenář. Van Dormael se proslavil již svou
prvotinou, snímkem Toto hrdina, za který získal v roce 1991 v Cannes Zlatou kameru za nejlepší debut. I jeho druhý snímek
Osmý den získal ocenění na festivalu v Cannes. Představitelé hlavních rolí z jeho filmu Osmý den Daniel Auteuil a Pascal
Duquenne společně obdrželi cenu za nejlepší herecký výkon. Pan Nikdo je režisérův třetí celovečerní snímek a pokud bude
jeho nejnovější dílo stejně tak kvalitní jako předchozí, mají se diváci Pardubického  letního  kina  Pernštejn opravdu na co
těšit. Do hlavní role pana Nikdo obsadil herce Jareda Leta. 
„V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a Nemo Nobody 117letý muž, který je posledním smrtelníkem v době, kdy díky
vědeckým poznatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na své tři životy, které možná prožil se třemi
různými ženami,“ prozradil děj jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
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Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 16.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěž s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo hraje hlavní roli ve snímku Pan Nikdo, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.00 hodin?
Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé
své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.
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Zpět

Hvězdy se sejdou na Prokletém ostrově
TISK , Datum: 17.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Herecké hvězdy Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow či Michelle Williamsová jsou hlavním
tahákem snímku Prokletý ostrov, který dnes promítá pardubické  letní  kino . Děj se odehrává v roce 1954, kdy se Amerika
dosud nevzpamatovala z následků druhé světové války a navíc přežívá v permanentní paranoii domnělého i skutečného
komunistického ohrožení. 
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Zpět

Otázka pro...
TISK , Datum: 17.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
... Jana Motyčku, provozovatele Pardubického  letního  kina  Pernštejn 

Jaký film bude dnes od 21 hodin k vidění v Tyršových sadech? „Dnes jsme pro diváky letního kina Pernštejn připravili
mysteriózní drama Prokletý ostrov. 
Film promítáme v srpnu již od 21 hodin a vstupné je pro příznivce kina zcela zdarma. Snímek natočil slavný americký režisér
Martin Scorsese a do hlavní role obsadil svého oblíbeného herce – Leonarda DiCapria. Ten hraje detektiva pátrajícího na
prokletém ostrově Shutter po šílené vražedkyni, která zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi
se úspěšně skrývá. Příběh se odehrává v roce 1954, kdy se Amerika vzpamatovávala z následků druhé světové války a
přežívala v permanentní paranoii domnělého i skutečného komunistického ohrožení. DiCapriův detektiv je učebnicovou obětí
téhle doby. Jeho válečný veterán stále vzpomíná na prožité hrůzy a navíc se musí vyrovnat se smrtí manželky,“ řekl o filmu
provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka (na snímku). 
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Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 17.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Prokletý ostrov, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes od devíti hodin večer? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.
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Zpět

Soutěž s Deníkem
TISK , Datum: 18.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: východní čechy
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice - Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo natočil snímek Jak vycvičit draka, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes večer od 21.00 hodin? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e-mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma.
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Zpět

Tip Deníku
TISK , Datum: 18.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Dnes se bude v letním kině cvičit drak 

Pardubice - Středeční letní kino Pernštejn bude opět patřit především dětem. Pořadatelé si pro ně připravili animovaný snímek
Jak vycvičit draka. Film se promítá od 21 hodin v Tyršových sadech a vstup na něj je zcela zdarma. Dobrodružnou rodinnou
fantasy režírovali Chris Sanders a Dean DeBlois, kteří spolu natočili již snímek Lilo a Stich. „Příběh se odehrává na dalekém a
drsném severu v době, kdy zemi ovládali Vikingové. Tradicí v jejich společenství je náročná zkouška, kterou musí malí
Vikingové projít. Děti odjíždějí na ostrov, kde mají za úkol chytit si a následně vycvičit svého vlastního draka. Ale ne vždy to je
jednoduché. A o tom se přesvědčí i hlavní hrdina tohoto snímku,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina
Pernštejn Tomáš Drechsler. 
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Zpět

Shrek zazvoní a bude konec
TISK , Datum: 19.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Pardubické  letní  kino  dnes promítá poslední díl ze série čtyř filmů o hodném zlobrovi. Má název Shrek: Zvonec a
konec. Když si podáte nebezpečnou dračici, zachráníte krásnou princeznu a tchýnino království a jmenujete se Shrek,
pravděpodobně trochu zfotrovatíte. 
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Soutěžte s Deníkem
TISK , Datum: 19.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice -Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Shrek: Zvonec a konec, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes od devíti hodin večer?
Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e-mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé
své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Zpět

SHREK DNES OVLÁDNE TYRŠOVY SADY
TISK , Datum: 19.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj

Foto autor:   Foto: kino.tiscali.cz
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN dnes od 21 hodin promítá zdarma v Tyršových sadech očekávaný
trhák Shrek: Zvonec a konec, poslední díl animované série o zlobru Shrekovi.
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Zpět

Velkofilm Avatar dnes v letním kině
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn dnes láká na filmový megahit Avatar oscarového režiséra Jamese Camerona.
Snímek se promítá od 21 hodin v Tyršových sadech zcela zdarma. Avatar ovládl kina díky 3D technologii, ovšem film samotný
stojí za zhlédnutí i v klasickém 2D kině, protože, jak uvedl jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler, „Avatar před námi
otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací.“ 

Zpět
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Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěžte s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Avatar, jenž bude k vidění v Tyršových sadech v pátek od devíti hodin večer? Odpovědi posílejte
do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a
příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Zpět

Na co se těším o víkendu
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (bry) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Ondřej Bohuněk, student, Slatiňany 

„O víkendu se určitě nejvíce těším do multikina na filmový hit Kajínek, na který půjdu se svou dívkou. Potom s kamarády
podnikneme asi nějakou akci. Nejspíš půjdeme na diskotéku, zábavu nebo festival, jestli poblíž zrovna nějaký bude. Rozhodně
se však nebráním v případě hezkého počasí ani návštěvě Pardubického  letního  kina . Ve volném čase si také rád zasportuji.
S přítelkyní jezdíme na kole nebo na kolečkových bruslích. S kamarády si občas zahrajeme fotbal. Vpřípadě špatného počasí
zapnu počítač a zahraji si své oblíbené počítačové hry. Také plánuji samozřejmě nějaký ten odpočinek před začátkem školního
roku, který se s koncem prázdnin neodvratně blíží.“ 
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Zpět

Letní kino promítá oscarový hit
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Pardubické  letní  kino  dnes nabízí třemi oscary ověnčený snímek Avatar. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je
mírumilovné místo s obyvatelstvem žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své
průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Ústřední postavou
příběhu je Jake Sully (Sam Worthington), který byl jako mariňák zraněn a ochrnul od pasu dolů. Jake je ale vybrán k účasti na
projektu Avatar, který by mu pomohl zase chodit. Když souhlasí, je jeho mysl vtělena do uměle vytvořeného hybridního těla, se
kterým se musí vydat na planetu Pandora a získat důvěru jejích obyvatel. Jake ale začne chápat podstatu věcí a neví, na jaké
straně má být. 
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Kino touží po rekordu. Promítá Avatar
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Dnes se čeká v pardubickém letním kině vrcholná návštěva během sezony, která je zatím divácky podprůměrná

PARDUBICE Pardubické  letní  kino  nezažívá právě nejpovedenější rok. Hlavně kvůli špatnému počasí do Tyršových sadů
zdaleka nemíří takové proudy diváků jako vminulých letech. Trend se však na konci prázdnin může obrátit.
Na závěr programu totiž provozovatelé kina nasadili velké divácké taháky. Tím zřejmě největším je fantasy Avatar, který je na
programu dnes večer. Pokud vyjde předpověď a nebude pršet, do parku může dorazit největší návštěva sezony. „Avatar je
určitě jedním z divácky nejúspěšnějších filmů posledního období. Pokud nám bude počasí přát očekáváme před plátnem
několik tisíc diváků,“ uvedl provozovatel kina Jan Motyčka.
Vidět oskarového Avatara zdarma bude pro lidi velkým lákadlem. Film totiž trhal rekordy už v kamenných kinech, kde na něj stál
lístek kolem 150 korun. Snímek režiséra Jamese Camerona šel do českých kin před loňskými Vánocemi a jen v prosinci ho
vidělo 375 tisíc diváků. Nyní se už jeho návštěvnost pohybuje kolem milionu lidí.
„Jasné je, že v letním kině nemůžeme promítat film ve formátu 3D, ale i tak věřím, že to bude pro diváky dobrý zážitek,“ řekl
programový šéf letního kina Leoš Kučera.
Ten nachystal na závěr prázdninového promítání doslova smršť komerčně úspěšných filmů. Velmi slušná návštěva se čekala
včera večer na kreslený film pro děti o populárním zloobrovi Shrekovi a vedle Avatara se ještě diváci mohou těšit třeba na
válečný film od Quentina Tarantina Hanebný Pancharti nebo na nový snímek Jana Svěráka Kuky se vrací. „Věříme, že nám
bude v závěru programu přát počasí. Hlavně začátek srpna skutečně moc nevyšel. Byla by velká škoda, aby další večery
propršely,“ říká Motyčka s tím, že kino promítá i v případě menšího deště. „Letos jsme nechali promítačky vypnuté jen asi ve
dvou případech,“ dodal.
Poprvé se zadarmo promítalo v centru Pardubic v létě 2006. Letní kino se rychle stalo hlavním fenoménem léta v krajském
městě. Ustálo i petice za jeho zrušení, které sepisovali lidé z okolí parku. Vadil jim hluk, který v noci páchali návštěvníci kina.
Letos tolik stížností není, ale i tak biograf možná skončí. Tyršovy sady totiž čeká oprava a není jasné, jestli po ní zbude místo i
pro plátno.
» Více informací na str. B3

PROGRAM
letního kina
20. 8. Avatar, USA + VB
21. 8. Katyň, Polsko
22. 8. Muž na laně, VB
23. 8. Florentino a ďábel, Venezuela
24. 8. Na sever, Norsko
25. 8. Alvin a Chipmunkové 2, USA
26. 8. Hanebný Pancharti, USA
27. 8. Baaria, Itálie
28. 8. Panika v městečku, Belgie
29. 8. Bunny a býk, VB
30. 8. Zahraj to znovu, Same, USA
31. 8. Kuky se vrací, ČR

Zpět
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Nuda v Pardubicích. I s letním kinem
TISK , Datum: 20.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Loni přišlo během léta do letního kina v Tyršových sadech sedmdesát tisíc lidí. Letos si už provozovatelé kina mohou o něčem
podobném nechat jen zdát

PARDUBICE Čtvrtek 30. července 2009. Film: Simpsonovi ve filmu. Návštěva: 3 tisíce lidí.
Středa 5. srpna 2009. Film: Madagaskar 2: Útěk do Afriky. Návštěva: 4 tisíce lidí.
Pondělí 31. srpna 2009. Film: Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Návštěva: 6 tisíc lidí.
Při pohledu na loňské tři divácky nejúspěšnější filmy pardubického  letního  kina  je jasné, že vloni v Tyršových sadech padaly
rekordy. Nakonec se pořadatelé pochlubili tím, že za celé prázdniny do parku přišlo zhruba 70 tisíc lidí. Letos se na podobná
čísla nedostanou.
Hlavně kvůli horšímu počasí mají nynější návštěvy k těm loňským hodně daleko. Zatím nejvíce lidí dorazilo v pátek 16.
července na snímek Robin Hood s Russelem Crowem v hlavní roli. Ten však na taháky z minulých prázdnin zdaleka neměl. „Na
Robina Hooda přišlo zhruba dva tisíce lidí, což je letos nejlepší návštěva. Podobně úspěšné byly i snímky Hlídač č. 47, Katka
nebo Volver,“ uvedl jednatel letního kina Jan Motyčka.
Ten přičítá výrazně nižší návštěvnost kina počasí. Od poloviny července totiž prší prakticky každý den, a tak se lidé do kina
nehrnou. V posledních dnech se navíc ve večerních hodinách připojil citelný chlad. „Je jasné, že jsme závislí na hezkém
počasí. Když na začátku prázdnin byla vedra, návštěvy v kině byly stabilně kolem tisíce diváků. Samozřejmě, že jich v dešti
přijde méně. Na druhou stranu jsme kvůli nepřízni počasí zrušili promítání jen dvakrát,“ říká Motyčka.
Úbytek lidí v biografu, který zdarma promítá každý srpnový den od 21. hodin, má však zřejmě i další důvody. Kino přece jen ve
své páté sezoně už ztrácí svůj punc novosti a neokoukanosti. Navíc v době internetu a vypalovaček se především mládež
dostane k téměř každému novému filmu. Starším lidem zase nevyhovuje příliš akční a občas hlučné prostředí kina pod širým
nebem.
K tomu všemu je nutné přičíst opatření, která mají zabránit, aby se mladí lidé shlukovali na schodech na Sukově třídě, kde rušili
obyvatele okolních domů. Zavření schodů sice mládež vyhnalo, ale zároveň otrávilo i některé ostatní diváky. Těm vadí i dlouhé
pásmo reklam, které odsouvá původní začátek filmu o desítky minut. „Který pitomec nechal zahradit hlavní schodiště do parku?
To máme chodit ve tmě někde bahnem nebo po trávě? A začátek byl stanoven na 21 hodin a ve 21:20 se ještě nepromítalo. Už
nás do toho kina nikdo nedostane,“ napsala na internetové stránky kina žena, podepsaná jako Diana.
Na druhou stranu je pro návštěvníky kina příjemné, že už nemusí dlouho před začátkem promítání bojovat o místo. Navíc je
jasné, že i přes pokles návštěv je kino stále vítaným zpestřením letních Pardubic. „Letní kino těží z toho, že v Pardubicích v létě
chcípnul pes. Nic tam není, není kam jít. Nuda v Pardubicích. Nežije to tam. Mají tam pouze hokej a to trapné AFI,“ napsal na
web kina jeden z přispěvovatelů. Jaké je letní kino a jeho program podle vás?
Pište na adresu redpa@mfdnes.cz

„Letní kino těží z toho, že v Pardubicích v létě chcípl pes. Nic tam není, není kam jít. Nuda v Pardubicích.“

Foto autor:   Foto: Radek Kalhous, MF DNES
Foto popis:   Léto ve městě Kino pod širým nebem je pro řadu lidí častým místem pro trávení letních večerů v Pardubicích.
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Zpět

Poslední díl o Shrekovi zaplnil letní kino
TISK , Datum: 21.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  Pernštejn zažilo ve čtvrtek zatím nejvyšší letošní návštěvnost. 

Pardubice – Zatím největší divácký zájem vzbudila v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá
v Tyršových sadech zcela zdarma po setmění zajímavé domácí i zahraniční filmy, čtvrteční projekce čtvrtého a zároveň
posledního dílu o zlobru Shrekovi. „Na film Shrek: Zvonec a konec (na snímku) přišlo do letního kina přes dva a půl tisíc
filmových nadšenců, od těch nejmenších až po ty dříve narozené,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 
Populární animovaná série pro celou rodinu o zeleném zlobru a jeho přátelích opět demytizovala známé pohádky a nabídla
divákům příjemné pobavení. 

Prokletá Katyň 

Dnes od 21 hodin budou mít milovníci stříbrného plátna možnost zhlédnout v Tyršových sadech polské drama Katyň
renomovaného režiséra Andrzeje Wajdy. Film se vyrovná s tragickou událostí polských dějin, kdy sovětští vojáci zmasakrovali
přes dvacet tisíc polských důstojníků a představitelů inteligence. Pro Poláky zůstává Katyň od letošního roku navždy prokletou i
kvůli pádu letadla s polským prezidentem s delagací. Snímek režisérské legendy polského filmu ukazuje na osudu několika
polských rodin poválečné důsledky katyňského masakru. 

„Umělecký zločin“ 

Zítra bude na programu snímek Muž na laně, který posbíral mnohá významná ocenění, včetně Oscara za nejlepší dokument
roku 2008. 
„V roce 1974 byl spáchán 'umělecký zločin století'. Pachatelem byl francouzský pouliční umělec a provazochodec a především
snílek – Philippe Petit. „Ten ilegálně přešel po ocelovém laně mezi newyorskými,dvojčaty’, v té době nejvyššími budovami
světa,“ řekl o filmu jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 135 / 170

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Letní kino ukáže zločin v Katyni
TISK , Datum: 21.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Andreje Wajdy Katyň. V září roku 1939 se Polsko na základě dohody
Stalina s Hitlerem stalo společnou kořistí Sovětského svazu a nacistického Německa. V zajetí Rudé armády se ocitlo asi 15 tisíc
důstojníků a 10 tisíc příslušníků inteligence pozatýkaných mimo bojové operace. Byli vězněni v otřesných podmínkách v
západním Rusku, Bělorusku a na Ukrajině až do března 1940, kdy sovětská tajná policie NKVD prosadila u komunistického
vedení názor, že není žádoucí, aby se vrátili domů. A tak byli prominentní váleční zajatci povražděni. Dějištěm největšího
krveprolití byla Katyň. 
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Zpět

Na Avatar přišlo přes dva tisíce lidí
TISK , Datum: 23.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko/U nás doma
Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn byl v pátek večer k vidění megafilm Avatar. „Divácký rekord letošního ročníku
sice nepadl, ale návštěvnost přesáhla dva tisíc lidí. Na poslední chvíli jsme ještě pro diváky přidávali další lavičky,“ konstatoval
jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka.
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Zpět

Z letního kina až do venezuelských stepí
TISK , Datum: 23.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Na venezuelský večer přijede do Pardubic i velvyslanec Victor Julian Hernández.

Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn chystá pro své příznivce na dnešek mimořádné překvapení. Půjde o speciální
večer, který bude v Tyršových sadech patřit Latinské Americe, především pak Venezuele.
Atmosféru této země mohou diváci zcela zdarma nasát na akci pojmenované Buenos Días Venezuela.
Kromě exkluzivního vystoupení venezuelského souboru Sol Larense y su Gente (Slunce z Lary a jeho lidé), jež bude na
programu od 20 hodin, přijde na řadu rovněž speciální projekce venezuelského fantasy filmu plného magie a hudby s názvem
Florentino a ďábel. Ta se uskuteční od 21 hodin.
„Snímek, jehož režisérem je rodák z ostrova Trinidad Michael New, se odehrává ve venezuelských stepích, kde se už od
nepaměti ozývá hlas Florentina, mladého básníka, který se utkal s ďáblem v souboji ve veršování. Film byl příznivě přijat
domácí odbornou kritikou i veřejností, protože se obrací k tradičním kulturám, na jejichž mizení upozorňuje,“ uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
Třešničkou na dortu latinskoamerického večera pak bude osobní účast venezuelského velvyslance. Tím je Jeho Excelence
Victor Julian Hernández (na snímku).
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Zpět

Pardubické  letní  kino  dnes zavítá Na sever
TISK , Datum: 24.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: pst , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Příznivci Pardubického  letního  kina  Pernštejn se dnes mohou v Tyršových sadech těšit na norskou komedii pojatou jako
road movie 

Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn stále promítá až do konce srpna zajímavé celovečerní snímky z české i světové
produkce, a to zcela zdarma. Pro filmové nadšence dnes organizátoři letního kina přichystali projekci norského snímku Na
sever, který se českému publiku představil již na 44. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. V Tyršových sadech
se projekce tohoto filmu koná od 21 hodin a vstupné se na akci neplatí. 

Směr sever 

Norskou komedii Na sever natočil režisér Rune Denstad Langlo, vycházející hvězda skandinávské kinematografie. Ve svém
filmu sází na sérii originálních vtipů v kombinaci s určitou melancholií a krásou zasněžené arktické krajiny, ale také na skvělý
herecký výkon Anderse Baasma Christiansena v roli smolaře Jomara. Největším lákadlem tohoto snímku je ovšem atraktivní
severské prostředí. Tlouštík Jomar kdysi býval úspěšný atlet, pak se ale nervově zhroutil a uzavřel se před celým světem. 
Film, který sami tvůrci charakterizují jako „antidepresivní off-road movie“, s jemným humorem popisuje Jomarovu cestu za
synem, jehož nikdy nepoznal. V tomto ohledu upomíná norský snímek Na sever na skvělé psychologické drama Jima
Jarmusche, taktéž road movie, Zlomené květiny. 
Jomar při dlouhém putování potkává podobně zmatené a osamělé jedince, jako je on sám: holčičku, která žije sama s babičkou
uprostřed pustiny, mladého bagristu, jenž má hrůzu z gayů a také vlastní výborný recept na to, jak se zaručeně a lacino opít s
pomocí menstruačního tamponu, či starého muže, pokorně čekajícího na důstojný odchod. „Každé nové setkání dodává
Jomarovi sílu jet dál a kromě cíle své cesty se také určitým způsobem přiblížit životní realitě, před níž dosud utíkal,“ řekl o filmu
našemu Deníku jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Tomáš Drechsler. 

Hudební hvězdy 

Zítra se letní kino opět zaměří na nejmenší diváky. Od 21 hodin uvede v Tyšových sadech populární animovaný snímek o třech
roztomilých zvířecích kamarádech. Organizátoři zvolili pokračování dětmi oblíbeného filmu Alvin a Chipmunkové. 
Námětem filmu se stal v USA velmi populární seriál z osmdesátých let o zvířecích hudebních hvězdách, které se proslavili
chytlavými písničkami a specifickým zpěvem. 
„Dave se rozhodne poslat Alvina, Simona a Theodora do školy. Mezitím Ian Hawke, který je zdrcen ze ztráty Chipmunků a touží
po pomstě, hledá po světě zpívající a tancující zvířátka. Jeho snaha se vyplácí, když nachází trio Chipettes. Alvin, Simon a
Teodor tak potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc,“ prozradil děj druhý z
provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
Čtvrteční projekce pak bude patřit filmu Hanební pancharti, nejnovějšímu hitu kultovního režiséra Quentina Tarantina. Ten se
tentokrát rozhodl natočit válečné drama z druhé světové války „ze svého pohledu“, což pro diváka znamená, že historické
hledisko bude trochu pokřivené. 
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Zpět

Diváci se v letním kině vydají Na sever
TISK , Datum: 24.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 
Krátce 

Pardubické  letní  kino  dnes uvádí komedii Na sever. Tlouštík Jomar kdysi býval úspěšný atlet, pak se ale nervově zhroutil a
uzavřel se před celým světem. Snímek popisuje jeho cestu za synem, jehož nikdy nepoznal. Při dlouhém putování potkává
podobně zmatené a osamělé jedince, jako je on sám. 

Zpět
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Soutěžte s Deníkem
TISK , Datum: 24.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval norský snímek Na sever, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes od devíti hodin večer? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Zpět

Do letního kina dorazí Alvin
TISK , Datum: 25.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 
Krátce 

Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Alvin a Chipmunkové 2. V pokračování rodinné komedie Alvin a Chipmunkové se
Dave rozhodne poslat Alvina, Simona a Theodora do školy. Mezitím Ian Hawke, který je zdrcen ze ztráty Chipmunků a touží po
pomstě, hledá po světě zpívající a tancující zvířátka. Jeho snaha se vyplácí, když nachází Chipettes. 
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Zpět

Dobrý den(ík), Pardubicko
TISK , Datum: 25.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Do Pardubického  letního  kina  měl v pondělí dorazit venezuelský velvyslanec a společně s ním i jedna tamní hudební
skupina. Součástí latinskoamerického večera měla být i projekce venezuelského snímku. Jenže zasáhla, jak napsal pan
velvyslanec, „vyšší moc“, a tak musela být celá akce zrušena. Samozřejmě k lítosti všech, kteří se na ní podíleli. Pan
velvyslanec slíbil, že udělá vše pro to, aby se v dohledné době uskutečnilo repete. Tak snad nezasáhne „vyšší moc“ podruhé...

Zpět
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Velvyslanec do letního kina nepřijel. Zasáhla „vyšší moc“
TISK , Datum: 25.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Hudební skupina prý nedostala povolení k odletu z Venezuely a velvyslanectví zase nemělo včas otitulkovaný film 

Pardubice - Původně avizovaný speciální večer, který měl patřit Latinské Americe a především pak Venezuele, se v pondělí
večer v Pardubickém letním kině Pernštejn nakonec neuskutečnil. 
„S lítostivým pocitem sděluji, že kulturní akce musela být odročena, a to z důvodů vyšší moci,“ napsal v omluvném dopise
obyvatelům Pardubic venezuelský velvyslanec v České republice Victor Julián Hernández León. 
„Pardubice v mém srdci zaujímají zvláštní místo, neboť byly prvním městem, které mě uvítalo při mém prvním příjezdu do
bývalého Československa v roce 1988. Věřte mi, že udělám vše, co je v mých silách, abychom se mohli setkat v co nejbližší
budoucnosti a zorganizovali ve vašem krásném městě kulturní odpoledne s venezuelskou kulturou,“ pokračoval venezuelský
velvyslanec. 

Omluva v den akce 

„Pan velvyslanec zaslal centru omluvu v pondělí po poledni. Její obsah nám nepřísluší komentovat,“ konstatoval Luis Escobar,
ředitel Centra kultury Latinské Ameriky (CCLA), které speciální latinskoamerický večer do Tyršových sadů společně s
venezuelským velvyslanectvím chystalo. 
„Naše centrum chápe nenadálé změny a bude i nadále s venezuelskou ambasádou, tak jako s ostatními latinskoamerickými
zeměmi, spolupracovat,“ dodala za CCLA Jana Davidová-Kracíková. 
A co byla „vyšší moc“, která překazila plány pořadatelů? Podle neoficiálních informací nebyl velvyslanectví včas doručen
otitulkovaný film Florentino a ďábel a zároveň nebyl umožněn příjezd hudební skupiny Sol Larense y su Gente do České
republiky. 

Obtížná situace 

„Po měsíci příprav a diskuzí nám přišlo tak trochu neuvěřitelné, když jsme se až v den akce dozvěděli informaci, že slíbená
hudební skupina nedostala povolení k odletu ze země. A co se týče filmu Florentino a ďábel, tak kdybychom tušili, že je
problém s jeho otitulkováním, mohli jsme ho zajistit sami tak, jak to děláme v případě Febiofestu. Ale sehnat několik málo hodin
před zahájením akce španělskou překladatelku, která alespoň jednou tento venezuelský snímek viděla, bylo přinejmenším
trochu obtížné,“ řekl jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Protože jsme nechtěli vítat diváky před prázdným promítacím plátnem, podařilo se nám na poslední chvíli zajistit náhradu v
podobě kvalitního amerického filmu New Yorku, miluji Tě. Ten jsme také v pondělí večer návštěvníkům Tyršových sadů
promítli,“ uzavřel Jan Motyčka. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ se latinskoamerický večer nekonal. Venezuelský velvyslanec (vlevo) zaslal v den
akce Pardubákům omluvný dopis.
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Zpět

Otázka pro...
TISK , Datum: 26.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
... Jana Motyčku, provozovatele Pardubického  letního  kina  Pernštejn 

Na co se dnes večer mohou těšit návštěvníci Tyršových sadů? „Návštěvníci pardubických Tyršových sadů se mohou dnes
večer od 21 hodin těšit na projekci filmu Hanebný Pancharti s hvězdným Bradem Pittem,“ řekl provozovatel Pardubického
letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka (na snímku). „Německé vojáky ještě nepřestaly bolet nohy po smělé invazi do západní
Evropy, když mladičké Shosanně přímo před očima německý důstojník Hans Landa vyvraždil členy její rodiny. Ona sama jen
tak tak unikne do Paříže, kde se ukryje pod novou identitu provozovatelky biografu. Na jiném místě hákovým křížem rozkopané
Evropy se pod vedením amerického poručíka Aldo Rainea formuje neobvyklá vojenská jednotka. Úkolem jejích členů je nejen
přežít na území plném nacistů a jejich přisluhovačů, ale zároveň likvidovat jejich elity, a to tak efektně, že tím mezi nimi budou
šířit strach a paniku. Říkají si Pancharti a právě je čeká ta nejtěžší mise, která může zcela změnit průběh války,“ přiblížil děj
filmového trháku Jan Motyčka a dodal, že vstup do Pardubického  letního  kina  Pernštejn je zdarma. 
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Zpět

V letním kině budou řádit Hanebný Pancharti
TISK , Datum: 26.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 
Krátce 

V pardubickém letním kině je dnes na programu snímek Hanebný Pancharti. Pod vedením amerického poručíka Aldo Rainea
se formuje neobvyklá vojenská jednotka. Úkolem jejích členů je nejen přežít na území plném nacistů a jejich přisluhovačů, ale
zároveň likvidovat jejich elity, a to tak efektně, že tím mezi nimi budou šířit strach a paniku. 
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Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 26.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěžte s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Hanebný Pancharti, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes od devíti hodin večer? Odpovědi
posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno
a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 
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Zpět

Letní kino přenese diváky na Sicílii
TISK , Datum: 27.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 
Krátce 

Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Baaria, což je v sicilském dialektu název města Bagheria. V kulisách malého
města, které leží v těsném sousedství Palerma, se odehrává sága jedné sicilské rodiny. Na osudech tří generací se odráží
nejenom vývoj konkrétních osob v období 30. až 80. let minulého století, ale jejich prostřednictvím divák může ochutnat a snad
i pochopit něco z historie sicilského ostrova. 
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Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 27.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěžte s Deníkem

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Baaria, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes od devíti hodin večer? Odpovědi posílejte do
dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení,
telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 
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Zpět

Letní kino dnes láká na epickou Baariu
TISK , Datum: 27.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Náš tip 

Pardubice – Pořadatelé Pardubického  letního  kina  Pernštejn si na dnešní večer připravili filmovou lahůdku v podobě
italského filmu Baaria, který se prezentoval i na letošním pardubickém Febiofestu. Snímek se promítá od 21 hodin v Tyršových
sadech a vstupné na projekci se neplatí. 
Film natočil slavný sicilský režisér a scénárista Giuseppe Tornatore a své nejnovější dílo pojal z zčásti i jako autobiografii.
Tornatore se do světové kinemtografie zapsal především svým oscarovým snímkem Bio Ráj, srdeční záležitostí mnoha
filmových znalců, ale i filmových fanoušků. Obecně patří Tornatore k režisérské a scénaristické špičce, pro svoji precizní práci s
dobovými reáliemi a filmovým stylem. Diváci mohou znát i jeho další filmy, retro snímek Malena s italskou hvězdou Monicou
Bellucci, hudební drama Legenda o „1900“ s Timem Rothem či krimi thriller Pouhá formalita. 
Příběh odehrávající se v malé italské vesnici Bagheria (sicilský slangový výraz – Baaria), kde se Tornatore narodil, diváky
zavádí do třicátých až sedmdesátých let minulého století. Vyprávění filmu je pojato formou kroniky, kdy se prostřednictvím
manželské dvojice, jejich sousedů, přátel a příbuzných seznamujeme se životem na Sicílii. „Hlavní hrdinkou“ filmu ovšem
zůstává především městečko Baaria. Za pozornost také stojí zmínit autora hudby, jímž není nikdo jiný než Tornatoreho dvorní
skladatel – proslulý Ennio Morricone. 
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Zpět

Tyršovy sady dnes zažijí Paniku v městečku
TISK , Datum: 28.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
O víkendu zve Pardubické  letní  kino  Pernštejn na ujetou animovanou komedii. 

Pardubice – Srpen se blíží ke svému konci a Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech nabídne filmovým
nadšencům poslední čtyři filmy. Aopět zcela zdarma. 
Na dnešní večer si organizátoři letního kina připravili animovanou francouzsko– belgickou komedii Panika v městečku. Režie
snímku se ujali Stéphane Aubier a Vincent Patar. Celovečerní verze neodolatelných peripetií plastových protagonistů, která
vznikala celé dva roky, vychází z kultovního a cenami ověnčeného dvacetidílného televizního seriálu. 
„Excentrická komediální šaráda plná vypilovaných odzbrojujících gagů, vycházející mimo jiné z dědictví surrealismu, nabízí
animovanou akční podívanou par excellence, jíž před nedávnem doslova podlehlo publikum canneského festivalu,“ uvedl jeden
z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 
Zítra láká letní kino na anglickou komedii Bunny a býk režiséra Paula Kinga. Příběh vypráví o podivínovi Stephenu Turnbullovi,
který už víc než rok neopustil svůj byt, kde tráví čas luštěním křížovek, sledováním seriálů o přežití v extrémních podmínkách a
hromaděním a následným skladováním všedních zbytečností, včetně vlastní moči. Jeho rutinu jednoho dne naruší myši, které
mu rozežerou všechny jeho hermeticky skladované zeleninové lasagne, a tak se rozhodne, že se pokusí vyjít ven. 
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Zpět

Bunny a býk na plátně v letním kině
TISK , Datum: 28.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
FILM 
Krátce 

Pardubické  letní  kino  v neděli promítá snímek Bunny a býk. Stephen Turnbull je mužem rutiny. Každý den se přesně 27
minut sprchuje, 4 minuty si čistí zuby, 8 minut kloktá a 7 minut používá zubní nit. Taky už víc než rok neopustil svůj byt, kde
tráví čas luštěním křížovek, sledováním seriálů o přežití v extrémních podmínkách a hromaděním a následným skladováním
všedních zbytečností, včetně použitých zubních nití a vlastní moči. Jeho rutinu však jednoho dne naruší myši. 

Zpět
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Soutěžte s Deníkem
TISK , Datum: 28.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Vyhrajte romantickou večeři v kině! 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Panika v městečku, jenž bude k vidění v Tyršových sadech v sobotu od devíti hodin večer?
Odpovědi posílejte do pondělní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést
celé své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 

Zpět
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Pardubické  letní  kino  se pomalu blíží ke svému závěru
TISK , Datum: 30.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Letní kino se letos s filmovými nadšenci rozloučí českým snímkem Kuky se vrací 

Pardubice – Po celé prázdniny promítalo Pardubické  letní  kino  Pernštejn zajímavé české i světové filmy, složené z různých
filmových žánrů a druhů. 
Do konce srpna zbývají již jen dva dny a proto si organizátoři pro „své“ diváky připravili dva filmové hity. První z nich byl zařazen
do Projektu 100 a druhý snímek sklízel nedávno nadšené ovace v kinosálech po celé republice. Projekce obou filmů se bude
konat opět v Tyršových sadech od 21 hodin a vstup je zcela zdarma. 

Pocta legendární Casablance 

Dnes se milovnívi filmu mohou těšit na „allenovskou“ romantickou, ovšem trochu hořkou komedii Zahraj to znovu, Same od
režiséra Herberta Rosse. Scénář k filmu napsal Woody Allen a sám si i zahrál hlavní postavu neurotického podivína. Jedná se
o typický allenovský film, který ale paradoxně Woody Alllen nenatočil. Diváci se, jako ve většině „allenovek“, mohou těšit na
vtipné dialogy a nezapomenutelné scénky. Příznivce kultovní Casablanky pak čeká i skvělá podívaná plná narážek a citací z
toho filmu. Proto i název snímku je citací z nesmrtelné Casablancy. „Příběh vypráví o Allanu Felixovi (Woody Allen), který se
ocitl v nepříjemné životní situaci. Odešla od něj manželka a on se neúspěšně pokouší navázat vztah s jinou ženou. Ani není
divu, v přítomnosti žen se z něj stává roztěkaný nemotora, který nedá dohromady kloudnou větu. Do toho mu přichází na
pomoc manželský pár – nejlepší přítel Dick a jeho zanedbávaná choť Linda. Vlastně je tu ještě někdo Humphrey Bogart z
Casablancy – Felixova iluzorní postava, kterou si jakožto fanda tohoto filmu vytvořil, mu radí, jak rázně vyřídit jeho problémy,“
prozradil děj první z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 

Medvídek Kuky 

Zítra se bude konat poslední projekce v letním kině a organizátoři si pro návštěvníky kina připravili snímek Kuky se vrací,
nejnovější počin uznávaného režiséra Jana Svěráka. 
Kuky se vrací, je dobrodružný i poetický rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské
představivosti. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze “zdravotních důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka - medvídek Kuky.
Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá medvídkovy př běhy v neznámém
přírodním světě. Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se Kuky skutečně vydal za největším dobrodružstvím svého
plyšového života? 
„Kuky se vrací představuje v kontextu současné domácí kinematografie skutečně jedinečný snímek, a to nejen pro své
zaměření na rodinné publikum spojující dětského i dospělého diváka, ale i pro netradiční a moderní kombinaci hraného a
animovaného příběhu, plného akčních scén a vtipných dialogů,“ uvedl druhý z provozovatelů Pardubického  letního  kina
Pernštejn Tomáš Drechsler. 

Zpět

Vyhrajte romantickou večeři v kině!
TISK , Datum: 30.08.2010 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 8 831 , Rubrika: Pardubický kraj
Soutěžte s Deníkem 

Pardubice – Chcete vyhrát romantickou večeři pro dva a lahev vína od společnosti Finet v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční filmy? Tak soutěžte s Deníkem! Dnes se vás
ptáme, kdo režíroval snímek Zahraj to znovu, Same, jenž bude k vidění v Tyršových sadech dnes od devíti hodin večer?
Odpovědi posílejte do dnešní desáté hodiny dopoledne na e–mailovou adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé
své jméno a příjmení, telefon (nejlépe mobil) a také heslo „Letní kino“. 
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Zpět

Zahraj to znovu, Same, zazní v letním kině
TISK , Datum: 30.08.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek Zahraj to znovu, Same. Allan Felix v podání Woodyho Allena se nachází v
nepříjemné životní situaci. Odešla od něj manželka a on se neúspěšně pokouší navázat vztah s jinou ženou. Ani není divu, v
přítomnosti žen se z něj stává roztěkaný nemotora, který nedá dohromady kloudnou větu. Do toho mu přichází na pomoc
manželský pár - nejlepší přítel Dick a jeho zanedbávaná choť Linda. Vlastně je tu ještě někdo -Humphrey Bogart z Casablancy
-Felixova iluzorní postava, kterou si jakožto fanda toho filmu vytvořil, mu radí, jak rázně vyřídit jeho problémy. 
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Zpět

Kuky se vrací, aby dnes ukončil kino
TISK , Datum: 31.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn si na dnešní rozloučenou pro diváky připravilo snímek Kuky se vrací, nejnovější
dílko režiséra Jana Svěráka. Film získal na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech zvláštní uznání hlavní
poroty. Projekce tohoto filmu se koná od 21 hodin v Tyršových sadech a vstupné se neplatí. ...2

Zpět
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Kuky se vrací, letní kino končí
TISK , Datum: 31.08.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (pst) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubické  letní  kino  Pernštejn dnes zakončí sezonu nejnovějším filmem Jana Svěráka 

Pardubice – Loni se letní kino loučilo s filmovými nadšenci divácky nejúspěšnějším hitem, třetím dílem Doby ledové, na který
přislo neuvěřitelných šest tisíc diváků. 
Letos si organizátoři letního kina pro své příznivce připravili také filmový trhák, ovšem oproti minulému ročníku zabrouzdali do
Čech. 
Na rozloučenou si pro diváky přichystali snímek Kuky se vrací, nejnovější dílko režiséra Jana Svěráka. 
Film získal na letošním Mezinárosním filmovém festivalu v Karlových Varech zvláštní uznání hlavní poroty. Projekce tohoto filmu
se koná od 21 hodin v Tyršových sadech a vstupné se neplatí. 
Ve filmografii režiséra Svěráka zaujímá snímek o medvídkovi Kukym ojedinělé místo hned ze dvou důvodů. 
Prvně se Jan Svěrák doposud zaměřoval především na celovečerní hraný film a za druhé, scénáře k jeho filmům psal výhradně
jeho otec, cimrmanolog, scénárista a herec Zdeněk Svěrák. Scénář ke Kukymu si Jan Svěrák napsal sám, za což ale od
některých kritiků pochvalu nesklidil. 

Medvídkova odysea 

Kuky se vrací je dobrodružný i poetický rodinný příběh, v němž hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské představivosti.
Malý Ondra trpí astmatem, a proto musí pryč i jeho oblíbená hračka -medvídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do
popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy v neznámém přírodním světě. 
Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se Kuky skutečně vydal za největším dobrodružstvím svého plyšového života? 
„Kuky se vrací představuje v kontextu současné domácí kinematografie skutečně jedinečný snímek, a to nejen pro své
zaměření na rodinné publikum spojující dětského i dospělého diváka, ale i pro netradiční a moderní kombinaci hraného a
animovaného příběhu, plného akčních scén a vtipných dialogů,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   DNES SE V PARDUBICKÝCH TYRŠOVÝCH SADECH koná poslední projekce tohoto léta. A opět zcela zadarmo.
Pardubické  letní  kino  Pernštejn totiž uvede dobrodružný a poetický filmový hit Kuky se vrací režiséra Jana Svěráka, který je
určen pro milovníky filmu všech věkových kategorií.
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Zpět

Fraňková: „Kino příští rok v Tyršových sadech nebude!“
TISK , Datum: 02.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
„Město chce najít řešení, jak tento projekt zachovat. Ale v roce 2011 projdou Tyršovy sady rekonstrukcí, takže je nutné hledat
jiný prostor,“ říká náměstkyně primátora. 

Pardubice – „ Pardubické  letní  kino  Pernštejn z objektivních důvodů rekonstrukce Tyršových sadů v příštím roce na stejném
místě být nemůže,“ prohlásila náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková, která je zodpovědná za oblast kultury. 
„Samozřejmě město chce najít nějaké řešení, jak tento projekt zachovat,“ konstatovala Štěpánka Fraňková. 
„Možností, kde by se letní kino mohlo v příštím roce odehrát, je několik. Provozovatelům jsme oficiálně nabízeli k využití areál
lihovaru. Padly však i další varianty. Hovořilo se například o tom, že by mohlo stát na pravé straně řeky Labe, u čerpací stanice
OMV, koupaliště, skateparku. Ve hře bylo též dostihové závodiště či plochodrážní stadion Zlaté přilby ve Svítkově, ale to už je
podle mého názoru dost z ruky,“ poznamenala náměstkyně pardubického primátora. 

Najdou s Motyčkou společnou řeč? 

„Rádi bychom našli s provozovatelem letního kina Janem Motyčkou společnou řeč, ale ten dosud tvrdošíjně trval na Tyršových
sadech. Nyní se naskytla příležitost, že by se letní kino mohlo v budoucnu přesunout do míst, kde dnes stojí torzo rozestavěné
sportovní haly,“ vyjádřila se Štěpánka Fraňková. 
„Osobně jsem přesvědčen o tom, že Tyršovy sady by měly žít a že kulturní a společenské akce do tohoto prostoru patří.
Konečné rozhodnutí, zda by zde Pardubické  letní  kino  mělo zůstat i po rekonstrukci Tyršových sadů, však bude mít až nové
zastupitelstvo,“ shrnul první náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř. 
„Jde nám především o to, aby letní kino zůstalo v centru města a zároveň mohla být zachována jeho neopakovatelná
atmosféra,“ reagoval provozovatel letního kina Jan Motyčka. „Pokud má pan Motyčka pocit, že nabízené varianty pro něj nejsou
ideální, může přijít i se svými návrhy,“ dodala Fraňková. 
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Zpět

Přes nevlídné počasí to byla důstojná tečka
TISK , Datum: 02.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Zaujalo nás 

Pardubice – Ani nevlídné počasí neodradilo příznivce Pardubického  letního  kina  Pernštejn k poslední letošní návštěvě
Tyršových sadů. Na projekci nejnovějšího snímku režiséra Jana Svěráka Kuky se vrací (na snímku) zavítalo do romantického
prostředí městského parku přes tisíc diváků! „Byli jsme příjemně překvapeni, že i v takovém nečase dorazil úctyhodný počet
lidí,“ konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Všem, kteří letos do letního kina
přišli, je potřeba poděkovat za to, jakou v Tyršových sadech vytvořili atmosféru. Myslím, že promítání Svěrákova filmuKuky se
vrací bylo skutečně důstojnou tečkou za jubilejním pátým ročníkem projektu. Nyní nezbývá než věřit, že budeme mít možnost
trávit dva prázdninové měsíce v Pardubickém letním kině i v příštím roce,“ nechal se slyšet Jan Motyčka. 

Zpět
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Možná šlo o poslední projekci v letním kině!
TISK , Datum: 02.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
K věci 

Pardubice – Závěrečná projekce pátého ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech byla možná
vůbec poslední v historii tohoto divácky nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového projektu v Pardubickém kraji. 
„Stále je to jedna z možností,“ připustil provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„Projekt revitalizace Tyršových sadů je sice možná kladně hodnocen odbornou architektonickou veřejností, ale nebere příliš v
potaz snahy o to, aby se park stal skutečně pulzujícím centrem města,“ posteskl si Motyčka. 
„Hlavní městská architektka je zřejmě bohužel přesvědčena o tom, že kulturní a společenské akce do prostoru, v němž se letní
kino odehrává, nepatří. Přitom v minulosti se tu konaly akce, na které někteří pamětníci dodnes rádi vzpomínají,“ sdělil
provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn. 
„Chápeme, že rekonstrukce Tyršových sadů je potřebná. Domníváme se, že by se určitě dala pořídit za výrazně méně peněz,
než je v plánu. Navíc nám připadá, že hlavní důraz byl v projektu kladen spíše na nasvícení zámeckých hradeb. Jako kdyby šlo
o studii na okrasnou architektonickou zahradu,“ nechal se slyšet Jan Motyčka, podle něhož je řešitelný i problém se spodní
vodou. 
„Letní kino je v tom nejkritičtejším místě, ale ani při největších deštích jsme nezaznamenali žádný výraznější problém, který by
nám tu znemožnil promítat,“ uzavřel provozovatel letního kina. 

Zpět

Byl „Kuky“ labutí písní letního kina?
TISK , Datum: 02.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Závěrečná projekce pátého ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech (film Kuky se
vrací) byla možná vůbec poslední v historii tohoto divácky nejnavštěvovanějšího kulturního prázdninového projektu v
Pardubickém kraji. ...3 
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Zpět

Pardubické  letní  kino  mělo tentokrát smůlu na počasí. Osvědčilo se však třídění odpadu
TISK , Datum: 03.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní
čechy
Průměrná návštěva v Tyršových sadech se o letošních prázdninách pohybovala kolem tisícovky diváků. Nejúspěšnější byl
první týden 

Pardubice – Pátý ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítalo v Tyršových sadech
zcela zdarma atraktivní domácí a zahraniční tituly, je už minulostí. 
„Start jsme měli opravdu velkolepý. Hned první den, kdy jsme uvedli Hlídače č. 46 za účasti reprezentativní filmové delegace v
čele s režisérem Filipem Renčem, jsme dosáhli podobných tržeb, jaké jsme měli při rekordních návštěvách v loňském roce,“
konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 
„V tomto duchu se odehrála celá první polovina července. Pak se ale ukázalo, jaké velké štěstí jsme zatím měli na počasí.
Trochu nám bylo jasné, že dříve nebo později se karty obrátí a přijdou deštivé a chladné dny. Od druhé poloviny července
bohužel nastaly, což se pochopitelně podepsalo na menším počtu lidí. Ale i tak se průměrná návštěva pohybovala kolem
tisícovky diváků na projekci,“ sdělil Jan Motyčka, jehož potěšilo, že se v letním kině osvědčila letošní novinka – třídění odpadu.
„Opravdu jsme byli příjemně překvapeni,“ dodal. 

Zpět
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Dobrý den(ík),
TISK , Datum: 03.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubicko 

O rekonstrukci Tyršových sadů se hovoří již řadu let. Nyní je konečně na spadnutí, a to v době, kdy se městskému parku
skutečně povedlo vtisknout život. A to hlavně díky Pardubickému  letnímu  kinu , které tu o letošních prázdninách „odkroutilo“
už svou pátou sezonu. I přes nepříznivé počasí se letos návštěvnost pohybovala podle slov provozovatelů kolem tisícovky
diváků na jednu filmovou projekci, což je jistě velmi dobré číslo. Jenže teď se nad celým projektem začala stahovat mračna.
Přitom se podařilo nad očekávání splnit cíl, který město provozovatelům dalo, když tento projekt vybralo jako nejvhodnější pro
oživení Tyršových sadů, které dříve byly jen rájem pro teenagery s krabicovým vínem a bezdomovce. Podle vyjádření
představitelů města je však už téměř jisté, že kino z objektivních důvodů rekonstrukce Tyršových sadů v tomto prostoru být
nemůže. Je ale otázkou, zda se sem po roční přestávce bude moct znovu vrátit a vzbudí podobný ohlas, jakományní... 

Zpět
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„Tyršovy sady jsou ostudou města,“ říká architekt Košař
TISK , Datum: 03.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Je snahou vedení města z parku Pardubické  letní  kino  dostat nebo pro něj hledat vhodné dočasné umístění? 

Pardubice – „Tyršovy sady jsou ostudnou vizitkou našeho města,“ konstatoval známý pardubický architekt Milan Košař. „O
jejich rekonstrukci se, bohužel, stejně jako o třídě Míru, mluví a píše už celou řadu let. Za tu dobu byla zpracována celá řada
návrhů a studií, ale dosavadní výsledek je více než tristní,“ podotkl Milan Košař. 

Stavby jen chátraly 

„Veškeré snahy o revitalizaci tohoto cenného prostoru v centru města skončily nakonec tím, že je nutné financovat potřebnější
projekty, případně dříve zpracované návrhy znovu aktualizovat a podobně. Výsledkem je stále větší zanedbanost kdysi
udržovaného parku, který býval vyhledávanou rekreační a oddychovou zónou pro obyvatele i návštěvníky Pardubic,“
pokračoval architekt. 
„Je asi na místě stručně připomenout vývoj tohoto území. Původně zámecký příkop pod hradbami a přilehlé louky byly ve
třicátých letech minulého století u příležitosti celostátní výstavy tělovýchovy a sportu zrekultivovány a v nově založeném parku
byla vybudována řada architektonicky kvalitních funkcionalistických staveb, z nichž některé sloužily ještě několik desítek let
svému účelu a přispívaly tak k oživení Tyršových sadů. Za všechny stačí jmenovat taneční kavárnu U jezírka, Rotundu nebo
autopavilon s letním kinem,“ poznamenal Milan Košař. 
„Bohužel, město nechalo tyto stavby zchátrat natolik, že musely být v šedesátých letech zbourány a od té doby areál Tyršových
sadů postupně dál chátrá,“ pokračoval pardubický architekt. 
„Velmi nešťastnou snahou o oživení tohoto prostoru v období totality byla výstavba sportovní haly při ulici U Stadionu, která
naštěstí nebyla dokončena a jejíž torzo hyzdí západní okraj parku dodnes,“ nechal se slyšet Milan Košař. 

Jaká je vlastně vize? 

„V současné době se na radnici opět skloňují dávno ověřené principy rekonstrukce této zelené oázy v centru a město
vynakládá nemalé finanční prostředky na zpracování dalších studií. Podstatné však je, jaké zadání dává radnice zpracovatelům
těchto studií, jakou vizi mají o tomto prostoru občané Pardubic a jakou politici na radnici? Řeší zpracované studie širší
souvislosti, jako je celý prostor Letního stadionu, nábřeží Labe, dopravní obslužnost pardubického zámku a další kontaktní
území? Jak je možné, že už na začátku říká náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková, že letní kino, které tu už ve třicátých
letech fungovalo, tady nebude? Je snahou vedení města nalézt pro něj vhodné dočasné umístění po dobu rekonstrukce parku
nebo spíše ho trvale z tohoto prostoru vymístit,“ položil hned několik otázek pardubický architekt. 
„Úvahy o situování letního kina v areálu lihovaru, na dostihovém závodišti nebo na plochodrážním stadionu snad nemohou být
míněny vážně. Nebylo by logické, aby se zpracovatelé studie pokusili vhodně začlenit novou podobu letního kina do řešeného
prostoru,“ zeptal se Košař. 

Přiblížit sady lidem 

„Chceme-li Tyršovy sady opravdu oživit a přiblížit lidem, je nezbytné nabídnout do tohoto prostředí kultivovanou formou aktivity,
které budou lidi přitahovat a přitom nebudou působit rušivě,“ dodal známý architekt. 
„Citlivě řešená malá kavárna ve vstupní části schodiště do parku namísto šatny a skladu pro technické služby a stejně tak i
letní kino vhodněji umístěné dál do parku směrem k Labi, by rozhodně tomuto záměru spíše pomohly než uškodily. Je
samozřejmé, že i letní kino může, díky současným technickým možnostem, vypadat mnohem lépe než dosud. Jde jen o to,
dostaneli tuto příležitost,“ uzavřel Milan Košař. ...8, 12 Jak by měly vypadat Tyršovy sady? Diskutujte na našem webu! Studii
najdete na www.pardubicky.denik. cz/tyrsaky 

Foto autor:   Reprofoto: Deník
Foto popis:   PARDUBICKÉ TYRŠOVY SADY V BUDOUCNOSTI. Takto by měl podle studie městský park vypadat po plánované
rekonstrukci.
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Zpět

Kino vytřídilo 1,27 tun odpadu
TISK , Datum: 09.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura regionu - inzerce
Pardubice – Celkem 1,27 tun tříděného komunálního odpadu bylo za necelé dva prázdninové měsíce vyvezeno z areálu
Pardubického  letního  kina  Pernštejn. „Do Tyršových sadů bylo dodáno osm 240litrových nádob a tři po 1100 litrech. Papír a
plasty se svážely dvakrát týdně, sklo se vyváželo jednou za čtrnáct dnů,“ řekl Roman Slach z odboru životního prostředí
pardubického magistrátu, oddělení odpadů a ovzduší. 
„Papíru se vytřídilo přibližně 0,46 tun, plastu 0,62 a skla 0,19 tun,“ uvedl Slach. 
Nádoby se začaly z letního kina svážet 15. července, poslední výsyp se podle jeho slov uskutečnil 30. srpna. 
„Zajištění třídění odpadů pro návštěvníky Pardubického  letního  kina  Pernštejn bylo součástí aktivit krajského projektu, který
byl zaměřen na podporu třídění odpadu v Pardubickém kraji. Jsem moc rád, že se ukázal zájem lidí odpady třídit. Teď je naším
úkolem, abychom jim to ve spolupráci s městy a obcemi umožnili i na dalších podobných aktivitách,“ poznamenal Richard
Červenka z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, která je koordinátorem krajského projektu zaměřeného na
podporu třídění odpadů v kraji. 
„Tento projekt jsme v Pardubickém letním kině Pernštejn vyzkoušeli letos poprvé a byli jsme příjemně překvapen tím, jaký
vzbudil ohlas. Potěšilo nás, jak se návštěvníci bezplatných filmových projekcí v Tyršových sadech k třídění odpadu postavili.
Pokud budeme letní kino pořádat i v příštím roce, určitě bychom tuto akci rádi zopakovali,“ prohlásil jeden z provozovatelů
Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
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Zpět

Otázka pro...
TISK , Datum: 20.09.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
... Jana Motyčku, provozovatele Pardubického  letního  kina  Pernštejn 

* Jaké výsledky mělo jednání s městem o budoucnosti kina? 

„Jednání s představiteli města se týkalo možnosti přemístění Pardubického  letního  kina  Pernštejn po dobu rekonstrukce
Tyršových sadů. Bylo snad vyjma názorů hlavní městské architektky Petry Nacu, která si kino v městském parku po jeho
rekonstrukci nepřeje vůbec, konstruktivní, ve snaze zajistit pokračování dalšího ročníku tohoto projektu. Po dobu rekonstrukce
Tyršových sadů nám byly nabídnuty náhradní prostory za benzinovou čerpací nedaleko mostu Pavla Wonky nebo u Čičáku,
kde všakmá být rekonstrukce rok po Tyršových sadech, takže pokud bychom se dohodli na této variantě, stalo by se letní kino
v podstatě putovním. Stále se ale nevzdáváme možnosti vrátit se po rekonstrukci Tyršových sadů právě sem. Paní architektka
sice neustále tvrdí, že sem letní kino nepatří, ale ono už tu bylo i dříve. Jsme stále přesvědčeni o tom, že rekonstrukce
Tyršových sadů by se dala pojmout úplně nijak. Spíše než nákladnou opravu, díky které má vzniknout architektonické dílo
usilující spíše o titul Nejhezčí okrasná botanická zahrada, bychom tu rádi viděli prostor, který by skutečně žil, a to nejen letním
kinem, ale i dalšími kulturními a společenskými akcemi, jako tomu bylo v minulosti v případě Rotundy. Pak by stačilo v
Tyršových sadech stačilo za mnohem méně peněz zaměřit na potřeby běžných lidí, tedy především opravit lavičky a instalovat
veřejné osvětlení,“ řekl provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka (na snímku).( 
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Zpět

Šéf letního kina Jan Motyčka kandiduje hned za dvě partaje
TISK , Datum: 05.10.2010 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka vyrazil do komunální politiky hlavně kvůli tomu, aby udržel
svůj bezplatný biograf v Tyršových sadech. A zdá se, že mladý muž nenechává při plnění svého plánu nic náhodě. Ve volbách
totiž kandiduje hned za dvě partaje. 
O místo na magistrátu usiluje jako trojka sdružení Pernštejn, na první městský obvod zase míří jako čtyřka Sdružení pro
Pardubice (SPP). „O kandidatuře jsem byl s panem Motyčkou domluven už někdy před čtyřmi měsíci. Překvapilo mě, že
nakonec založil Pernštejn a kandiduje za ně na velkou radnici,“ uvedl Jiří Razskazov, lídr SPP v prvním obvodě. 
Pikantní na celé věci je navíc to, že právě kandidátka SPP na primátora Štěpánka Fraňková mluví ze všech politiků nejhlasitěji
o tom, že by letní kino mělo park v centru města definitivně opustit. A tak se zdá, že Motyčka si nevybral tu nejvhodnější stranu.
„O jejich názorech vím, ale v našem obvodním volebním programu je zachování kina v parku. Jinak spolupráci jsem SPP slíbil
ještě před založením Pernštejnu,“ říkáMotyčka. 
Větší problém s politickým rozdvojením nemá ani sám Razskazov. Bývalý náměstek primátora věří, že hlasy pro Motyčku mu
pomůžou sesadit z křesla dlouholetou starostku obvodu Hanu Tomanovou z ODS. 

»Více na str. B2 
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Zpět

Razskazov bitvu o starostu „jedničky“ definitivně vzdal
TISK , Datum: 20.10.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Lídr Sdružení pro Pardubice chtěl získat mandát zastupitele i přesto, že voliči to odmítli

Pardubice – Někdejší náměstek pardubického primátora za éry Jiřího Stříteského byl jedním z velkých favoritů na post starosty
prvního pardubického městského obvodu.
Nikoliv v dresu ODS, ale v barvách Sdružení pro Pardubice (SPP). To sice jako lídr dovedl k vítězství, ale sám se nedostal ani
do zastupitelstva malé radnice. O pouhých osm preferenčních hlasů se stal jen prvním náhradníkem.

Bude prý odpočívat

Svůj boj ale nevzdal ani po svém osobním neúspěchu ve volbách. „Je pravdou, že jsem se dvou lidí, kteří se do zastupitelstva v
barvách Sdružení pro Pardubice dostali, ptal, zda mi nechtějí přepustit svůj mandát. Protože to oba odmítli, tak jsem se včera
definitivně rozhodl, že už nepovedu žádná další jednání a budu respektovat výsledky voleb,“ konstatoval Jiří Razskazov.
„Pro mě je zadostiučením, že jsem o necelých sto preferenčních hlasů překonal dosavadní starostku Hanu Tomanovou z ODS.
Teď si čtyři roku odpočinu. Nezastírám ale, že bych na post šéfa malé radnice chtěl kandidovat v dalším volebním období,“
nechal se slyšet Jiří Razskazov, který o přepuštění mandátu zastupitele jednal i s provozovatelem Pardubického  letního  kina
Janem Motyčkou.
„Tuto informaci mohu potvrdit. Sešli jsme se a společně dospěli k názoru, že je třeba respektovat výsledky voleb. Osobně bych
nechtěl hazardovat s důvěrou voličů, kteří mi dali svůj hlas. A i pan Razskazov nakonec uznal, že je třeba přijmout realitu
taková, jaká je a nevytvářet žádné další kombinace,“ poznamenal Jan Motyčka, jenž jako reprezentant vítězného Sdružení pro
Pardubice získal po Andree Troníčkové nejvíc preferenčních hlasů.
„O tom, aby byl člověk zvolen na post starosty, rozhodují jiná kritéria než počet preferenčních hlasů. Ale chtěl bych být v radě
obvodu,“ konstatoval Jan Motyčka.
V kuloárech se tak mluví o tom, že zřejmě největší šance získat tento post ze Sdružení pro Pardubice má architekt Jaroslav
Menšík. „Zájem o pozici starosty jsem potvrdil. Je to pro mě nová situace. Nepočítal jsem s ní. Ve chvíli, kdy se pan Razskazov
nedostal do zastupitelstva, jsem se musel rychle rozhodnout,“ vysvětlil Jaroslav Menšík, který však zatím žádná povolební
vyjednávání nevede.

Čekají na pokyny

„Čekáme na to, jak dopadnou jednání na velké radnici. Předpokládám, že potřebné informace dostaneme od lídrů. Z nich
budeme vycházet,“ podotkl architekt, jenž byl členem komise pro rozvoj prvního městského obvodu a magistrátní komise pro
architekturu a urbanismus.
„V povolebním vyjednávání už se nebudu nijak angažovat. Z pozice lídra jsem domlouval koalici s ČSSD, ale nic jsme si
závazně neslíbili. Teď je čistě na čtyřech kandidátech SPP, aby prokázali své schopnosti a pokusili se koalici utvořit,“ vyjádřil se
Jiří Razskazov.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   JIŘÍ RAZSKAZOV nejprve neuspěl v primárkách ODS na post lídra starosty do prvního pardubického obvodu.
Tuto pozici pak získal v barvách Sdružení pro Pardubice, ale preferenční hlasy voličů nakonec způsobily, že se nedostal ani do
zastupitelstva malé radnice.
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Šéfem „jedničky“ se stal Menšík
TISK , Datum: 12.11.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Místostarostkou prvního městského obvodu je Marcela Jelínková 

Pardubice – Zřejmě dosud nejhumornější ustavující zasedání zastupitelstva městského obvodu se konalo včera odpoledne na
pardubické „jedničce“. A to především díky jednomu z nováčků v zastupitelstvu zvolenému za Sdružení pro Pardubice (SPP)
Janu Motyčkovi, který svým neotřelým vystupováním značně odlehčil průběh jednání. Pořadatel Pardubického  letního  kina
Pernštejn a pardubické části Febiofestu se nejprve trochu hledal v nové roli předsedy volební komise, jež dbala mimo jiné i na
průběh volby nového starosty a místostarosty obvodu, ale brzy si ji už vyloženě užíval. 
„Vidím, že se v novém zastupitelstvu asi nebudeme nudit,“ komentovala nezvykle uvolněnou atmosféru na ustavujícím zasedání
odcházející starostka, zastupitelka Hana Tomanová (ODS). 
Ta včera vedení úřadu předala do rukou nově zvoleného starosty – architekta Jaroslava Menšíka (SPP – na snímku). „Děkuji
paní starostce Tomanové a slibuji, že budu dál pokračovat v práci, kterou tu osm let rozvíjela,“ konstatoval Jaroslav Menšík,
který v tajné volbě získal deset hlasů, zatímco jeho protikandidát Jiří Lejhanec z ODS čtyři. Jeden hlas byl při volbě starosty
neplatný. 
„Rád bych zastupitelům poděkoval za důvěru, že jsem byl zvolen. Je to pro mě nová situace, ale rád se této příležitosti chopím.
Pro obvod budu pracovat naplno, s plnou vervou,“ sdělil nový starosta pardubické „jedničky“. 
Místostarostkou obvodu byla zvolena kandidátka ČSSD Marcela Jelínková. „Ve středu města žiji 51 let. Dění na městském
obvodu se snažím sledovat a jsem připravena mu pomoci,“ pravila Marcela Jelínková, která obdržela devět hlasů, zatímco její
protikandidát – Jiří Lejhanec z ODS – pět. Také v tomto případě byl jeden hlas neplatný. 
Určitý zádrhel pak nastal při volbě radních. Zatímco zastupitelky Andrea Troníčková (SPP) a Klára Sodomková ze sdružení
Pardubáci byly zvoleny už v prvním kole, kandidát ČSSD Emil Efler v něm získal pouze sedm z dvanácti platných hlasů, a tak
musela následovat nová volba. V ní už pak Emil Efler obdržel devět hlasů. „Omlouvám se přítomným za zdržení,“ glosoval radní
nečekanou komplikaci, kterou však sám nemohl předpokládat. 

„Pro první městský obvod budu pracovat naplno.“ Jaroslav Menšík, starosta 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 167 / 170

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Nové místo pro pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 10.12.2010 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 6 , Poslechovost pořadu: 2 153

Petra MAREŠOVÁ, moderátorka 
Ani příští rok diváci v Pardubicích nepřijdou o projekce filmů pod širým nebem. Ještě na konci letošního léta se zdálo, že letní
kino v příštím roce nebude promítat. Protože radnice připravuje opravy Tyršových sadů. Nakonec radnice našla pro projekt
nové místo blízko centra města. Plátno pro projekce by mělo stát mezi budovou České správy sociálního zabezpečení a torzem
haly ČSTV. Více dodává provozovatel kina, Jan Motyčka. 

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina, Pardubice 
V tuto chvíli se budeme dál bavit o vlastně nutných přípravách po stránce terénních úprav. Budeme přemýšlet, teda zjišťovat,
co všechno je potřeba v tom novém prostoru připravit. V tuto chvíli tam jsou nějaké náletové dřeviny, ten prostor se bude
muset vyčistit, zřejmě vykácet. Určitě bychom ale chtěli, aby areál letního kina pojal takovou návštěvnost, jaká byla, řekněme, v
těch nejlepších dnech loňských let. 

Dobrý den(ík),
TISK , Datum: 10.12.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubicko 

Tak už je zřejmě jasno o tom, zda a případně kde se uskuteční další ročník Pardubického  letního  kina . Kvůli rekonstrukci
Tyršových sadů se projekt přesune o pár metrů dál – do prostor mezi budovou České správy sociálního zabezpečení a torzem
rozestavěné haly ČSTV. Je dobře, že se vedení města s provozovatelem dohodlo a že Pardubice o tuto akci nepřijdou. ( 
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Letní kino prý bude i v roce 2011, ale jinde
TISK , Datum: 10.12.2010 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Po pěti úspěšných ročnících Pardubického  letního  kina  Pernštejn v Tyršových sadech bude tento
nejnavštěvovanější prázdninový projekt v kraji pokračovat zřejmě i v příštím roce. 

Adekvátní náhrada 

„Kvůli chystané rekonstrukci Tyršových sadů bychom se ale měli přesunout na jiné místo – do prostor mezi budovou České
správy sociálního zabezpečení a torzem rozestavěné haly ČSTV,“ řekl provozovatel Jan Motyčka. 
„Věříme, že po nezbytných terénních úpravách by se tento prostor mohl stát adekvátní náhradou za Tyršovy sady, kde nebude
možné v letních měsících roku 2011 podle sdělení představitelů města z technických důvodů promítat. Doufáme, že
prázdninové projekce pod širým nebem neztratí na tomto novém místě své neopakovatelné kouzlo a atmosféru, kterou mělo
promítání v Tyršových sadech,“ doplnil Jan Motyčka. 

Vhodnější místo 

„Tato varianta zajistí, aby nedošlo k přerušení prázdninové tradice. Obyvatelé i návštěvníci Pardubic budou mít i nadále
zajištěnou atraktivní kulturní nabídku na červenec a srpen,“ prohlásil provozovatel letního kina. 
„Nový prostor je určitě vhodnější než původní návrhy, o kterých se diskutovalo, jako byl například areál lihovaru, závodiště či
lokalita u Čičáku. Potěšilo nás i to, že nové vedení města nám přislíbilo podporu, kterou mu lídři současné vládní koalice
jednotlivě deklarovali už před říjnovými komunálními volbami,“ dodal Jan Motyčka. 
„Jednání o kině dopadlo dobře. Pan Motyčka podal žádost o dotaci ve výši 400 tisíc korun, což je částka, která nám přijde
adekvátní. Na 99 procent tedy bude pokračovat v novém prostoru. Torzo haly ČSTV bude určitě zabezpečeno proti
neoprávněnému vstupu,“ podotkla primátorka Štěpánka Fraňková. 
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