Pardubické letní kino

Počet zpráv: 82, 13.04.2021

Tyršovy sady se mají přiblížit svému původnímu charakteru
TISK, Datum: 24.01.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...kompromisem mezi jeho původním charakterem a aktuálními moderními trendy,“ shrnula Petra Nacu. A vrátí se po
rekonstrukci do Tyršových sadů Pardubické letní kino ? Hlavní městská architektka by ho tam vidět nechtěla. „Jsem toho
názoru, že sem prostě nepatří. Představa, že do zrekonstruovaného parku...

Náměstek primátorky: „Letní kino bude zřejmě u sociálky“
TISK, Datum: 02.04.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...hře, prozradil Brendl Pardubice – „Pokud by rekonstrukce Tyršových sadů skutečně začala až na podzim, možná bychom
mohli ještě letošní ročník Pardubické letního kina uspořádat tam. Přiznám se, že pro nás by to bylo nejlepší řešení,“
konstatoval provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka. ...

Brendl: „Letní kino bude asi u sociálky“
TISK, Datum: 02.04.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

...– „Pokud by rekonstrukce Tyršových sadů začala až na podzim, možná bychom mohli ještě letošní ročník Pardubického
letního kina uspořádat tam. Přiznám se, že pro nás by to bylo nejlepší řešení,“ konstatoval provozovatel Jan Motyčka.
Náměstek primátorky František Brendl se však kloní k variantě...

Co bude s Tyršovými sady a letním kinem?
TISK, Datum: 27.04.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Alexandr Krejčíř, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...radnice a ani to, zda a kde se bude odehrávat další ročník jednoho z nejúspěšnějších kulturních projektů poslední doby v
našem městě – Pardubického letního kina Pernštejn. Osobně mi přijde trochu zvláštní, že na konci dubna je stále ticho po
pěšině a nikdo pořádně netuší, co s parkem i kinem bude....

Motyčka: Nevím, zda má město zájem zachovat letní kino
TISK, Datum: 27.04.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...stejně tak jako další osud našeho projektu, který měl v předchozích letech v Tyršových sadech své zázemí,“ konstatoval
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Pokud se pan náměstek primátorky František
Brendl vyjádřil, že si nedokáže představit, že by se letošní...

Pardubické letní kino odehraje sezonu ještě v Tyršových sadech URL
WEB, Datum: 03.05.2011, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s.
...Motyčka. Ten totiž už několik měsíců protestuje proti tomu, že by promítačka měla opustit park v centru města. "Pro všechny
příznivce pardubického letního kina máme skvělou zprávu. Nejnavštěvovanější prázdninový kulturní projekt posledních let v
Pardubickém kraji se totiž i letos odehraje na...

Dobrá zpráva. Letní kino bude ještě jednou v Tyršových sadech
TISK, Datum: 04.05.2011, 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

...v parku funguje od roku 2006. Ještě jeden rok bude plátno na oblíbeném místě pod Sukovou třídou. PARDUBICE Když se
vloni objevila zpráva, že pardubické letní kino po pěti letech končí v Tyršových sadech, řada lidí to nemohla rozdýchat.
Fanoušci filmů dokonce sepisovali petice a posílali stížnosti...

Pardubické letní kino bude naposledy v Tyršových sadech
TISK, Datum: 05.05.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...ročník byl měl být nejvelkolepějším v historii kina a stát se tak důstojným rozloučením s tradiční lokalitou Pardubice –
Fanoušci Pardubického letního kina letos najdou nabídku zajímavých tuzemských i zahraničních filmů na tradičním místě – v
Tyršových sadech. Naposledy. Od příštího roku bude...

Dobrý den(ík), Pardubicko
TISK, Datum: 05.05.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...je konečně jasno! Pardubické letní kino bude letos naposledy v Tyršových sadech! Domnívám se, že je to ve stávající
situaci nejlepší možné řešení. A městský park alespoň bude mít příležitost důstojně se rozloučit s tímto pozoruhodným
projektem, který se stal jedním z nejnavštěvovanějších kulturních...

Víkendová porota Pardubického deníku o regulačním poplatku
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Víkendová porota Pardubického deníku o regulačním poplatku
TISK, Datum: 21.05.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...tom diskutovat, můžeme o tom vést spory,můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je všechno, co se proti tomu dá dělat. Jan
Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Reforma zdravotnictví je nutná a proti zvýšení regulačního poplatku nic
nenamítám. Myslím si, že to má smysl. Romana Vojířová...

Víkendová porota Pardubického deníku o stávce „dopraváků“
TISK, Datum: 18.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...„dopraváků“ nezafungovala, jak měla. Nemohu se ovšem ubránit pocitu, že se jednalo o politickou objednávku levice. Jan
Motyčka provozovatel pardubického letního kina Stávkující dopraváci si díky nejednotě všech zainteresovaných nakonec
spíše uškodili. Ničeho tak nedosáhli. Romana Vojířová,...

Pardubické letní kino chystá české víkendy a polský týden
TISK, Datum: 23.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (zr, čtk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko - u nás doma

...– Pardubické letní kino , které letos o prázdninách naposledy promítá v pardubických Tyršových sadech, zahájí sezonu
filmy režiséra Zdeňka Trošky. Pořadatelé na první tři červencové dny připravili snímky Čertova nevěsta, Doktor od Jezera
hrochů a Poklad hraběte Chamaré. „Tematicky komponované...

Víkendová porota Pardubického deníku o stavebních úřadech
TISK, Datum: 25.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...magistrát ví, co dělá a bude to krok správným směrem. Uvidíme, jak toto rozhodnutí bude v budoucnu fungovat. Jan Motyčka,
provozovatel Pardubického letního kina Dokud jsem nebyl v zastupitelstvu, tak jsem souhlasil, ale teď vidím výhodu v
obvodech, protože znají místní terén. RomanaVojířová,...

Pardubické letní kino Pernštejn začne Troškovou retrospektivou
TISK, Datum: 29.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Autor: (zr), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura

...sady a jejich návštěvníci mohli ještě jednou zažít neopakovatelné filmové léto plné nevšedních prázdninových zážitků! I díky
tomu, že Pardubické letní kino Pernštejn našlo své místo v městském parku s neopakovatelným géniem loci, se stalo
nejnavštěvovanějším prázdninovým kulturním projektem...

Letní kino v pardubických Tyršových sadech
RÁDIO, Datum: 29.06.2011, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 4, Poslechovost pořadu: 2 153, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

Václav PILNÝ, moderátor Už jen 2 dny zbývají do zahájení prázdninového promítání v pardubickém letním kině v Tyršových
sadech. I přes původní obavy, že se letos v parku nic dít nebude se podařilo tradiční letní kino se vstupem zdarma
zorganizovat. Novinkou je jednak osvětlení Ty...

Sezonu letního kina zahájí v „Tyršákách“ Zdeněk Troška
TISK, Datum: 30.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...z bohaté prázdninové nabídky bude v pátek 1. července od 21.30 hodin Čertova nevěsta Pardubice – Již tento pátek
odstartuje šestý ročník Pardubického letního kina Pernštejn, který se i letos odehraje v Tyršových sadech. A to navzdory
tomu, že se v současné době velmi intenzivně připravuje...

Letní kino láká diváky na filmy režiséra Trošky
TISK, Datum: 30.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (len, veh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Rubrika: Východní čechy tipy na víkend

... Pardubice – Šestý ročník Pardubického letního kina Pernštejn, který se i letos odehraje v Tyršových sadech, odstartuje
retrospektivou filmů populárního českého režiséra Zdeňka Trošky. V pátek 1. července bude od půl desáté večerní patřit
Čertově nevěstě. Další den bude k vidění Doktor od Jezera...

Dnes večer startuje letní kino Pernštejn v Tyršových sadech
TISK, Datum: 01.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...kina vyhověli obyvatelům přilehlých domů a vytvořili protihlukovou stěnu Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes
slavnostně zahajuje sezonu. Z důvodu budoucí rekonstrukce Tyršových sadů se zde promítání uskuteční zřejmě i naposledy.
Milovníci stříbrného plátna tak mají jedinečnou možnost...

ATTACK MEDIA
WEB, Datum: 01.07.2011, Zdroj: protext.cz, Autor: sih, RU / den: 30 000, Vydavatel: ČTK

...Šestý ročník pardubického letního kina zahájí Zdeněk Troška a retrospektiva jeho filmů! Pardubice 1. července
(PROTEXT) Největší událost pardubické kulturní sezóny - šestý ročník letního kina - letos milovníky filmů v mnohém příjemně
překvapí. Tradiční je pouze místo, kde se budou projekce po...

Otázka pro...
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Otázka pro...
TISK, Datum: 02.07.2011, 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 a zítra mohou těšit návštěvníci letního
kina? „Dnes od 21.30 hodin bude v Pardubickém letním kině Pernštejn, které promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma v
Tyršových sadech, k vidění film režiséra Zdeňka Trošky...

Filmový festival zahájil režisér Troška
TISK, Datum: 04.07.2011, Zdroj: Právo, Strana: 15, Autor: René Chvalina, Vytištěno: 176 852, Prodáno: 121 513, Čtenost: 274 441, Vydavatel:
Borgis, a.s., Rubrika: východní čechy

...poslední ročník Pardubického letního kina Pernštejn před plánovanou rekonstrukcí Tyršových sadů zahájil osobně
populární český režisér Zdeněk Troška. Ten tak měl možnost na začátku festivalu v pátek a o víkendu uvést retrospektivu
svých filmů, kterou šestý ročník tohoto unikátního prázdninového...

Maraton filmů pokračuje veselým animákem
TISK, Datum: 04.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (veh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...retrospektivu snímků známého režiséra Zdeňka Trošky vystřídá Rango. Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn
pokračuje v Tyršových sadech dnes od půl desáté večer další atraktivní filmovou projekcí. Po víkendové retrospektivě snímků
populárního českého režiséra Zdeňka Trošky se divákům...

REŽISÉR TROŠKA ZAHÁJIL ŠESTOU SEZONU LETNÍHO KINA
TISK, Datum: 04.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

Víkend objektivem fotoreportérů Deníku
TISK, Datum: 04.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
východní čechy

Pardubické letní kino láká na třetí díl Jebalovy rodinné kroniky
TISK, Datum: 07.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...svatebních příprav, dokonce i vzájemného setkání rodičů Grega a jeho ženy Pam (Teri Polo),“ nastínil děj filmu jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. „Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se schyluje
k Velkému třesku. Greg se chce konečně stát neformální...

Hon na čarodějnice v letním kině
TISK, Datum: 07.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (iko), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Východní Čechy / Tipy na víkend

... Pardubice – Program Pardubického letního kina Pernštejn pokračuje v pátek od 21.30 hodin v Tyršových sadech filmem
Hon na čarodějnice. Poté se milovníci stříbrného plátna mohou těšit na dva české snímky. V sobotu je to hořká komedie
Občanský průkaz a v neděli psychologický film Mamas & Papas....

HON NA ČARODĚJNICE DNES VEČER ZDARMA V LETNÍM KINĚ!
TISK, Datum: 08.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

... PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN bude dnes od 21.30 hodin pokračovat v Tyršových sadech v případě
příznivého počasí projekcí snímku Hon na čarodějnice. Film vypráví o hrdinném křižákovi Behmanovi (Nicolas Cage) a jeho
příteli Felsonovi (Ron Perlman), kteří se vracejí po desetiletém boji do své...

Po zimě a dešti se do kraje vrátila vedra
TISK, Datum: 08.07.2011, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (jar), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Letní radovánky Na konci týdne bude mít koupání v kraji zelenou. Ne však zelenou vodu v přírodních koupalištích, ta je zatím
stále čistá a bez sinic. Koupání i další letní rekreaci bude přát počasí. V jihovýchodní části kraje se dnes sice mohou objevit
přeháňky, které sem budou zasahovat z Moravy ...

Co týden dal
TISK, Datum: 11.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (saf), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...„Pozor, jed“. Případ si převzala policie. Sobota 9. července NaKunětické hoře byl k vidění trh s řemeslnými výrobky. Neděle
10. července Pardubické letní kino Pernštejn mělo v Tyršových sadech naplánováno promítání českého
filmuMamas&Papas. ...

Filmový týden v letním kině bude žánrově opravdu pestrý
TISK, Datum: 11.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko, len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
, Rubrika: Pardubicko

...Tyršových sadech budou dnes a zítra k vidění jak dramatické, tak i romantické filmy Pardubice – Pardubické letní kino
Pernštejn bude v Tyršových sadech promítat zdarma i tento týden! Dnes od 21.30 hodin zde bude v případě příznivého počasí
k vidění snímek anglického režiséra Guye Richieho...

Troška: „Letní kino není jen nostalgickou vzpomínkou“
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Troška: „Letní kino není jen nostalgickou vzpomínkou“
TISK, Datum: 11.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td, dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
, Rubrika: Pardubicko / u nás doma

Chci, aby se film, který natočím, dostal do každé rodiny, aby ho všichni viděli a znali. Z toho mám radost, svěřil se známý
režisér. Pardubice – Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky (na snímku) měla úspěch nejen v Pardubickém letním kině
Pernštejn v Tyršových sadech, ale rovněž v ruském Petrohradě....

Dnes večer promítáme...
TISK, Datum: 13.07.2011, Zdroj: IN magazín, Strana: 8, Autor: Tereza Hromádková, Milan Rokos, Vytištěno: 56 361, Čtenost: 190 000, Vydavatel:
Economia, a.s., Rubrika: Téma

...počká s úpravou parku na konec vegetačního období. Problém, kde promítat, se tak přesouvá na další sezonu,“ říká Jan
Motyčka, provozovatel pardubického letního kina . Možnost, že by letní kino zůstalo v parku i po dokončení rekonstrukce,
není reálná. „Architekti mají jasnou představu, která se...

Megamysl vystřídá v Pardubickém letním kině Počátek
TISK, Datum: 13.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko, len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech myslí na rodiny s dětmi i na milovníky sci–fi. Pardubice – Dnešní večer v letním kině v
Tyršových sadech bude patřit rodičům s dětmi. Od 21.30 hodin můžou návštěvníci zdarma zhlédnout animovanou rodinnou
komedii režiséra Toma McGratha Megamysl. Už jako roztomilé m...

Návštěvnost pardubického letního kina déšť neohrožuje
RÁDIO, Datum: 14.07.2011, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 8, Poslechovost pořadu: 6 896, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...PILAŘOVÁ, moderátorka Návštěvnost pardubického letního kina v Tyršových sadech déšť neohrožuje. Přestává se
promítat pouze za krupobití. Příkladem je včerejší bouřka, která vyhnala návštěvníky z parku a napáchala menší škody. Na
další projekce to ale nebude mít žádný vliv....

„Pardubice odmítnout nelze,“ říká Juraj Herz
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Martin Ťopek, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Juraj Herz se přijel v sobotu podívat na promítání jednoho ze svých nejznámějších filmů Petrolejové lampy. „Nabídku přijet do
pardubického letního kina jsem nemohl odmítnout,“ řekl. PARDUBICE Návštěvníci sobotního promítání v letním kině měli
zážitek z filmu o něco bohatší. Na svůj film...

Mladík se popral se strážníky v letním kině
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 4, Autor: (sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

PARDUBICKO Pardubice – Sedmnáctiletý mladík si v Pardubickém letním kině v Tyršových sadech zadělal na pořádný
problém. V minulých dnech se totiž i přes výzvy pardubických strážníků odmítl uklidnit a nakonec se s policisty i popral. Zřejmě
přitom byl i pod vlivem návykových látek. Za útok proti st...

Letní kino zve tento týden na Harryho Pottera i Kajínka
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Do své druhé čtvrtiny tento týden vstupuje pardubické letní kino , které bezplatně promítá každý prázdninový večer v
Tyršových sadech. Pokud bude přát počasí, dá se čekat, že se v příštích dnech budou židle v parku hojně plnit. V programu je
totiž hned několik taháků. Ten hlavní přijde na řadu v...

Co týden dal
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...Explosia, který činil téměř padesát tisíc korun, vybrala pro pozůstalé po dubnové tragédii Oblastní charita Pardubice. Neděle
17. července Pardubické letní kino Pernštejn mělo v Tyršových sadech naplánováno promítání českého filmu T. M. A.
režiséra Juraje Herze. ...

Juraj Herz uvedl v letním kině retrospektivu svých filmů
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...režisér zavítal do Pardubic v sobotu večer, kdy se promítaly Petrolejové lampy Pardubice – Do Pardubického letního kina
Pernštejn zavítal v sobotu večer známý režisér Juraj Herz. V Tyršových sadech totiž byla o víkendu k vidění retrospektiva jeho
filmů. V pátek večer byl na programu Habermannův...

Mladík se popral se strážníky v letním kině
TISK, Datum: 19.07.2011, Zdroj: Orlický deník, Strana: 4, Autor: (sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Orlicko

PARDUBICKO Pardubice – Sedmnáctiletý mladík si v pardubickém letním kině v Tyršových sadech zadělal na pořádný
problém. V minulých dnech se totiž i přes výzvy pardubických strážníků odmítl uklidnit a nakonec se s policisty i popral. Zřejmě
přitom byl i pod vlivem návykových látek. Za útok proti str...

Juraj Herz: „Horor v Čechách nemá tradici“
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Polské filmové léto budou reprezentovat čtyři tituly
TISK, Datum: 15.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura východní čechy

... Pardubického letního kina Pernštejn se nyní mohou těšit na polské snímky Pardubice – Tento týden je pro filmové
nadšence připraven v Tyršových sadech další filmový cyklus. Tentokrát totiž bude většina tohoto týdne zasvěcena polským
filmům. Tematicky komponované bloky již představily retrospektivu...

Diváci dnes poznají osud hraběnky Chamaré
TISK, Datum: 16.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice – V Pardubickém letním kině v Tyršových sadech se diváci dnes od devíti hodin večer mohou těšit na
československé drama Poklad hraběte Chamaré. Vstupné bude zdarma. Životem zklamaná hraběnka Marie Karolina Chamaré
(Blanka Bohdanová) na svém zámku hostí vlivného abbého (Eduard Cupák), kter...

Letní kino nabídne poslední díl ságy o Harrym Potterovi
TISK, Datum: 18.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Diváci v Pardubickém letním kině se dnes přenesou do světa čar a kouzel. Od devíti hodin večer je pro ně totiž
připraven závěrečný díl ságy o mladém čarodějnickém učni Harrym Potterovi, Relikvie smrti – část dvě. Harry Potter (Daniel
Radcliffe) má společně se svými přáteli Ronem (Ruper...

Tyršovy sady budou patřit polským filmům
TISK, Datum: 19.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura východní čechy

V Pardubickém letním kině promítnou další dva snímky cyklu Polské filmové léto. Pardubice – V Pardubickém letním kině v
Tyršových sadech se dnes diváci mohou od devíti hodin večer těšit na polskou komedii Fígle. Vstupné bude zdarma. Malý
Stefek (Damian Ul) se rozhodne využít nečekanou výzvu osud...

Diváci zhlédnou komedii a drama
TISK, Datum: 20.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...– Návštěvníci Pardubického letního kina se dnes od devíti hodin večer mohou těšit na polskou romantickou komedii Druhá
strana mince. Sabinka žije s maminkou a babičkou, které jí neustále hledají vhodného nápadníka. Po několika nezdařených
pokusech se objeví na první pohled dokonalý Bronislaw. Má...

Co týden dal
TISK, Datum: 22.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len, veh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Rubrika: Pardubicko

...jako lavina zasypaly falešné exekuční výzvy. Papír vypadal jako poslední exekuční výzva před provedením fyzické exekuce.
Čtvrtek 18. srpna Pardubické letní kino mělo na programu poslední část závěrečného dílu ságy o Harrym Potterovi –
Relikvie smrti. Pátek 19. srpna Komunální politici jízdou na...

Diváci zhlédnou drama i český muzikál
TISK, Datum: 23.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...kino Pardubice – Návštěvníci Pardubického letního kina v Tyršových sadech se dnes od devíti hodin večer mohou těšit na
americké drama Černá labuť. Vstupné bude zdarma. Snímek vypráví příběh baleríny newyorského baletu Niny (Natalie
Portman), jejíž život je naplno pohlcen baletem. Žije se svou...

Promítání letního kina jde do finále
TISK, Datum: 23.08.2011, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Už jen devět prázdninových promítání čeká fanoušky pardubického letního kina v Tyršových sadech. Ti se až nyní dočkali
skutečně letních dní, takže si mohou plánovat návštěvu hned několika zajímavých snímků. Už dnes se od 21 hodin promítá
Černá labuť s Natalii Portman v hlavní roli. Vyznavači...

LETNÍ KINO DNES PROMÍTNE ČESKÝ MUZIKÁL
TISK, Datum: 24.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

ČÍSLO DNE
TISK, Datum: 25.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (saf), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubické letní kino v Tyršových sadech dnes nabízí snímek 127 hodin. Americko–anglický film z roku 2010 pojednává o
jedné páteční noci v dubnu 2003, kdy se 26letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých
skalách národního parku. O šest dnů později se znenadání...

ČÍSLO DNE 21
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Náměstek primátorky: „Letní kino bude zřejmě u sociálky“
TISK, Datum: 02.04.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Varianta, že by se letos promítalo v Tyršových sadech, zatím není ve hře, prozradil Brendl
Pardubice – „Pokud by rekonstrukce Tyršových sadů skutečně začala až na podzim, možná bychom mohli ještě letošní ročník
Pardubické letního kina uspořádat tam. Přiznám se, že pro nás by to bylo nejlepší řešení,“ konstatoval provozovatel
Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Jestliže někomu vadí maringotky, z kterých jsme promítali, dal by se tento problém v pohodě vyřešit,“ řekl.
„Samozřejmě připadá v úvahu i varianta umístit projekční pláno nedaleko budovy České správy sociálního zabezpečení. Zde je
nutné provést zásadní terénní úpravy a minimálně osvětlit prostor, aby cesta návštěvníků do kina nebyla až příliš
dobrodružná,“ prohlásil Motyčka. „Doufám, že Tyršovy sady letos ve hře v případě letního kina nebudou. S rekonstrukcí by se
mělo začít v květnu, červnu nebo v červenci, pokud tedy všechno půjde podle plánu. Jestliže by bylo jasné, že bychom to před
termínem letního kina nestihli, mohli bychom se bavit o tom, že by se tato akce odehrála v Tyršových sadech. Ale za sebe
říkám, že bych nerad, aby to tak dopadlo. Pochopitelně počítáme s tím, že u sociálky uděláme potřebné terénní úpravy. Odbor
hlavního architekta města už dostal za úkol připravit nezbytné podklady včetně rozpočtu,“ podotkl náměstek primátorky
František Brendl (na snímku).

Zpět

Brendl: „Letní kino bude asi u sociálky“
TISK, Datum: 02.04.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – „Pokud by rekonstrukce Tyršových sadů začala až na podzim, možná bychom mohli ještě letošní ročník
Pardubického letního kina uspořádat tam. Přiznám se, že pro nás by to bylo nejlepší řešení,“ konstatoval provozovatel Jan
Motyčka. Náměstek primátorky František Brendl se však kloní k variantě nedaleko budovy „sociálky“. ...3
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Zpět

Co bude s Tyršovými sady a letním kinem?
TISK, Datum: 27.04.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Alexandr Krejčíř, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Názor
Pardubice – Náměstek primátorky František Brendl při své památné prezentaci budoucí podoby Tyršových sadů, v níž stačil
urazit nejen některé účastníky této veřejné diskuse, ale i subjekty, které s tímto projektem nemají vůbec nic společného (viz
jeho výrok „debilní“ AFI Palác), nějak pozapomněl zdůraznit, kdy se vlastně se samotnou rekonstrukcí městského parku začne.
Zatím to ale neřekl vůbec nikdo z nového vedení pardubické radnice a ani to, zda a kde se bude odehrávat další ročník
jednoho z nejúspěšnějších kulturních projektů poslední doby v našem městě – Pardubického letního kina Pernštejn.
Osobně mi přijde trochu zvláštní, že na konci dubna je stále ticho po pěšině a nikdo pořádně netuší, co s parkem i kinem bude.
Zajímavé mi přišlo i vysvětlení pana náměstka Brendla, že rekonstrukce Tyršových sadů bude zahájena neznámo kdy.
Třeba má pocit, že je ještě moře času, ale pokud se má letní kino přesunout na jiné místo vedle budovy České správy
sociálního zabezpečení, asi by se měl tento prostor připravit pro potřeby letního kina a jeho návštěvníků.
A pokud už je tento projekt do detailů nachystán, nechápu, proč ho nikdo ze současného vedení města zatím pardubické
veřejnosti nebyl schopen vysvětlit.
Zvláště když náměstek Brendl a Tauber i primátorka Fraňková jako lídři svých politických stran ještě před komunálními volbami
jasně deklarovali, že budou podporovat zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech. A najednou tito bojovníci
za tento projekt tvrdí, že je pro ně absolutně nepřijatelné pořádat ho na tomto místě. Přitom, pokud existuje možnost, že
rekonstrukce městského parku během letních měsíců neodstartuje, nevím, co brání tomu, aby se tu alespoň jeden ročník
Pardubického letního kina v Tyršových sadech uskutečnil…

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

12 / 104

Motyčka: Nevím, zda má město zájem zachovat letní kino
TISK, Datum: 27.04.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – „Je určitě chvályhodné, že projekt revitalizace Tyršových sadů má svou vlastní webovou stránku. Škoda, že tu je
zatím velmi neurčitě popsáno datum zahájení projektu. Vypadá to, že zřejmě ještě není zcela jasné, stejně tak jako další osud
našeho projektu, který měl v předchozích letech v Tyršových sadech své zázemí,“ konstatoval jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Pokud se pan náměstek primátorky František Brendl vyjádřil, že si nedokáže představit, že by se letošní ročník Pardubického
letního kina Pernštejn odehrál v Tyršových sadech, nejsem si zcela jist, jestli je reálné, aby se uskutečnil na jiném místě –
například v prostoru u České správy sociálního zabezpečení, o němž současné vedení města hovořilo jako o ideální variantě
pro náš projekt,“ poznamenal Jan Motyčka.
Zatím se nic neděje
„Prostor u sociálky by totiž musel zcela jistě projít úpravami. Zatím se tu ale nic neděje. Přitom po únorovém jednání s paní
primátorkou Štěpánkou Fraňkovou jsme obratem zaslali jí i hlavní městské architektce Petře Nacu naše představy včetně
podrobného nákresu dané lokality či prezentace projekčních ploch. Popsali jsme klady i zápory tohoto místa a upozornili na
možné problémy. Odté doby čekáme na reakci,“ pravil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina .
„Je mi z toho trochu smutno. Měli jsme chuť se na řešení tohoto území podílet, poslali jsme městu své návrhy, stálo nás to
nějaké úsilí, čas i peníze, ale stále nemáme žádnou reakci. Nevíme, co máme říkat našim partnerům, jestli kino vůbec bude a
případně kde. Nejsem si zcela jist, jestli o tento projekt, který za dva měsíce navštíví více než šedesát tisíc lidí, město stále
ještě stojí nebo je to jen trpěný přívažek. Přitom v předvolební kampani všichni představitelé současného vedení radnice jasně
deklarovali letnímu kinu svou podporu, někteří z nich dokonce tvrdili, že se zasadí o to, aby mohlo zůstat v Tyršových sadech.
A pár měsíců po volbách už se o něm nemluví nebo zaznívají pouze kategorická prohlášení, že letní kino v Tyršových sadech
rozhodně být nemůže,“ posteskl si Jan Motyčka.
Dá se vše stihnout?
„Pokud nový prostor nebude včas připraven, je jasné, že se letní kino nebude moct konat. Mám strach, aby se všechny
potřebné úpravy daly vůbec stihnout. A bez nich určitě u sociálky nevytvoříme atmosféru a zázemí, na které jsou návštěvníci
letního kina zvyklí z Tyršových sadů. Je otázkou, zda raději neuchovat v památce ročníky, které měly patřičnou úroveň, než se
na poslední chvíli pouštět do něčeho, co takovou kvalitu mít nebude. Pro nás by ve stávající chvíli bylo tou nejideálnější
variantou promítání v Tyršových sadech. Myslím, že by to byla důstojná rozlučka se stávající podobou městského parku, s
neopakovatelnou atmosférou, kterou Tyršovy sady měly. Ale rozhodnutí by město mělo učinit co nejdříve, pokud tedy má
zájem, aby se letní kino pořádalo v Pardubicích i o letošních prázdninách,“ uzavřel Jan Motyčka.

Zpět
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Pardubické letní kino odehraje sezonu ještě v Tyršových sadech URL
WEB, Datum: 03.05.2011, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988
Hrozba, že letní kino v pardubických Tyršových sadech loni hrálo naposledy, se letos nesplní. Město odsouvá rekonstrukci
parku, a tak zatím nemá důvod přesouvat bezplatné prázdninové promítání pod širým nebem.
"Ke stěhování kina už v tomto roce není z časového hlediska důvod," uvedl náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Podle něj práce na rekonstrukci parku nezačnou dříve než v září. Na vylepšení za 50 milionů korun se musí vybrat firma.
"V rámci projektu opravy Tyršových sadů musí být ještě zpracována takzvaná tendrová dokumentace. Pak bude vypsána
soutěž na realizaci celé akce, přičemž zhotovitele budeme znát nejdéle v srpnu či v září letošního roku," uvedl Brendl.
Nečekanou novinku s největší radostí přivítal provozovatel letního kina Jan Motyčka. Ten totiž už několik měsíců protestuje
proti tomu, že by promítačka měla opustit park v centru města.
"Pro všechny příznivce pardubického letního kina máme skvělou zprávu. Nejnavštěvovanější prázdninový kulturní projekt
posledních let v Pardubickém kraji se totiž i letos odehraje na svém obvyklém místě s neopakovatelným geniem loci – v
Tyršových sadech," nešetří superlativy na svých webových stránkách Motyčka.
Pravdou je, že letní kino se těší velké oblibě. Jeho provozovatelé se snaží do programu dostat jak prověřené hity z let dávno
minulých, ale i zajímavé evropské snímky či ty nejnovější hollywodské hity.
Především na kreslené rodinné filmy tak dorazí i čtyři tisíce diváků najednou. "Naším cílem je, aby letošní ročník byl
nejvelkolepějším v historii kina a stal se tak důstojným rozloučením s tradiční lokalitou," uvedl Motyčka.
Na druhou stranu si řada obyvatel v okolí Tyršových sadů stěžovala na hluk, který návštěvníci dělají dlouho po skončení
projekcí. Proto by se měl zvýšit dohled městské policie.
Motyčka může být spokojený i s tím, že dokázal pro kino zajistit slušné místo pro příští sezony. "Od příštího roku bude kino
přesunuto o několik desítek metrů dál k ulici Ke Stadionu. Nový prostor pro kino bude vytvořen v rámci přestavby Tyršových
sadů," uvedl mluvčí radnice Ondřej Tušl.
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Dobrá zpráva. Letní kino bude ještě jednou v Tyršových sadech
TISK, Datum: 04.05.2011, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubice odkládají opravu Tyršových sadů na podzim. Zprávu přivítají návštěvnící letního kina, které v parku funguje od roku
2006. Ještě jeden rok bude plátno na oblíbeném místě pod Sukovou třídou.
PARDUBICE Když se vloni objevila zpráva, že pardubické letní kino po pěti letech končí v Tyršových sadech, řada lidí to
nemohla rozdýchat. Fanoušci filmů dokonce sepisovali petice a posílali stížnosti na hlavy radních. Nelíbilo se jim, že by kvůli
plánované opravě parku měli přijít o bezplatné prázdninové promítání v oblíbeném parku.
Nyní se však ukazuje, že ještě minimálně letos budou moci vyrazit s dekou pod schodiště na Sukově třídě. Město totiž odsouvá
rekonstrukci sadů, a tak lidé najdou plátno na obvyklém místě.
„Ke stěhování kina už v tomto roce není z časového hlediska důvod,“ uvedl náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Podle něj práce nezačnou dříve než v září. Dříve totiž nebude vybrána firma, která park za zhruba 50 milionů korun vylepší. „V
rámci projektu opravy Tyršových sadů musí být ještě zpracována takzvaná tendrová dokumentace. Pak bude vypsána soutěž
na realizaci celé akce, přičemž zhotovitele budeme znát nejdéle v srpnu či v září letošního roku,“ uvedl Brendl.
Nečekanou novinku s největší radostí přivítal provozovatel letního kina Jan Motyčka. Ten totiž už několik měsíců protestuje
proti tomu, že by promítačka měla opustit park v centru města. „Pro všechny příznivce pardubického letního kinamáme skvělou
zprávu! Nejnavštěvovanější prázdninový kulturní projekt posledních let v Pardubickém kraji se totiž i letos odehraje na svém
obvyklém místě s neopakovatelným geniem loci - v Tyršových sadech,“ nešetří superlativy na svých webových stránkách Jan
Motyčka.
Každý rok letní kino navštíví několik desítek tisíc lidí
Pravdou je, že letní kino se těší velké oblibě. Jeho provozovatelé se snaží do programu dostat jak prověřené hity z let dávno
minulých, tak zajímavé evropské snímky, ale i nejnovější hollywoodské hity. Především na kreslené rodinné filmy tak dorazí i
čtyři tisíce diváků najednou. „Naším cílem je, aby letošní ročník byl nejvelkolepějším v historii kina, a stal se tak důstojným
rozloučením s tradiční lokalitou,“ uvedl Motyčka.
Ten může být spokojený i s tím, že dokázal pro kino zajistit slušné místo na příští sezony. Politici přitom navrhovali, že se bude
po opravě parku promítat za zdymadlem u koupaliště Cihelna či v areálu bývalého lihovaru Hobé. To se Motyčkovi nelíbilo a
bojoval tak dlouho, až mu radní slíbili místo nedaleko torza sportovní haly, která je na samém kraji Tyršových sadů. „Od
příštího roku bude kino přesunuto o několik desítek metrů dál k ulici Ke Stadionu. Nový prostor pro kino bude vytvořen v rámci
přestavby Tyršových sadů,“ uvedl mluvčí radnice Ondřej Tušl.
Na klid kolem kina dohlédnou pořadatelé i strážníci
Na straně druhé i provozovatelé kina čelí kritice. Lidem bydlícím v okolí parku vadí hluk, který tropí především mládež. Ta sice
často na filmy nekouká, ale promítání je dobrou záminkou, proč se sejít právě v sadech. „S organizátorem jsme domluveni, že i
letos budou učiněna bezpečnostní opatření, která se osvědčila v minulém roce. Současně se bavíme o možnostech jejich
rozšíření ze strany pořadatele i o posílení hlídek městské policie, které by měly dohlížet na klid zejména v době, kdy v kině
končí promítání,“ uvedl Brendl.
Filmové projekce v Tyršových sadech začnou tradičně 1. července a skončí se závěrem letních prázdnin. Během uplynulých
pěti ročníků se pardubické letní kino , ve kterém se neplatí vstupné, stalo letním fenoménem. Průměrně jej navštívilo 60 tisíc
diváků za jednu sezonu.
***
FAKTA Pardubické letní kino v Tyršových sadech Poprvé se zadarmo promítalo v parku v centru krajského města v létě
2006. Letos se tak pořadatel Jan Motyčka chystá už na šestý ročník akce. Ta se rychle stala hlavním fenoménem léta v
Pardubicích. Jen za loňské prázdniny si našlo cestu do jinak prázdného parku zhruba 60 tisíc lidí. Největší návštěvy pravidelně
chodí na dětské filmy, jakými jsou Doba ledová, Garfield nebo Shrek. Do areálu se najednou vejde až zhruba čtyři tisíce lidí.
Promítá se každý večer od 21:30 hodin.
Vyjádřete se! Mělo by kino zůstat v sadech?
Nové chodníčky či lavičky jsou fajn, ale každý park potřebuje hlavně život. A ten tam letní kino přinese. Proto by se podle mě
stěhovat nemělo. Aleš Klose architekt a zastupitel města Je podle vás dobře, že letní kino bude příští rok u torza haly? Svoje
názory pište na adresu redpa@mfdnes.cz

Foto autor: Foto:MFD
Foto popis: Zatím v parku Letos naposled bude letní kino promítat v Tyršových sadech. Příští rok budou muset diváci k torzu
haly.
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Pardubické letní kino bude naposledy v Tyršových sadech
TISK, Datum: 05.05.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Letošní ročník byl měl být nejvelkolepějším v historii kina a stát se tak důstojným rozloučením s tradiční lokalitou
Pardubice – Fanoušci Pardubického letního kina letos najdou nabídku zajímavých tuzemských i zahraničních filmů na
tradičním místě – v Tyršových sadech. Naposledy. Od příštího roku bude kino přesunuto o několik desítek metrů dál k ulici Ke
Stadionu. Nový prostor pro kino bude vytvořen díky revitalizaci Tyršových sadů.
„V rámci projektu revitalizace Tyršových sadů musí být ještě zpracována takzvaná tendrová dokumentace. Pak bude vypsána
soutěž na realizaci celé akce, přičemž zhotovitele budeme znát nejdéle v srpnu či v září letošního roku. Teprve potom budeme
moci přikročit k samotnému zahájení prací. Ke stěhování kina už v tomto roce tedy není z časového hlediska důvod. Z
ekonomického pohledu bude navíc výhodnější provést úpravy nového prostoru pro kino až spolu s úpravami sadů, se kterými
bezprostředně sousedí,“ vysvětlil setrvání kina v původním místě náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Jak to vidí autor projektu
Tato zpráva jistě potěší diváky letního kina a s nadšením ji přivítali i organizátoři filmových projekcí: „Tyršovy sady jsou místem
s neopakovatelným geniem loci, proto jsme velmi rádi, že se zde bude moci ještě jeden ročník Pardubického letního kina
uskutečnit. Naším cílem je, aby letošní ročník byl nejvelkolepějším v historii kina a stal se tak důstojným rozloučením s tradiční
lokalitou. Potom budeme mít téměř rok na to, abychom spolu s městem připravili přesun kina ke všeobecné spokojenosti. Tedy
tak, aby bylo v souladu s novou podobou Tyršových sadů a současně maximálním způsobem zachovávalo úžasnou atmosféru
dosavadních projekcí,“ řekl autor projektu letního kina Jan Motyčka.
Představitelé města však nezapomínají ani na ty, kteří nesdílejí nadšení z bezplatné možnosti zhlédnutí atraktivních filmových
snímků.
„S organizátorem jsme domluveni, že i letos budou učiněna bezpečnostní opatření, která se osvědčila loni. Současně se
bavíme o možnostech jejich rozšíření ze strany pořadatele i o posílení hlídek městské policie, které by měly dohlížet na klid
zejména v době, kdy v kině končí promítání,“ uvedl náměstek Brendl.
„Máme informace, že největší stížnosti obyvatel domů na Sukově třídě a v okolí přímo nesouvisely s provozem letního kina,
přesto chceme udělat maximum pro to, aby byli lidé bydlící v centru města v době, kdy bude kino fungovat, co nejméně rušeni.“
Z filmových projekcí se stal fenomén
Filmové projekce v Tyršových sadech začnou 1. července a skončí se závěrem letních prázdnin.
Během uplynulých pěti ročníků se Pardubické letní kino stalo fenoménem, průměrně jej navštívilo 60 tisíc diváků ročně.
Letos chtějí organizátoři připravit takovou filmovou nabídku, která přiláká ještě větší počet milovníků stříbrného plátna.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN se i o letošních prázdninách uskuteční v Tyršových sadech! Atraktivní
snímky tu ale bude promítat už naposledy.
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Dobrý den(ík), Pardubicko
TISK, Datum: 05.05.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Tak je konečně jasno! Pardubické letní kino bude letos naposledy v Tyršových sadech! Domnívám se, že je to ve stávající
situaci nejlepší možné řešení. A městský park alespoň bude mít příležitost důstojně se rozloučit s tímto pozoruhodným
projektem, který se stal jedním z nejnavštěvovanějších kulturních počinů v celém kraji. Za to, co letní kino pro Tyršovy sady
udělalo, že jim pomohlo vrátit jejich zašlou slávu, si to určitě zaslouží...
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Víkendová porota Pardubického deníku o regulačním poplatku
TISK, Datum: 21.05.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo-li malá zdravotnická reforma prošla prvním čtením v
Poslanecké sněmovně. Poplatky a určování standardů jsou už ve zdravotnictví evergreenem. Zdá se, že pacienti si budou
muset připlatit na své zdraví. Poplatek za den v nemocnici se zvýší z 60 na 100 korun. Také by mělo dojít ke zrušení zákazu
připlácení na lepší péči a lepší materiál.
***
A co si o této změně myslí naše víkendová porota?
Jan Andrlík, ředitel East Bohemian Airport Pardubice Nevidím to jako dramatické zvýšení, ale zvyšování poplatku by mělo mít
hranice a také zohlednit sociální vrstvy.
Lumír Sokol nájemce pardubického rockového klubu Ponorka Myslím, že by se měly najít jiné zdroje. Lidé, kteří mají finanční
těžkosti, s tím mohou mít problém.
Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubic Jistá spoluúčast pacienta by měla být, ale lidem by se mělo jasně
vysvětlit, za co se tento poplatek bude platit.
Jiří Ševčík, zpěvák a moderátor Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory,můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je
všechno, co se proti tomu dá dělat.
Jan Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Reforma zdravotnictví je nutná a proti zvýšení regulačního poplatku
nic nenamítám. Myslím si, že to má smysl.
Romana Vojířová ředitelka Kulturního centra Pardubice Není to úplně ideální. Mnozí z nás platí vysoké zdravotní pojištění a
zajímalo by mě,kam tyto peníze mizí.

Region vydání: Východní Čechy
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Víkendová porota Pardubického deníku o stávce „dopraváků“
TISK, Datum: 18.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Ve čtvrtek na regionální tratě Pardubického kraje nevyjelo nebo na nich zůstalo stát z důvodu stávky železničářů
700 regionálních vlaků a zhruba sto dálkových vozů. V krajském městě samotném ale nebylo možné bez bližšího „hledání“
zjistit, že je stávka. Městská hromadná doprava totiž jezdila zcela bez omezení. Pouze v autobusech či trolejbusech visely
letáčky, které vysvětlovaly požadavky odborářů. A co si o čtvrteční stávce myslí naše víkendová porota?
Jan Andrlík, ředitel letiště East Bohemian Airport (EBA) Smysl určitě měla, ale nebyla tak úspěšná, jak se očekávalo. Lidé se
totiž následkům stávky dokázali vyhnout.
Lumír Sokol, nájemce pardubického rockového klubu Ponorka Pro českou ekonomiku i lidi samotné je to jen ekonomická ztráta.
Teď bychom se měli totiž všichni uskromnit.
Tomáš Pelikán, ředitel pardubického dopravního podniku Stávkující upozornili na problematické reformy, ale neměla výrazný
efekt, protože nikoho nikam nedotlačili.
Jiří Ševčík, zpěvák a moderátor Stávka „dopraváků“ nezafungovala, jak měla.
Nemohu se ovšem ubránit pocitu, že se jednalo o politickou objednávku levice.
Jan Motyčka provozovatel pardubického letního kina Stávkující dopraváci si díky nejednotě všech zainteresovaných
nakonec spíše uškodili. Ničeho tak nedosáhli.
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Stávku jsem podporovala, protože plošně škrtat finance umí každý a to
s námi dělá i stát. Úspory se dají najít jinde.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Pardubické letní kino chystá české víkendy a polský týden
TISK, Datum: 23.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (zr, čtk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko - u nás doma

Pardubice – Pardubické letní kino , které letos o prázdninách naposledy promítá v pardubických Tyršových sadech, zahájí
sezonu filmy režiséra Zdeňka Trošky.
Pořadatelé na první tři červencové dny připravili snímky Čertova nevěsta, Doktor od Jezera hrochů a Poklad hraběte Chamaré.
„Tematicky komponované bloky budou pokračovat o celých prázdninách,“ řekl organizátor kina Jan Motyčka.
„V červenci chystáme kromě Troškových filmů také víkend s filmy Juraje Herze. Chceme vždy představit krátký průřez jejich
tvorbou,“ uvedl Motyčka. Z Herzovy filmografie bude možné vidět archivní Petrolejové lampy z roku 1971, hororový snímek T.
M. A. a nejnovější Habermannův mlýn. Oba režiséři by se měli jedné z projekcí svých děl zúčastnit.
I v srpnu by měly být některé soboty a neděle vyhrazeny českým autorům. Program zatím pořadatelé nezveřejnili. „Plánujeme
také věnovat jeden týden polským filmům pod názvem Polské filmové léto,“ řekl Motyčka.
Letní kino zařazuje převážně komerčně úspěšné snímky, ale i náročnější filmy. Letos to bude například dokument Český mír
Víta Klusáka a Filipa Remundy nebo příběhy rodičovských dvojic Mamas & Papas režisérky Alice Nellis.
Čtyři sezony se promítalo v Tyršových sadech dva měsíce zdarma. Ani letos diváci platit nebudou. Provozovatel opět dostal od
města dotaci 200 tisíc korun. Protože radnice od podzimu chystá rekonstrukci Tyršových sadů, bude si kino muset hledat pro
své projekce od příštího roku jiné místo. Ačkoliv má průměrnou návštěvnost 60 tisíc diváků za sezonu, nadšení pro promítání
pod širým nebem všichni nesdílejí. V létě se pravidelně objevují stížnosti zejména na hlučnost odcházejících návštěvníků.
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Víkendová porota Pardubického deníku o stavebních úřadech
TISK, Datum: 25.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pardubičtí zastupitelé schválili novelu, podle které bude mít město od ledna příštího roku jen jeden stavební úřad
místo jednoho centrálního úřadu a osmi dalších na obvodech. Přestupky zatím zůstanou v kompetenci městských obvodů,
protože některé malé radnice byly proti. Město zvažovalo zřízení detašovaných pracovišť stavebních úřadů na obvodech,
nakonec od toho ustoupilo a stavební úřad bude jen jeden. A co si o tomto kroku myslí naše víkendová porota?
Jan Andrlík, ředitel letiště East Bohemian Airport (EBA) Je to dobré rozhodnutí. Pardubice nejsou tak velké, aby to jeden
centralizovaný úřad nezvládl.
Lumír Sokol, nájemce pardubického rockového klubu Ponorka Je to dobře, bylo zde až moc úřadů. Aspoň se ušetří na
administrativních výdajích a bude i lepší přehled.
Tomáš Pelikán, ředitel pardubického dopravního podniku S tímto krokem souhlasím, protože dojde k úspoře úředníků a ani pro
občany nedojde ke zhoršení dostupnosti.
Jiří Ševčík, zpěvák a moderátor Snad pardubický magistrát ví, co dělá a bude to krok správným směrem. Uvidíme, jak toto
rozhodnutí bude v budoucnu fungovat.
Jan Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Dokud jsem nebyl v zastupitelstvu, tak jsem souhlasil, ale teď vidím
výhodu v obvodech, protože znají místní terén.
RomanaVojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Běhání po stavebních úřadech jsem zažila, takže vím, co vše to obnáší,
takže toto rozhodnutí vřele vítám.
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Pardubické letní kino Pernštejn začne Troškovou retrospektivou
TISK, Datum: 29.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Autor: (zr), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura

Kam s Deníkem o prázdninách
Šestý ročník, který se i letos odehraje v Tyršových sadech otevřou filmy populárního českého režiséra.
Pardubice – Prvním snímkem z prázdninové nabídky je v pátek 1. července od 21.30 hodin Čertova nevěsta.
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví o království, kterému chybí ke štěstí jen následník trůnu. Král (David Suchařípa) si z
toho nedělá těžkou hlavu, ale královna (Sabina Laurinová) se trápí a pro potomka by se byla ochotná i upsat peklu. Dokáže
láska porazit pekelné síly? Přijďte se přesvědčit...
O den později a ve stejný čas bude v Tyršových sadech k vidění další Troškův titul -Doktor od jezera hrochů. Ten má
mimochodem silný pardubický otisk. Jeho část se natáčela v africké Keni, v českém zdravotnickém zařízení Itibo, na jehož
vybudování a fungování má lví podíl Pardubák Aleš Bárta. A o čem film vypovídá? V lehké komediální nadsázce sledujeme
příběhy slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška (Jaroslav Šmíd).
V neděli 3. července od 21.30 hodin zakončí Troškův minifestival v Pardubickém letním kině Pernštejn snímek z roku 1984
Poklad hraběte Chamaré. Diváky přenese do roku 1781. Stárnoucí a životem zklamaná hraběnka Marie Karolina Chamaré (v
podání Blanky Bohdanové, která působila v Pardubicích při svém prvním divadelním angažmá v letech 1951 až 1957)
poskytuje na svém zámku pohostinnost abbému (Eduard Cupák), jenž se u katolických obyvatel panství těší značnému vlivu.
Ve skutečnosti je to bývalý jezuita a fanatický odpůrce pokroku. Pro pardubické publikum je zajímavé, že roli služky Alžběty si v
tomto filmu zahrála oblíbená „Bába Tutovka“, dlouholetá členka Východočeského divadla Valerie Kaplanová.
Milovníci stříbrného plátna se však mohou těšit i na další bezplatné projekce atraktivních domácích i zahraničních snímků. A to
navzdory tomu, že se v současné době velmi intenzivně připravuje rozsáhlá rekonstrukce tohoto půvabného městského parku.
Po dohodě s vedením města se však podařilo zajistit, aby Tyršovy sady a jejich návštěvníci mohli ještě jednou zažít
neopakovatelné filmové léto plné nevšedních prázdninových zážitků!
I díky tomu, že Pardubické letní kino Pernštejn našlo své místo v městském parku s neopakovatelným géniem loci, se stalo
nejnavštěvovanějším prázdninovým kulturním projektem posledních let v Pardubickém kraji!
Červencové i srpnové projekce, na které každoročně zavítá do městského parku vzdáleného jen pár kroků od historického
centra Pardubic na 60 tisíc návštěvníků, se tedy budou odehrávat v důvěrně známém prostoru, který se po dobu existence
Pardubického letního kina Pernštejn stal pulzujícím centrem zábavy obyvatel i návštěvníků krajského města. A je určitě na
co se těšit!
Více info na: www.letni–kino.cz
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Letní kino v pardubických Tyršových sadech
RÁDIO, Datum: 29.06.2011, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 4, Poslechovost pořadu: 2 153

Václav PILNÝ, moderátor
Už jen 2 dny zbývají do zahájení prázdninového promítání v pardubickém letním kině v Tyršových sadech. I přes původní
obavy, že se letos v parku nic dít nebude se podařilo tradiční letní kino se vstupem zdarma zorganizovat. Novinkou je jednak
osvětlení Tyršových sadů a také zřízení protihlukové stěny podél Sukovy třídy. Pokračuje organizátor letního kina Jan Motyčka.
Jan MOTYČKA, organizátor letního kina
Je to vlastně velká protihluková stěna či bariéra, 3 metry vysoká, 30 metrů široká, která navíc kromě té lešenové konstrukce
bude ještě potažená tlumícím materiálem a ty důvody, proč jsme se rozhodly ten prostor takto pojmout jsou 2. Jednak je to
proto, aby odhlučnila, dá se říct, část Tyršových sadů od oken obyvatel ulice Na Hrádku a Sukovy třídy, zároveň by to mělo
zamezit ten největší problém, a to je jaksi shlukování se party teenagerů na schodech. To nejsou návštěvníci kina, to jsou v
podstatě lidé, kteří tam sedí a potkávají se s těmi lidmi, co chodí do kina, protože to je jaksi v ten okamžik frekventované místo.
Václav PILNÝ, moderátor
Klid a bezpečnost během promítání letního kina v pardubických Tyršových sadech budou zajišťovat strážníci. Potvrdil to ředitel
městské policie Petr Kvaš.
Petr KVAŠ, ředitel městské policie
Tak hlídka městské policie bude při každém představení v průběhu celého představení tak, aby pomáhala pořadatelské službě
v případě, že by tam byl nějaký problém, s kterým by si pořadatelská služba nevěděla rady. A ještě na ukončení toho
představení se budeme snažit posilovat hlídky v případě, že nebudou mít jiné úkoly ve městě tak, aby ten rozchod diváků, který
asi působí v poslední době největší problémy, aby proběhl co nejrychleji a nejklidněji, aby občané, kteří bydlí v okolí, byli
obtěžováni co nejméně.

Sezonu letního kina zahájí v „Tyršákách“ Zdeněk Troška
TISK, Datum: 30.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Prvním snímkem z bohaté prázdninové nabídky bude v pátek 1. července od 21.30 hodin Čertova nevěsta
Pardubice – Již tento pátek odstartuje šestý ročník Pardubického letního kina Pernštejn, který se i letos odehraje v
Tyršových sadech. A to navzdory tomu, že se v současné době velmi intenzivně připravuje rozsáhlá rekonstrukce tohoto
půvabného městského parku.
Troškovy filmy
O první prázdninovou projekci se ve 21.30 hodin postará snímek Čertova nevěsta, nejnovější pohádka z dílny populárního
českého režiséra Zdeňka Trošky.
I zbylý víkend se ponese v duchu Troškovy tvorby. V sobotu mohou návštěvníci Pardubického letního kina zajít na film
Doktor od jezera hrochů a v neděli na starší režisérovo dílo – Poklad hraběte Chamaré.
Atraktivní tituly
Milovníci stříbrného plátna se však mohou těšit i na další bezplatné projekce atraktivních domácích i zahraničních snímků. Na
diváky čekají jak animované snímky určené především dětskému publiku, tak i akční a romantické filmy. Pořadatelé
nezapomínají ani na náročné diváky, kterým nabízejí artové snímky.
Kromě těchto filmů čeká na diváky v polovině července také další retrospektiva – tentokrát režiséra Juraje Herze, který do
Pardubic přiveze snímky T. M. A., Habermannův mlýn a Petrolejové lampy. Červencový program letního kina najdete na naší
internetové adrese
www.pardubicky.denik.cz/programlk
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Letní kino láká diváky na filmy režiséra Trošky
TISK, Datum: 30.06.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (len, veh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Východní čechy tipy na
víkend

Pardubicko
Pardubice – Šestý ročník Pardubického letního kina Pernštejn, který se i letos odehraje v Tyršových sadech, odstartuje
retrospektivou filmů populárního českého režiséra Zdeňka Trošky. V pátek 1. července bude od půl desáté večerní patřit
Čertově nevěstě. Další den bude k vidění Doktor od Jezera hrochů. Troškovu trilogii zakončí Poklad hraběte Chamaré. Také v
následujících dnech budou návštěvníci moci zcela zdarma zhlédnout další atraktivní domácí i zahraniční snímky.
Pardubice – Koncertní přehlídka sedmého ročníku mezinárodního festivalu Bohuslava Martinů se uskuteční od pátku 1. do
neděle 3. července. V pátek od sedmnácti hodin se v Sukově síni pardubického Domu hudby bude konat zahajovací koncert.
Následující den se přehlídka přesune do Prahy. Závěrečné koncerty se uskuteční v neděli od deseti hodin v aule ČSOB
Pojišťovny Pardubice a od patnácti hodin v koncertním sále Lázní Bohdaneč. Mezi účinkujícími se představí soubory z Ruska,
Ukrajiny, Norska a hostitelských Pardubic.
Přelouč – Finálový turnaj Ligy evropských faustballových mistrů IFA Cup se uskuteční od pátku 1. července do neděle 3.
července. Turnaj bude doplněn bohatým doprovodným programem, kdy v pátek od dvaceti hodin zahraje na přeloučském
Masarykově náměstí skupina Lokálka a v sobotu na fotbalovém stadionu v Přelouči slavnostně zahájí turnaj taneční skupina
Srdíčko a dechový orchestr Ladislava Kosiny. Poté na stadionu odehrají faustballisté zápasy exhibiční a ve skupinách. Od
devatenácti hodin se v Občanské záložně v Přelouči uskuteční galavečer pro účastníky a od půl deváté večer v areálu pod
přeloučským parkem rockový koncert. V neděli od devíti ráno přijdou na přeloučském fotbalovém stadionu na řadu zápasy o
umístění a od čtvrt na tři odpoledne bude následovat finálový zápas s doprovodným programem a slavnostním zakončením.
Hrádek – Čeští i světoví diskžokejové se představí na dvoudenní party Maddox Open Air od pátku 1. do soboty 2. července na
pískovně Hrádek nedaleko Pardubic. Divákům i tanečníkům zahrají známé hvězdy, jako například Michael C, Lucca, LayDee
Jane, Max Vangeli a další. Po celou dobu festivalu se návštěvníci mohou těšit i na různé vodní sporty.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN se i letos uskuteční v Tyršových sadech.
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Dnes večer startuje letní kino Pernštejn v Tyršových sadech
TISK, Datum: 01.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Organizátoři kina vyhověli obyvatelům přilehlých domů a vytvořili protihlukovou stěnu
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes slavnostně zahajuje sezonu. Z důvodu budoucí rekonstrukce Tyršových
sadů se zde promítání uskuteční zřejmě i naposledy. Milovníci stříbrného plátna tak mají jedinečnou možnost užít si ještě
letošní rok genius loci tohoto parku, protože příště se již bude odehrávat na jiném místě.
Protihluková stěna
Včera v Tyršových sadech vrcholily přípravy na dnešní slavnostní zahájení. Organizátoři letního kina dokonce vytvořili okolo
silnice protihlukovou stěnu vysokou tři metry a dlouhou třicet metrů, která má za cíl odhlučnit jak filmové projekce, tak i bavící
se obecenstvo. „Reagovali jsme na petici obyvatel blízkých domů, kteří si stěžovali na rušení nočního klidu. Díky bariéře se zde
prostor odhluční a také se zamezí setkávání diváků, kteří tam rušili lidi v okolí,“ vysvětlil Jan Motyčka, jeden z organizátorů
Pardubického letního kina Pernštejn.
Čertova nevěsta
Šestý ročník Pardubického letního kina Pernštejn dnes od 21.30 hodin slavnostně zahájí snímek Čertova nevěsta,
nejnovější pohádka populárního režiséra Zdeňka Trošky.
I zbylý víkend bude patřit Troškově filmové tvorbě. Diváci mohou v sobotu zhlédnout film Doktor od Jezera hrochů a třídenní
retrospektiva režisérova díla bude zakončena v neděli snímkem Poklad hraběte Chamaré.
Milovníci stříbrného plátna se však mohou těšit i na další bezplatné projekce atraktivních domácích i zahraničních snímků.
***
Červencový program Pardubického letního kina Pernštejn můžete najít také na www.pardubicky.denik.cz/ programlk
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ATTACK MEDIA
WEB, Datum: 01.07.2011, Zdroj: protext.cz, Autor: sih, RU / den: 30 000

PROTEXT: Šestý ročník pardubického letního kina zahájí Zdeněk Troška a retrospektiva jeho filmů!
Pardubice 1. července (PROTEXT) Největší událost pardubické kulturní sezóny - šestý ročník letního kina - letos milovníky
filmů v mnohém příjemně překvapí. Tradiční je pouze místo, kde se budou projekce po oba prázdninové měsíce konat Tyršovy sady, jinak čeká tisíce pravidelných návštěvníků hned několik novinek. Organizátoři se rozhodli letošní ročník více
zasvětit tuzemské kinematografii a českým režisérům, proto jeden z nejúspěšnějších z nich - Zdeněk Troška - letošní program
osobně zahájí a celý pardubický dvouměsíční filmový svátek otevře malá retrospektiva jeho filmů. Zdeněk Troška je tvůrcem s
velmi širokým tematickým záběrem a jeho filmografie čítá nejen pohádky a komedie, ale i thrillery s historickou tematikou a
inscenace oper. Proto organizátoři letního kina vybrali do jeho malé retrospektivy o prvním prázdninovém víkendu ukázku z
každého filmového žánru, který Zdeněk Troška coby režisér ovládá - klasické "troškovské" pohádky bude reprezentovat jeho
nejnovější počin - Čertova nevěsta, komedie Doktor od Jezera hrochů, který vstoupil do kin loni. Ti, kdož neznají starší páně
Troškovu filmovou tvorbu, budou velmi překvapeni uvedením jeho 27 let starého snímku Poklad hraběte Chamaré, protože jde
o film, který se originálním vizuálním pojetím i obsahem velmi liší od režisérovy novější tvorby. Jde o volnou adaptaci novely
Poklad od Aloise Jiráska, ovšem v rukou Zdeňka Trošky a kameramana Jaroslava Brabce se z celkem fádního příběhu stal
napínavý temný thriller, jemuž dominují herecké výkony Blanky Bohdanové v roli stárnoucí podivuhodné hraběnky a Eduarda
Cupáka coby fanatického jezuitského abbého. Na Pokladu hraběte Chamaré je vidět, jak mistrný je Zdeněk Troška vypravěč, o
čemž se budou moci přesvědčit i ti, kdož zavítají do letního kina v Pardubicích v den jeho slavnostního otevření. Přímo od
Zdeňka Trošky se dozví řadu zajímavostí z režisérova života a na přetřes určitě přijdou i tradiční "veselé historky z natáčení".
více na www.letni-kino.cz
Kontakt:
Jan Motyčka
ATTACK MEDIA
ZELENÁ LINKA: 800 707 272
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je
publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou
odpovědnost.
PROTEXT
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Otázka pro...
TISK, Datum: 02.07.2011, 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 a zítra mohou těšit návštěvníci letního kina? „Dnes od 21.30 hodin bude v Pardubickém letním kině Pernštejn,
které promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma v Tyršových sadech, k vidění film režiséra Zdeňka Trošky Doktor od Jezera
hrochů. Ten má mimochodem silný pardubický otisk.
Jeho část se natáčela v africké Keni, v českém zdravotnickém zařízení Itibo, na jehož vybudování a fungování má lví podíl
Pardubák Aleš Bárta. Zítra ve stejný čas zakončí Troškův minifestival v Pardubickém letním kině Pernštejn snímek z roku 1984
Poklad hraběte Chamaré. Diváky přenese do roku 1781. Stárnoucí a životem zklamaná hraběnka Marie Karolina Chamaré (v
podání Blanky Bohdanové, která působila v Pardubicích při svém prvním divadelním angažmá v letech 1951 až 1957)
poskytuje na svém zámku pohostinnost abbému (Eduard Cupák), jenž se u katolických obyvatel panství těší značnému vlivu.
Ve skutečnosti je to bývalý jezuita a fanatický odpůrce jakéhokoliv pokroku. Jediný, kdo mu dokáže v názorech na víru a
vzdělání odporovat, je mladý vídeňský lékař Kamenický (Petr Svoboda). Právě díky němu najde zatrpklá hraběnka novou
radost ze života,“ řekl provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka (na snímku) a dodal, že pro pardubické publikum
může být zajímavé i to, že roli služky Alžběty si v tomto filmu zahrála oblíbená „Bába Tutovka“, dlouholetá členka
Východočeského divadla Valerie Kaplanová.
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Filmový festival zahájil režisér Troška
TISK, Datum: 04.07.2011, Zdroj: Právo, Strana: 15, Autor: René Chvalina, Vytištěno: 176 852, Prodáno: 121 513, Čtenost: 274 441, Rubrika:
východní čechy

Historicky poslední ročník Pardubického letního kina Pernštejn před plánovanou rekonstrukcí Tyršových sadů zahájil
osobně populární český režisér Zdeněk Troška.
Ten tak měl možnost na začátku festivalu v pátek a o víkendu uvést retrospektivu svých filmů, kterou šestý ročník tohoto
unikátního prázdninového projektu začal.
Největší událost pardubické kulturní sezóny, šestý ročník letního kina, letos milovníky filmů v mnohém příjemně překvapí.
Tradiční je pouze místo, kde se budou projekce po oba prázdninové měsíce konat. V Tyršových sadech čeká tisíce
pravidelných návštěvníků hned několik novinek. Organizátoři se rozhodli letošní ročník více zasvětit tuzemské kinematografii a
českým režisérům. Právě proto letošní program osobně zahájil Zdeněk Troška. Tento známý režisér je tvůrcem s velmi širokým
tematickým záběrem a jeho filmografie čítá nejen pohádky a komedie, ale i thrillery s historickou tematikou a inscenace oper.
Proto organizátoři letního kina vybrali do jeho malé retrospektivy o prvním prázdninovém víkendu ukázku z každého filmového
žánru, který Zdeněk Troška coby režisér ovládá.
Klasické „troškovské“ pohádky reprezentoval jeho nejnovější počin Čertova nevěsta a komedie Doktor od Jezera hrochů, která
vstoupila do kin loni.
Na plátnech letního kina v Pardubicích se však v neděli objevil i sedmadvacet let starý film Poklad hraběte Chamaré. Jedná se
o volnou adaptaci novely Poklad od Aloise Jiráska, ovšem v rukou Zdeňka Trošky a kameramana Jaroslava Brabce se z celkem
fádního příběhu stal napínavý temný thriller.
Tomu dominují herecké výkony Blanky Bohdanové v roli stárnoucí podivuhodné hraběnky a Eduarda Cupáka coby fanatického
jezuitského abbého.
Milovníci stříbrného plátna se však mohou těšit i na další bezplatné projekce atraktivních domácích i zahraničních snímků. A to
navzdory tomu, že se v současné době velmi intenzívně připravuje rozsáhlá rekonstrukce tohoto půvabného městského parku.
Po dohodě s vedením města se však podařilo zajistit, aby Tyršovy sady a jejich návštěvníci mohli ještě jednou zažít
neopakovatelné filmové léto, plné nevšedních prázdninových zážitků.
Červencové i srpnové projekce, na které každoročně zavítá do městského parku vzdáleného jen pár kroků od historického
centra Pardubic na šedesát tisíc návštěvníků, se tedy budou odehrávat v důvěrně známém prostoru, který se po dobu
existence Pardubického letního kina Pernštejn stal pulzujícím centrem zábavy obyvatel i návštěvníků krajského města. A
podle znalců je určitě na co se těšit.

Zpět

Maraton filmů pokračuje veselým animákem
TISK, Datum: 04.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (veh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Víkendovou retrospektivu snímků známého režiséra Zdeňka Trošky vystřídá Rango.
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn pokračuje v Tyršových sadech dnes od půl desáté večer další atraktivní
filmovou projekcí. Po víkendové retrospektivě snímků populárního českého režiséra Zdeňka Trošky se divákům představí
americká dobrodružná komedie Rango.
„Příběh o chameleonovi, co si říká Rango a žije ve své havajské košili v útulném teráriu, kde mu téměř nic nechybí kromě
nějaké napínavé a dobrodružné akce, po které nesmírně touží, promítneme dnes opět zcela zdarma,“ uvedl jeden z
provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
„Chtějí–li být diváci přítomni u proměny snílka v hrdinu a u zrealizování veškerých snů a tužeb, neměli by si tento letošní trhák
nechat ujít,“ sdělil Drechsler.
Na jaké snímky mohou milovníci stříbrného plátna zajít v následujících dnech? Zítra se diváci mohou těšit na trochu romantiky v
podání herečky Julie Roberts ve snímku Jíst, meditovat, milovat.
Ve středu večer pak přijde na řadu další rodinná animovaná komedie Já, padouch, vyprávějící o tajemné bytůstce jménem Gru,
co se chystá ukrást Měsíc.
Ve čtvrtek na diváky zapůsobí charismatický Robert De Niro a jeho neodmyslitelný parťák Ben Stiller v americké komedii o
nesvárech tchána se „zeťákem“ Fotři jsou lotři.
V pátek si přijdou na své milovníci akce a fantasy. Na pardubickém filmovém plátně se totiž objeví dramatický snímek z období
křížáckých výprav a vládní inkvizice Hon na čarodějnice s Nicolasem Cagem v hlavní roli.
O víkendu mohou diváci spatřit další zajímavé české tituly. V sobotu bude v parku k vidění Občanský průkaz a v neděli
Mamas&Papas.
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REŽISÉR TROŠKA ZAHÁJIL ŠESTOU SEZONU LETNÍHO KINA
TISK, Datum: 04.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Foto popis: POPULÁRNÍ REŽISÉR ZDENĚK TROŠKA (na snímku) v pátek večer zahájil šestou sezonu Pardubického letního
kina Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá v Tyršových sadech zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční snímky.
„Je úžasné, že něco takového v Pardubicích existuje. Mladí lidé alespoň nemusí vysedávat po hospodách nebo bez cíle
bloumat městem, ale mohou zajít do letního kina, kde mají možnost vidět zajímavé filmy, držet se za ruku nebo za jiné věci a
trávit společně příjemné prázdniny,“ uvedl Zdeněk Troška. „Když jsem byl malý kluk, tak jsem se do letního kina těšil snad už od
Velikonoc. Byla to pro nás největší radost, jakou jsme mohli v létě mít,“ svěřil se známý režisér, jehož třemi snímky letošní
ročník Pardubického letního kina Pernštejn odstartoval. V pátek večer byla na programu pohádka Čertova nevěsta, v
sobotu komedie Doktor od Jezera hrochů a v neděli byl v plánu Poklad hraběte Chamaré. „Když se provozovatelé kina rozhodli,
že otevřou letošní ročník retrospektivou mých snímků, nemohl jsem pozvání do Pardubic odmítnout. Samozřejmě mě to
potěšilo,“ dodal Troška. ...3
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Víkend objektivem fotoreportérů Deníku
TISK, Datum: 04.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: východní čechy

Foto autor: Foto:Deník/Jan Jelínek
Foto popis: ROCK FOR PEOPLE už v sobotu přilákal přes patnáct tisíc lidí. Letošní Rock for People nabídne vystoupení
zhruba 140 kapel, 20 dýdžejů a 26 divadelních souborů. Prostory Festivalparku oproti loňsku doznaly značných změn. Nově
třeba nabízejí zastřešené prostory pro více než 15 000 lidí a 6000 míst k sezení. Rock for People pokračuje ještě zítra.
Foto autor: Foto: Deník/ Michal Friček
Foto popis: I. WESTERNOVÝ DEN S KOZLEM na potštejnském tábořišti Vochtánka přivedl o uplynulé sobotě na jedno místo
indiány a kovboje z okolí i ze vzdálenějších míst. Tato již tradiční akce si udržuje trvalý divácký zájem, a to nejen díky poloze
dějiště na rozlehlé louce u břehu řeky Orlice.
Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: ŠESTÝ ROČNÍK PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN v pátek večer v Tyršových sadech zahájil
režisér Zdeněk Troška. Jeho snímek Čertova nevěsta byl vůbec prvním titulem v bohaté prázdninové nabídce filmů, které
zájemci mohou spatřit zcela zdarma.
Foto autor: Foto: Deník/ Věra Sýkorová
Foto popis: LETEČTÍ MODELÁŘI z celého kraje se sešli v sobotu odpoledne na letišti U Knapů v Zájezdě u České Skalice,
kde místní letecko–modelářský klub Trifid uspořádal letecký den. K vidění byly přibližně tři desítky různých modelů převážně
letadel, některé z nich se v průběhu dne proháněly vzduchem.
Foto autor: Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková
Foto popis: HISTORICKY PRVNÍ SRAZ veteránů se uskutečnil v sobotu v Širokém Dole u Poličky. Akci uspořádalo šest
místních nadšenců a milovníků veteránů. Do vesnice se sjely desítky starých motocyklů a ozdobou srazu se stala rovněž asi
dvacítka historických automobilů. Veteránisté vyrazili odpoledne na spanilou jízdu po okolí. Kolona naleštěných unikátních
strojů budila na vyjížďce pozornost řidičů ostatních aut a také lidí ve vesnicích, kudy s troubením projížděla.
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Pardubické letní kino láká na třetí díl Jebalovy rodinné kroniky
TISK, Datum: 07.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn, které i o letošních prázdninách promítá v Tyršových sadech zcela zdarma
atraktivní domácí i zahraniční filmy, bude dnes od 21.30 hodin k vidění v případě příznivého počasí pozoruhodný americký
snímek režiséra Paula Weitze s názvem Fotři jsou lotři.
A o čem tento příběh vlastně vypráví? „Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho tchán Jack Byrnes (Robert De
Niro). Na to si už za tu dobu, co žije s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb, stačil zvyknout. Vztah vzájemně trpěné
tolerance přežil fázi seznamování, svatebních příprav, dokonce i vzájemného setkání rodičů Grega a jeho ženy Pam (Teri
Polo),“ nastínil děj filmu jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se schyluje k Velkému třesku. Greg se chce konečně stát neformální
hlavou rodinného klanu, čemuž se Jack pochopitelně zuby nehty brání,“ podotkl Tomáš Drechsler.
Zítra večer se na stejném místě a ve stejný čas odehraje Hon na čarodějnice. „Tento výpravný film vypráví příběh hrdinného
křižáka Behmana (Nicolas Cage) a jeho nejbližšího přítele Felsona (Ron Perlman). Po desetiletích boje se vracejí do vlasti,
kterou nacházejí zdevastovanou morem,“ sdělil provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, že za katastrofu je odpovědná dívka obviněná z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů
rozkáží, aby ji dopravili do vzdáleného kláštera. Zde se má údajná čarodějnice podrobit prastarému rituálu vymítání ďábla.
Vydávají se tedy na strastiplnou cestu, která je zkouškou jejich sil a kuráže, a během ní odhalí dívčino temné tajemství,“ dodal
Tomáš Drechsler.
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Hon na čarodějnice v letním kině
TISK, Datum: 07.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (iko), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Východní Čechy / Tipy na
víkend

Pardubicko
Pardubice – Program Pardubického letního kina Pernštejn pokračuje v pátek od 21.30 hodin v Tyršových sadech filmem
Hon na čarodějnice. Poté se milovníci stříbrného plátna mohou těšit na dva české snímky. V sobotu je to hořká komedie
Občanský průkaz a v neděli psychologický film Mamas & Papas. Vstup na všechny prázdninové projekce je zdarma.
Pardubice – Cirkus Arlet hostuje v Pardubicích na nábřeží Závodu míru u skateparku naproti hypermarketu Albert až do neděle
10. července. V pátek se představení, v němž se objeví sedm bengálských tygrů, uskuteční od 18 hodin a v sobotu od 15
hodin. Poslední vystoupení zájemci zhlédnou v neděli od 11 hodin.
Kunětická Hora – Sdružení Dobré divadlo pořádá na hradě Kunětická Hora Festival dobových řemesel. Pro návštěvníky bude v
sobotu od 10 do 17 hodin připraven pestrý program. Děti si mohou vyzkoušet nejrůznější řemesla ve středověkých dílnách.
Celodenní program, který se uskuteční za každého počasí, je ideální pro rodiny s dětmi, které si chtějí hrát a tvořit.
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HON NA ČARODĚJNICE DNES VEČER ZDARMA V LETNÍM KINĚ!
TISK, Datum: 08.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

PROGRAM PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN bude dnes od 21.30 hodin pokračovat v Tyršových sadech v
případě příznivého počasí projekcí snímku Hon na čarodějnice. Film vypráví o hrdinném křižákovi Behmanovi (Nicolas Cage) a
jeho příteli Felsonovi (Ron Perlman), kteří se vracejí po desetiletém boji do své vlasti. Ta je ale zdevastovaná morem. Církevní
hodnostáři si myslí, že za to může dívka obviněná z čarodějnictví. Dvojice hrdinů ji musí dopravit do kláštěra, kde se má
podrobit rituálu vymítání ďábla. Vydávají se tedy na strastiplnou cestu, která je zkouškou jejich sil a na které odhalí dívčino
temné tajemství. Na dnešní projekci je vstup zdarma.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
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Po zimě a dešti se do kraje vrátila vedra
TISK, Datum: 08.07.2011, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (jar), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Letní radovánky
Na konci týdne bude mít koupání v kraji zelenou. Ne však zelenou vodu v přírodních koupalištích, ta je zatím stále čistá a bez
sinic. Koupání i další letní rekreaci bude přát počasí. V jihovýchodní části kraje se dnes sice mohou objevit přeháňky, které
sem budou zasahovat z Moravy a Slezska. Odpoledne se dá oblačnost i s deštěm na ústup a teploty se vyšplhají až na
šestadvacet stupňů. Podobně teplo bude i o víkendu. K návštěvě tak budou lákat například letní kina. Třeba v Poličce dnes
hrají oblíbenou českou komedii Samotáři, v pardubickém letním kině v Tyršových sadech zase americké dramaHon na
čarodějnice. Nadšenci pro stará řemesla se mohou vypravit hned na Kunětickou horu či do Letohradu.

Foto autor: Foto: Michal Klíma, MF DNES
Foto popis: Dosáhnu na dno, nebo ne?

Zpět

Co týden dal
TISK, Datum: 11.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (saf), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Noví hokejisté a podezřelá obálka s rybami
Pondělí 4. července Krajský úřad v Pardubicích zastavil řízení s firmou AVE kvůli spalovně.
Úterý 5. července Hokejový klub ČSOB Pojišťovna Pardubice podepsal pro příští sezonu smlouvy s novými obránci –
Vladimírem Sičákem a Josefem Melicharem.
Středa 6. července V Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou se konalo tradiční setkání Jeníčků a Mařenek, nebo–li
návštěvníků se jmény Jan a Marie.
Čtvrtek 7. července Na velkém revíru v Opatovicích nad Labem chytili rybáři nebývale velké úlovky – 135centimetrového
sumce a 75centimetrového candáta.
Pátek 8. července Do redakce Pardubického deníku a na pardubický magistrát přišla poštou obálka od anonymního
odesílatele s tzv. kontaminovaným kaprem. Šlo o dvě uzené rybičky s nápisem „Pozor, jed“. Případ si převzala policie.
Sobota 9. července NaKunětické hoře byl k vidění trh s řemeslnými výrobky.
Neděle 10. července Pardubické letní kino Pernštejn mělo v Tyršových sadech naplánováno promítání českého
filmuMamas&Papas.
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Filmový týden v letním kině bude žánrově opravdu pestrý
TISK, Datum: 11.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko, len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V Tyršových sadech budou dnes a zítra k vidění jak dramatické, tak i romantické filmy
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn bude v Tyršových sadech promítat zdarma i tento týden! Dnes od 21.30 hodin
zde bude v případě příznivého počasí k vidění snímek anglického režiséra Guye Richieho Sherlock Holmes.
Akční dobrodružný film je novým dynamickým zpracováním nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla.
Holmesovi (Robert Downey Jr.) a jeho věrnému příteli Watsonovi (Jude Law) se nabízí poslední výzva. Holmesových smrtících
bojových schopností a pověstného intelektu bude zapotřebí při odhalování dalšího spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.
Jedinou osobou, která má převahu nad legendárním detektivem, je Irene Adler (Rachel McAdams), ale i jejich vztah je poněkud
bouřlivý. Novým Holmesovým protivníkem je pak tajemný muž Blackwood (Mark Strong).
Po dramatu přijde trocha romantiky
Zápletka Sherlocka Holmese je postavena na sérii rituálních vražd, které má na svědomí monstrum zamýšlející ovládnout svět.
Její rozplétání přivede Holmese a Watsona až do světa černé magie, ale i nových technologií.
Akční pondělní večer vystřídá úterní romantická komedie Láska a jiné závislosti. Vypráví příběh Jamieho (Jake Gyllenhaal) a
Maggie (Anne Hathaway).
Jamie se ve chvíli, kdy odešel z medicíny, stal profesionálním flákačem. Jediné, co mu jde na výbornou, je balení holek.
Díky svým přesvědčovacím schopnostem získá Jamie práci reprezentanta velkého farmaceutického koncernu.
Je to láska na první pohled, ale...
V čekárně se seznámí s krásnou Maggií, se kterou si okamžitě domluví schůzku. Po vzájemném romantickém oťukávání skončí
dvojice zanedlouho v posteli. Jako by Maggie měla na všechno málo času, což jako pacientka s první fází Parkinsonovy
choroby opravdu má. Pro Jamieho není lehké si Maggie udržet, ale je ochoten udělat pro jejich společné štěstí cokoliv. Bude to
však stačit?
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Troška: „Letní kino není jen nostalgickou vzpomínkou“
TISK, Datum: 11.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td, dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko / u nás doma

Chci, aby se film, který natočím, dostal do každé rodiny, aby ho všichni viděli a znali. Z toho mám radost, svěřil se známý
režisér.
Pardubice – Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky (na snímku) měla úspěch nejen v Pardubickém letním kině Pernštejn v
Tyršových sadech, ale rovněž v ruském Petrohradě. „Na Čertově nevěstě bylo nejtěžší sehnat peníze. Snažili jsme se jich
sehnat tolik, aby bylo na krásné kostýmy, masky, dekorace. Všechno dnes stojí spoustu peněz,“ pravil Zdeněk Troška.
Kromě Čertovy nevěsty měli pardubičtí diváci možnost spatřit i další poměrně čerstvý film oblíbeného režiséra – snímek Doktor
od Jezera hrochů.
„Snažím se o filmy pro celou rodinu. Překvapilo mě třeba, že některé vtipy z Kameňáku uměly děti z první třídy základní školy.
Dělám filmy pro lidi, ne pro sebe. Takový je i Doktor od Jezera hrochů. Jde o Švandrlíkův námět, knížku z roku 1980, které se
prodalo 1,5 milionu výtisků. Je to příběh o nesmělém a slušném doktorovi, což někomu může znít jako scifi,“ sdělil populární
režisér.
„Jedna paní se mě zeptala, jestli mě neuráží, že filmy, které natočíme, pak někde ve stáncích prodávají za padesát korun. I
kdyby to bylo za pět korun nebo zadarmo, budu štastný. Chci, aby se film, který natočím, dostal do každé rodiny, aby ho všichni
viděli a znali. Z toho mám radost,“ svěřil se Troška, který velmi ocenil nápad uspořádat uprostřed Pardubic letní kino.
„Na mnoha místech začínají letní kina znovu obnovovat. Pro mnohé z nás jsou nostalgickou vzpomínkou. Je to správné, stejně
jako když se zase rozjíždějí ochotnické divadelní soubory v obcích. Tomu fandím. Proto jsem šťastný za každé nové letní kino v
České republice,“ vyjádřil náklonnost k letnímu promítání filmů režisér populární trilogie Slunce, seno.
Zároveň si trochu postěžoval, že negativní jevy u nás spustil příchod televize.
„Když jsem byl kluk, tak se lidé tak dvakrát, třikrát týdně scházeli v biografu. Pak přišla televize a do kina se přestalo chodit.
Lidé začali být uzavření, vztahy úžasného českého sousedství se najednou přetrhaly. Akce jako letní kino mohou napomoci
tomu, že se lidé zase sejdou. Jde hlavně o to, abychom se opět našli, znovu k sobě patřili,“ uzavřel Zdeněk Troška.
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Dnes večer promítáme...
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Kam a na co do letního kina Zážitek z filmu zhlédnutého pod širým nebem má v sobě rozměr, který v multiplexu s popcornem v
ruce nenajdete. Letní kina ale neprožívají zrovna zlaté časy, většinou trpí klesajícím počtem diváků. Přesto existují letní
biografy, jež se rozhodly minimálně letošní sezonu přežít. Jejich přehled v celé České republice přinášíme na konci článku.
Promítání „pod širákem“ má své nezaměnitelné kouzlo, diváků open air projekcí však stále ubývá a letní biografy se houfně
zavírají. Podobně jako krytá jednosálová městská kina trpí totiž nedostatkem filmů určených k projekci na 35mm promítačce,
kterou většina letních biografů dosud disponuje. „Distribuce omezeného počtu filmových kopií má svoji hierarchii, která
upřednostňuje sítě multikin. Tam jdou snímky jako první. Teprve potom, co se v nich hrají třeba měsíc, putují kopie do dalších
kamenných kin. Na letní promítání se tedy dostanou až poté, co už je spousta lidí viděla. Jedinou motivací diváků letních
biografů je tedy nevšední atmosféra,“ vysvětluje Martin Urban, provozovatel areálu letního kina v Olomouci, proč pod širým
nebem těžko narazíte na žhavou novinku.
Právě s nedostatkem diváků se olomoucké kino v minulých letech potýkalo a provozovatel proto musel jeho činnost dotovat z
pořádání jiných kulturních akcí. Letos olomoucké kino nepromítá, hlavním důvodem ale nejsou finance. Město má v plánu areál
přebudovat, proto provozovateli zatím neprodloužilo smlouvu na celé léto. „Promítat jen půlku prázdnin nemá cenu. Zažádali
jsme si ale o prodloužení smlouvy na další sezonu a uvidíme, jak to dopadne,“ přemýšlí už Urban o sezoně 2012.
Pokrok nezastavíš Poprvé po čtyřiceti letech se letos nebude hrát ani v kinu Háječek v Českých Budějovicích. Nemá totiž
prostředky na nákup digitální promítačky v hodnotě dva a půl milionu korun. Podobný osud čeká pravděpodobně i další kina,
která vlastní jen 35mm promítačku. Brzy zkrátka nebudou mít co nabídnout. Stejný problém řeší ostatně * i multiplexy.
Mnohasálová kina mají ale více prostředků na to, aby postupně na digitální promítačky přešla.
V daleko složitější situaci jsou kina v menších městech, i když některá ještě nerezignovala. Příkladem je Slaný, kde má provoz
letního kina na starost příspěvková organizace města. Ta pořízení digitální techniky v nejbližší době plánuje. „Letos jsme získali
dotaci 200 tisíc na digitalizaci zvuku, kterou chceme realizovat do konce roku. Potom přijde na řadu digitalizace obrazu.
Nemáme jinou možnost. Už letos jsme nemohli vysílat třeba film Lidice, který na 35mm kotoučích vůbec není k dispozici,“
vysvětluje Pavel Bartoníček, první místostarosta Slaného.
Dalším příkladem letního kina, do jehož obnovy je město ochotno investovat, je obří karlovarský letní amfiteátr, otevřený po
třinácti letech. Město ho nechalo za osm milionů zrekonstruovat a využilo jej i během letošního Karlovarského filmového
festivalu.
v pardubicích se hraje Příkladem úspěšně fungujícího letního kina, které je dotováno magistrátem města, a nabízí tudíž
zhlédnutí projekce zdarma, jsou akce v Tyršových sadech v Pardubicích. Během léta sem přijde až na 60 tisíc diváků. Přesto
bylo letošní promítání v parku ohroženo. Radnice totiž naplánovala jeho rekonstrukci a do poslední chvíle nebylo jisté, jestli se
kino nebude muset postavit někde jinde.
„Letošní projekce na stávajícím místě nakonec zachránil fakt, že radnice počká s úpravou parku na konec vegetačního období.
Problém, kde promítat, se tak přesouvá na další sezonu,“ říká Jan Motyčka, provozovatel pardubického letního kina .
Možnost, že by letní kino zůstalo v parku i po dokončení rekonstrukce, není reálná. „Architekti mají jasnou představu, která se
zakomponováním kina do prostoru parku nepočítá. Přijde mi to škoda hlavně z toho důvodu, že projekce v městské zeleni má
určitý romantický ráz, kterého se na jiném místě těžko dosáhne,“ uvažuje Motyčka.
Boj s hlukem Jako nejpravděpodobnější a také nejvhodnější varianta nového působiště letního biografu zatím připadá v úvahu
prostor asi sto metrů od parku.
„Musí se ale zkultivovat v závislosti na další výstavbě. Úpravy přitom nemusí být nijak náročné, kino vyžaduje jen dostatečně
velký travnatý prostor,“ tvrdí pořadatel.
V každém případě letošní pardubická sezona opět proběhne v Tyršových sadech. Dramaturgie festivalu uvede kromě filmů z
běžné distribuce, jako jsou Počátek, Fotři jsou lotři nebo první část závěru ságy o Harrym Potterovi, také české snímky Pouta či
Nevinnost. Do konce tohoto týdne pak mohou Pardubičtí zhlédnout tvorbu režiséra Juraje Herze a ve druhé půlce prázdnin
minifestival polského filmu.
Průměrnou denní návštěvnost kina odhaduje Motyčka na tisícovku diváků, přičemž jejich počet závisí nejen na počasí, ale i na
promítaném titulu. „Dá se říct, že filmy, které byly hojně navštěvované v kamenných kinech, se těší značnému zájmu i při letních
projekcích. Lidé sem ale chodí také za příjemným zážitkem a táhne je sem i vstup zdarma a blízkost centra,“ uvažuje pořadatel
o atraktivitě letního kina, jehož provoz je částečně financován i z reklamy a prodeje občerstvení.
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Letní kino má nicméně nejen příznivce. Jeho odpůrci si stěžují na hluk, který doléhá do přilehlých ulic. Přitom jeho zdrojem není
samotná projekce, ale spíš diváci a další návštěvníci parku. „Hluk se šířil zejména z jednoho místa u schodů, kde se srocovali
teenageři a popíjeli. Proto jsme tam letos umístili bariéru, abychom jim v tom zabránili. Uvidíme, jak se to osvědčí,“ doplňuje
Motyčka.
Kino na cestách Mezi několikaleté úspěšné projekty patří také pojízdná projekce bratří Čadíků. „Když jsme poprvé vyjeli s
názvem Kinematograf bratří Čadíků (KBČ), spousta lidí si myslela, že žádní Čadíci neexistují, že jsme něco jako Jára Cimrman,“
vypráví Josef Čadík, provozovatel legendárního putovního kina.
To letos zavítá do osmačtyřiceti českých a moravských měst, kam přiveze celkem čtyři české filmy: Největší z Čechů od Roberta
Sedláčka, Zemský ráj to napohled Ireny Pavláskové a Tacho z dílny Mirjam Landové. Posledním snímkem bude drama
Kawasakiho růže režiséra Jana Hřebejka.
„Při výběru filmů vždy sledujeme tři hlediska – úspěšnost na Českých lvech, návštěvnost v klasických kinech, a samozřejmě i
cenu,“ říká Josef Čadík. „Nové filmy si nemůžeme dovolit promítat, ty musejí vydělávat. My hrajeme filmy, které jsou už v
šuplíku.“
S maringotkou promítající filmy začali Josef a Pavel Čadíkové už v roce 1991. Tehdy ještě pod názvem P + P mobil kino
objížděli moravský venkov. „Nedovedete si představit tu práci, jakou nám dalo dostat se na náměstí mnoha měst. Dnes už
většinou stačí napsat jeden e-mail a za hodinu máme odpověď, že se na nás těší,“ vzpomíná zakladatel kina.
Pifka na Střelecký ostrov První velký zlom v historii podniku přineslo promítání v Olšanech na farmě Bolka Polívky, kde bratři
získali řadu cenných kontaktů. Seznámili se tu mimo jiné i s Tomášem Vorlem, díky němuž vznikla myšlenka zřídit letní kino na
pražském Střeleckém ostrově. * Právě to je dnes téma, které Josefa Čadíka nejvíc trápí: „Po výměně party na radnici si pánové
řekli, že Čadíky už na Střelák nepustí. Vymysleli si proto nějaké konkurzy, a i když jsme se jich zúčastnili, dali to někomu jinému,
kdo bude promítat za peníze.“
Velkou devizou KBČ je totiž fakt, že vybírá pouze dobrovolné vstupné, které poté putuje na charitu. Během dvaceti let provozu
už diváci kinematografu přispěli potřebným částkou 5,5 milionu korun. Není prý přitom důležité, v jak bohatém kraji se promítá.
„Třeba v Ústí nad Labem jsme vybrali 70 tisíc korun a ve vesnicích Vysočiny dávají lidé více než ve městech,“ tvrdí Josef
Čadík.
Podezření ze špionáže Kromě Česka objel Kinematograf bratří Čadíků i velkou část Evropy, hrál třeba ve Francii, Belgii, Rusku
nebo Maďarsku. Zaměstnanci, kteří se velkého turné v roce 2003 zúčastnili, prý ale vůbec nejraději vzpomínají na promítání v
Ukrajině. Na rozdíl od západních zemí, kde na představení chodili hlavně mladí lidé, se na Východě před plátnem scházeli lidé
všech generací.
Čadíkové promítají jen české filmy, ze všech představení měly nejvyšší návštěvnost Pelíšky Jana Hřebejka. Z dalších filmů, na
které lidé masově chodili, jmenuje Gympl, náměstí prý ale dokázal zaplnit i komorní Václav.
Kromě Střeleckého ostrova je Josef Čadík rozhořčen i praktikami Kinobusu pražského dopravního podniku. „Ten projekt mi
normálně ukradli. Seděl jsem s mluvčím dopravního podniku a on se měl ptal na všelijaké podrobnosti. Teď už vím, na co to
potřeboval. Příště už jedině se smlouvou,“ zlobí se Josef Čadík. Kino v autobusu Podobně jako Kinematograf bratří Čadíků
promítá i pražský Kinobus zdarma. Letos můžete už počtvrté vyrazit na celou řadu českých filmů. Úterní večery jsou věnovány
filmům s vážnější tematikou (např. Kajínek), ve čtvrtek a v neděli se budou promítat filmy oceněné Českým lvem a v ostatní dny
jsou na programu komedie. Uvidíte například filmy Pouta, Odcházení nebo Největší z Čechů. Při jejich návštěvě můžete
podpořit charitativní akci Pomozte dětem.
„V letošním roce jsou připraveny i dva mimořádné večery. 18. července oslava na Letné: 120 let od zahájení první elektrické
dráhy v Česku a 1. září promítání filmu Nickyho rodina, který přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy Wintonových
dětí,“ upozorňuje mluvčí DPP Ilona Vysoudilová. Kultura za 30 I letos přibudou na trase Kinobusu nové lokality. Poprvé zavítá
do Kbel, Stromovky, Letenských sadů a po vynechané sezoně se vrátí do Radotína. Svou pouť zakončí 4. září na náměstí
Jiřího z Poděbrad. Návštěvnost představení každým rokem stoupá, loni zhlédlo filmy necelých dvacet tisíc diváků.
Na obvinění Josefa Čadíka, že jde o ukradený projekt, mluvčí DPP nereagovala. V předchozím e-mailu pouze uvedla, že
Kinobus vznikl „díky nápadu marketingu a komunikace dopravního podniku“.
Kromě Kinobusu bude v Praze tradičně promítat i letní kino Českého rozhlasu v Karlíně, oproti tomu program kina na
Střeleckém ostrově, který je letní scénou Malostranské besedy, nebyl do konce června na internetových stránkách
www.letnac.cz uveden.
Přilákat diváky se v letní sezoně snaží i krytá kina. Příkladem jsou odpolední filmové projekce v pražských biografech Aero,
Oko a Světozor, které lze zhlédnout pouze za 30 korun. *
***
Velký přehled
letních kin
Kam na projekci pod širým nebem
v každém kraji? Přinášíme přehled
letních kin, která o prázdninách
promítají. Vstupné se nejčastěji
pohybuje okolo 80 Kč.
Kinematograf bratří Čadíků
představení v různých městech,
trasu sledujte na webu:
www.kinematograf.cz
Praha
Střelecký ostrov
program nebyl v době uzávěrky znám, začátky
představení ve 22 hod.
www.letnac.cz
Letní kino Karlín
Hybešova 10, Praha 8-Karlín
hraje se denně, v červnu a červenci od 21.30,
v srpnu od 20.30, v září od 20 hod.
www.karlinske-filmove-leto.cz
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Letní kino Občanská plovárna
U plovárny 8, Praha 1
na nábřeží pod Letenskými sady
každý den v červenci od 21.30, v srpnu od 21 hod.
www.obcanskaplovarna.cz
Kinobus
různé pražské čtvrti
v červenci se promítá od 21.30,
v srpnu od 20.30 a v září od 20 hod.
www.kinobus.cz
Středočeský kraj
Letní kino Beroun
Na Kaplance
hraje každý den po setmění
www.kinoberoun.cz
Letní kino Slaný
Masarykovo náměstí 159/20
hraje se denně do srpna, někdy i déle, začátek
v rozmezí od 21.30 až 22 hod. dle soumraku
www.divadloslany.cz/3579/letni-kino
Letní kino Neratovice
Tyršova ulice
termíny promítání sledujte na stránkách, začátky
představení ve 21.45 hod.
www.spoldum.cz
Letní kino Příbram
areál Nový rybník
hraje se nepravidelně, začátky představení od 21.30
hod.
www.letnikinopribram.cz
Letní kino Houštka
Lázeňská ul., areál lesoparku Houštka
Brandýs nad Labem,
hraje se třikrát až čtyřikrát do týdne, v červenci
začátek představení ve 21.30, v srpnu od 21 hod.
Pardubický kraj
Letní kino Pernštejn
park Tyršovy sady, Pardubice
hraje se denně od 21.30 hod.
www.letni-kino.cz
Kino na zahradě muzea
vchod z ulice Purkyňovy, Svitavy
hraje se v pátek, sobotu a úterý od 21.30 hod.,
poslední představení 27. 8.
www.kultura-svitavy.cz
Letní kino Konopáč
Heřmanův Městec, Autokemp – Konopáč 37
hraje se v pondělí, středu, pátek a sobotu od 21.30
hod.
www.hermanuv-mestec.cz/kino
Královéhradecký kraj
Letní kino Širák
Orlické nábř., Hradec Králové
hraje se ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu,
v červnu a červenci od 21.30,
v srpnu od 21 hod.
www.adalbertinum.cz
Letní kino Rozkoš
5. května 1072,
Česká Skalice
hraje se denně od 22 hod.
www.kinorozkos.ceskaskalice.cz
Letní kino Bojiště
Královédvorská 6,
Trutnov
promítá se v pátek,
začátek představení po setmění
www.letnikinotu.cz
Olomoucký kraj
Letní kino Mostkovice
Mostkovice u Prostějova
promítá se denně od 21.30 hod.
www.letnikino.cz
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Letní kino Hranice
Komenského ulice
Hraje se ve středu, čtvrtek a pátek od 21 hod.
www.zameckyklub.cz
Letní kino Šternberk
bývalý augustiniánský klášter,
Farní 69/5
promítá se každý pátek od 21.30 hod.,
www.ptpisternberk.org/cs/letni-kino
Moravskoslezský kraj
Letní kino Bohumín
Park Petra Bezruče
hraje se nepravidelně, v případě špatného počasí se
představení přesouvá do klasického kina
www.k3bohumin.cz
Letní kino Květen
Smetanovy sady, Nový Jičín
hraje se v pátek a sobotu od 21.30, v srpnu
pravděpodobně od 21 hod.
www.kino.novy-jicin.cz
Letní kino Zábřeh
U zámku 42/1, Ostrava-Zábřeh
hraje se každou středu a neděli od 21 hod.
www.zamek-zabreh.cz
Jihomoravský kraj
Letní kino Na Dobráku
areál koupaliště, Dobrovského 29,
Brno-Královo Pole
promítá se denně, červen a červenec od 21.30,
v srpnu od 21 hod.
www.nadobraku.cz
Letní kino Židlochovice
Kpt. Rubena 141,
Židlochovice
hraje se červnové soboty od 21.30,
červencové soboty od 21.30, srpnové soboty
od 21 nebo od 20.30 hod.
www.zidlochovice.cz
Letní kino Lysice
V oboře, Lysice
od června do září, červenec a srpen asi 4x do týdne
www.lysice.cz
Letní kino Rohatec
ul. Dělnická 2, za Kulturním domem
přes léto pátky a soboty + sváteční ne 3. 7., po 4.
7. a út 5. 7. (od 17. 6. do 16. 7.) od 21.30, od 22. 7.
do 26. 8. ve 21, od 2. 9. do 10. 9. ve 20.30 hod.
www.rohatec.cz/letni-kino
Jihočeský kraj
Letní kino Písek
Výstaviště,
Písek
hraje se denně cca od 21.30 hod.
www.ckpisek.cz/letni-kino
Letní kino J&K, Český Krumlov
Chvalšinská silnice, U zimního stadionu,
Český Krumlov
hraje se vždy ve středu, pátek, sobotu
www.ckrumlov.info
Letní kino Vodník, Vimperk
K Vodníku 614,
Vimperk
promítá se obvykle o sobotách (ale ne všechny)
od 20.30 hod.
www.meks-vimperk.com
Letní kino Sezimovo Ústí
Ke Hvězdárně 667
hraje se nepravidelně v út, st, pá, so, ne od 21.30 h
www.sezimovo-usti.cz/_kultura/kina.php
Vysočina
Letní kino Krucemburk
Mikuláše Střely 112, Krucemburk
hraje se v úterý, pátek, sobotu okolo 22 hod.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

44 / 104

www.krucemburk.cz
Letní kino v Bystřici nad Pernštejnem
fotbalový stadion
hraje se od 15. 7. do 24. 7. od 21.30 hod.
www.bystricenp.cz/aktuality/letnikino2011
Letní kino Altánek
Hotel U Loubů ,Tři Studně 13
v červenci a srpnu se hraje 4x týdně – v pondělí,
středu, pátek, sobotu od 21 hod.
www.halva.org/kino
Plzeňský kraj
Letní kino Domažlice
Náměstí 51, Domažlice
od června do půlky září, každý den okolo 21.30 hod.
www.idomazlice.cz
Kino Klatovy
Dobrovského 154,
Klatovy
hraje se každý den, zpočátku od 22, později od 21
hod.,
www.mksklatovy.cz/mkskt/kino.asp
Letní kino Zbiroh
Divadelní 468,
Zbiroh
promítá se každou středu a sobotu po setmění
www.zbiroh.rokycansko.cz
Letní kino Kralovice
Dělnická
hrají cca 5x týdně, většinou mimo neděli a pondělí
www.mestokralovice.cz/meks
Ústecký kraj
Letní kino Ústí nad Labem
areál Dolní brána, Churchillova ul.
hraje se vždy v pátek a sobotu, někdy jenom jeden
den, vždy od 22 hod.
www.narodnidum-ul.cz/letnikino.php
Letní kino Chomutov
Přemyslova 4752
hraje se od čtvrtka do neděle, vždy od 22 hod.
www.skz-chomutov.cz
Letní kino Klášterec nad Ohří
Chomutovská 465
hraje se 30. 6. a 1. července, druhou sobotu a třetí
neděli v červenci od 21.30 hod.
www.kinoklasterec.net
Karlovarský kraj
Letní kino Karlovy Vary
amfiteátr nedaleko letiště, Slovenská ulice
hraje se nepravidelně několikrát týdně, začátky
21.30 hod.
www.karlovyvary.cz
Liberecký kraj
Letní kino Jablonec nad Nisou
Horní náměstí
promítá se 1x denně,
začátek po setmění (21.30–22 hod.)
www.eurocentrumjablonec.cz/kina/
letni-kino
Letní kino Turnov
Skálova 1590 (městský park)
červenec: 21.30–22 hod., srpen: 20.30–21 hod.
www.kcturnov.cz
Letní kino Hejnice
areál přírodního koupaliště
hraje se 24. 7., 6., 12., 21. a 28. 8., začátky od 20
do 21.30 hod.
www.mestohejnice.cz
„Usilujeme o digitální promírání. Není jiná možnost.“
Pavel Bartoníček místostarosta slaného Jak to začalo Česko Vznik prvního „letního kina“ je spojován s Viktorem Ponrepem,
který v roce 1901 předváděl svůj biograf v letním Pištěkově divadle v Praze na Vinohradech vždy po divadelním představení.
Zpočátku Ponrepo kombinoval projekci s kouzlením, od nějž ale záhy upustil, a v letech 1901 až 1903 procestoval s

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

45 / 104

kinematografem Čechy a Moravu. Od roku 1908 pak začali provozovatelé kamenných kin přesouvat v létě projekci do
zahradních restaurací. Průkopníkem byl zejména majitel zahradní restaurace na Klamovce, jehož kino fungovalo už v roce
1905 od 7. května do 2. října a kde promítal právě Viktor Ponrepo. Ten zřejmě přisuzoval letním projekcím velký potenciál,
protože od roku 1908 přemístil na letní období své „Divadlo živých fotografií“ z domu U Modré štiky na pronajatou zahradu
pivovaru v Nuslích. Vešlo se tam až 2000 diváků. UsA Na rozdíl od Evropanů se Američané dívali už od počátku na filmy pod
širým nebem z auta. Zařízení s názvem „drive-in theater“ se skládá jen z plátna a obřího parkoviště, kam mají přístup nejen
osobní vozy, ale do zadních řad i nákladní auta. Zvuk si návštěvníci naladí na svém autorádiu na speciální frekvenci v FM
pásmu. První drive-in theater byl otevřen 6. června 1933 v Camdenu ve státě New Jersey. Nápad si nechal patentovat Richard
M. Hollingshead, jehož rodina vlastnila v Camdenu chemickou továrnu. Letní kino nabízelo 400 míst k parkování a bylo určeno
celé rodině. Hollingshead ho dokonce propagoval sloganem „Celá rodina je vítána bez ohledu na to, jak hlučné jsou děti“. Kina
typu drive-in začala záhy vznikat také v dalších státech USA. Jejich zlatý věk ale přišel na konci 50. a na začátku 60. let, kdy jich
fungovalo napříč Amerikou na 4000. Kina se stala oblíbeným místem setkávání rodin, protože součástí areálu byla obvykle i
dětská hřiště před první řadou automobilů. Rodiče tak mohli své potomky pohodlně sledovat, zatímco si krátili čas konverzací a
pojídáním hotdogů. Když začalo po setmění promítání a děti usínaly, rodiče je uložili na zadní sedadla svých aut.
Nezanedbatelný význam měla americká letní kina také pro teenagery, kteří si na sedadlech rozložitých „amerik“ odbývaly
praktickou část své sexuální výchovy. Úpadek drive-in theater přišel v 70. letech s nástupem kabelové televize a videa. Od
konce 90. let se podařilo tradici letních autokin opět částečně obnovit. Přesto už nejsou navštěvována v tak masovém měřítku.
„Po výměně Party na radnici už čadíci na střelák nesmějí.“ Josef čadík

O autorovi: Text Tereza Hromádková, Milan Rokos
Foto autor: foto: čtk (2x); kinobus dpp; kinematograf bratří Čadíků
Foto popis: 1 oBnova V karlovarském letním kině se nepromítalo víc než deset let. Letos v červnu opět ožilo a v červenci
využijí amfiteátr také pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu.
Foto autor: foto: http://letni.kino.cz; shutterstock; archiv hn; Libor Svozílek
Foto popis: 2 na Kolech Kinematograf bratří Čadíků na náměstí v Mělníku
Foto autor: Foto Kinobus DPP
Foto popis: 3 KinoBus Pojízdné letní kino pražského dopravního podniku považují Čadíci za „plagiát“.
Foto popis: oSobitoSt Hlavní motivací diváků letních kin je nevšední atmosféra.
Foto popis: Viktor ponrepo Průkopník letních biografů na zahrádkách restaurací
Foto popis: 1 Josef Čadík Putovní kinematograf vyjel do českých měst poprvé před 20 lety.
Foto popis: 2 USA První autokino vzniklo roku 1933 v Camdenu v New Jersey.
Foto popis: 3 V parku Pardubické kino Pernštejn svou pozici v městském parku pro letošek uhájilo.
Foto popis: 1 černá labuť
Foto popis: 2 Lidice
Foto popis: 3 Harry potter a relikvie smrti
Foto popis: nevinnost
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Megamysl vystřídá v Pardubickém letním kině Počátek
TISK, Datum: 13.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko, len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pardubických Tyršových sadech myslí na rodiny s dětmi i na milovníky sci–fi.
Pardubice – Dnešní večer v letním kině v Tyršových sadech bude patřit rodičům s dětmi. Od 21.30 hodin můžou návštěvníci
zdarma zhlédnout animovanou rodinnou komedii režiséra Toma McGratha Megamysl.
Už jako roztomilé miminko byl Megamysl svými rodiči poslán ve vesmírném vozítku do světa. K jeho smůle ho vozítko dopravilo
na Zem, přímo doprostřed vězeňského dvora. Na naléhání vězňů ředitel dovolil, aby si chlapečka nechali, a tak Megamysl
získal spoustu tatínků se zločineckými sklony.
Jako dospělý se Megamysl rozhodne porazit hrdinného Metromana, což se mu po několika neúspěšných pokusech opravdu
podaří. Ale najednou už Megamysl nemá pro co žít. Dobro bylo poraženo...
Poskok máplán
Jeho věrný asistent Poskok (zubatá rybička v těle robota) však má plán – rozhodne, že si vytvoří nového superhrdinu, proti
kterému budou opět moci bojovat. Skvěle vymyšlený plán ale nevyjde podle jejich představ, z vytvořeného hrdiny se vyklube
ještě větší padouch, než je Megamysl.
Začne se Megamysl chovat jako klaďas, nebo nechá celé město napospas zloduchovi, kterého sám vytvořil?
Vzhůru do světa snů
Program čtvrtečního večera se v Pardubickém letním kině ponese v tajemném duchu. Pro návštěvníky bude totiž od 21.30
hodin připraveno akční krimi Počátek. Vstupné bude opět zdarma. Tento americký snímek natočený anglickým režisérem
Christopherem Nolanem byl oceněn čtyřmi zlatými soškami Oscara.
Zkušený zloděj Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je absolutní špičkou v krádežích cenných tajemství z hloubi podvědomí. Jeho
výjimečné schopnosti ho stály vše, co kdy měl a miloval.
Poslední akcí, která se mu nabízí, může ale svůj život vrátit do normálu. Se svým týmem musí však provést nemožné – zvrátit
běh věcí. Nejde o to ukrást myšlenku, ale vnuknout ji. Ani sebelepší plánování nestačí – stojí proti němu totiž nebezpečný
nepřítel, který předvídá každý jeho krok. Nepřítel, jehož může očekávat jen Cobb.
Diváci se tedy mohou těšit na výlet do intimního a nekonečného světa snů...

Zpět

Návštěvnost pardubického letního kina déšť neohrožuje
RÁDIO, Datum: 14.07.2011, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 8, Poslechovost pořadu: 6 896

Pavla PILAŘOVÁ, moderátorka
Návštěvnost pardubického letního kina v Tyršových sadech déšť neohrožuje. Přestává se promítat pouze za krupobití.
Příkladem je včerejší bouřka, která vyhnala návštěvníky z parku a napáchala menší škody. Na další projekce to ale nebude mít
žádný vliv. Potvrdil to provozovatel letního kina Jan Motyčka.
Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina
Pakliže začne během promítání pršet, tak pouze jaksi silní, otrlí a zapřísáhlí diváci a přátelé filmu zůstanou film dál sledovat. My
se snažíme promítat v podstatě za jakéhokoliv počasí, pakliže je to jenom trochu možné. Máme pocit, že když prší, diváci si do
letního kina čas najdou, tak by bylo neslušné je poslat domů. A skutečně jenom v těch extrémních případech, kdy padají
kroupy, tak nepromítáme, což bylo zatím pouze dvakrát, což i na druhou stranu je taky hodně. My jsme rádi, když můžeme
promítnout každý film, který máme v programu, a to nejen proto, že samozřejmě platíme veškeré náklady s tím spojené, i když
ten film promítneme, či nepromítneme.
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„Pardubice odmítnout nelze,“ říká Juraj Herz
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Martin Ťopek, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Režisér Juraj Herz se přijel v sobotu podívat na promítání jednoho ze svých nejznámějších filmů Petrolejové lampy. „Nabídku
přijet do pardubického letního kina jsem nemohl odmítnout,“ řekl.
PARDUBICE Návštěvníci sobotního promítání v letním kině měli zážitek z filmu o něco bohatší. Na svůj film Petrolejové lampy se
přijel podívat i režisér Juraj Herz. „Do jiného města bych na promítání nepřijel,“ řekl známý režisér, který nedávno podepsal i
petici proti sloučení pardubické galerie s muzeem.
* Co vás přivedlo na promítání vašeho filmu právě do Pardubic?
Pardubice nemůžu odmítnout, i když jsem v těchto dnech doslova utahaný. Ve vašem letním kině je ale ohromná atmosféra,
navíc tady máte nejlepší restaurace v Čechách a já jsem gurmet, pobyt tady si prostě užívám.
* Letošní ročník letního kina je pojatý jako retrospektiva vašich filmů, máte tady hned několik snímků, jste s výběrem spokojen,
nebo byste zvolil jiné filmy?
Jsem překvapen, že jsou lidé ochotni jít se podívat na čtyřicet let starý film. Ale mám rád jeden film, který v Čechách vůbec
neuspěl, který se velmi málo promítal. Je to film Pasáž, který mám po Spalovači mrtvol nejraději. Nebyl to moc optimistický film,
to je pravda, ale rád bych viděl, jak na něj lidi do kina jdou.
* Kdysi jste řekl, že film Spalovač mrtvol je jediný, který se vám povedl přesně tak, jak jste chtěl ...
To je pravda. To jsem točil v roce 1968, nikdo se mi tehdy do toho nepletl. Vždycky jsou s filmem nějaké problémy, třeba s
obsazením rolí a podobně, ale u Spalovače mrtvol nic takového nebylo.
* Vždyť vám z filmu vystřihli scénu, kdy se pan Kopfrkingl vrací, coby hodný člověk, a za okny jedou ruské tanky.
To bylo něco jiného. Tvorba filmu proběhla naprosto bez problémů, ten film byl hotov. My jsme scénu, jak se pan Koprfkingl
vrací, natočili dodatečně, to už byl šedesátý devátý rok. Natočil jsem scénu s několika zaměstnankyněmi krematoria, jak se
mezi šedivými tvářemi lidí v Praze vrací usměvavý pan Koprfkingl se sovětskou armádou. Odpovědní lidé se z toho doslova
zbláznili a nikdy se ta scéna na plátna nedostala.
* Jste spojován s českým filmovým hororem, Upír z Feratu je považován za první český horor, jaký je váš vztah k tomuto žánru?
Velice příznivý a otevřený. Byl jsem na několika festivalech hororového filmu a musím říct, že atmosféra na nich je
neopakovatelná, je úplně jiná. Například tam jsou všichni kamarádi, dělají přece jeden druh filmu, tak se znají. A diváci taky
vědí, na co jdou, takže když se třeba v Bruselu promítal film a někdo otevřel dveře, hned všichni volali: „Zavřít!“, a když si
někdo chtěl odskočit, tak všichni volali: „Sedni si, neodcházej“. Všichni jsou na těchto akcích jak jedna rodina a to nenajdete u
žádného jiného festivalu.
* Jak byste ohodnotil úroveň českého hororu?
Není moc co hodnotit, český horor v podstatě neznám. Není tady tradice, i já s tím mám problémy, jako třeba teď, když se
snažím připravit nový thriller.
* Podepsal jste petici proti slučování pardubického muzea a galerie, proč?
Cítím v tom politiku a peníze. Teď semá slučovat opera s Národním divadlem, cítím v tom velký průšvih. Tohle je něco
podobného. Promě je samozřejmé, že se takovéto instituce neslučují, cítím v tom zkrátka jakési finanční pozadí.
PROFIL Juraj Herz - Narozen 1934 v Kežmarku,český režisér, scenárista a herec. - Studoval fotografii na Umělecko-průmyslové
škole v Bratislavě a později režii a loutkoherectví na DAMU v Praze. - Od roku 1961 působil jako asistent režie a režisér na
Barrandově. V roce 1987 odešel do Německa, kde točil zejména pro televizi. Dnes opět pracuje v Česku. - Dílo se řadí k české
nové vlně a vyznačuje se prvky hororu, specifického humoru a erotiky. - Mezi jeho nejznámější filmy patří Spalovač mrtvol,
Petrolejové lampy, Panna a netvor, Upír z Feratu. -Za své celoživotní dílo dostal Českého lva a Křišťálový glóbus.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: Michal Klíma, MF DNES
Foto popis: Mám to tu rád Jsem unavený cestovat, ale ve vašem letním kině je ohromná atmosféra, řekl před projekcí Juraj
Herz.
Foto popis: Petrolejové lampy Juraj Herz přijel v sobotu na promítání svého filmu s Ivou Janžurovou a Petrem Čepkem.
Foto popis: Průřez režisérovým dílem V pátek v letním kině dávali poslední Herzův úspěšný film Habermannův mlýn v hlavní
roli s Karlem Rodenem, včera hororový snímek T. M. A.
Foto popis: 3xfoto: Archiv MF DNES
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Mladík se popral se strážníky v letním kině
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 4, Autor: (sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

PARDUBICKO
Pardubice – Sedmnáctiletý mladík si v Pardubickém letním kině v Tyršových sadech zadělal na pořádný problém. V minulých
dnech se totiž i přes výzvy pardubických strážníků odmítl uklidnit a nakonec se s policisty i popral. Zřejmě přitom byl i pod
vlivem návykových látek. Za útok proti strážníkům jej ale může čekat i obvinění z trestného činu útok na úřední osobu.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Letní kino zve tento týden na Harryho Pottera i Kajínka
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Do své druhé čtvrtiny tento týden vstupuje pardubické letní kino , které bezplatně promítá každý prázdninový
večer v Tyršových sadech.
Pokud bude přát počasí, dá se čekat, že se v příštích dnech budou židle v parku hojně plnit. V programu je totiž hned několik
taháků. Ten hlavní přijde na řadu v neděli, kdy se promítá první díl závěrečného filmu o Harrym Potterovi Relikvie smrti. Pro
jeho fandy to je o to zajímavější, že do kamenných kin nyní dorazila jeho závěrečná část, takže diváci ho mohou vidět vlastně v
celku. Plno bude v kině asi i v sobotu, kdy je na programu úspěšný český film o známém vězni s jasným názvem Kajínek.

Zpět

Co týden dal
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice ovládly šachy, ale i blesky
Pondělí 11. července Pardubický tým FK Pardubice posílil jediný nový fotbalista, Jan Javůrek z Olomouce.
Úterý 12. července Pardubická Zelená brána se opravovala. Z důvodu instalace nového hromosvodu byla po celý týden
uzavřena.
Středa 13. července Ve středu večer zasáhl šestnáctiletého chlapce v Černé u Bohdanče blesk. Ten chtěl v bouřce zavřít
domovní okno a v té chvíli do domu udeřil blesk a dům zalilo intenzivní světlo. Mladíkovi se naštěstí nic nestalo.
Čtvrtek 14. července Ve čtvrtek odstaroval již 21. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2011, který potrvá
až do konce července. Tohoto festivalu se zúčastní kolem čtyř až pěti tisíc účastníků ze zhruba padesáti zemí světa.
Pátek 15. července Na Dostihovém závodišti v Pardubicích se po roce znovu konaly závody koňských spřežení.
Sobota 16. července Výtěžek z veřejné sbírky pro rodiny postižené výbuchem v továrně Explosia, který činil téměř padesát tisíc
korun, vybrala pro pozůstalé po dubnové tragédii Oblastní charita Pardubice. Neděle 17. července Pardubické letní kino
Pernštejn mělo v Tyršových sadech naplánováno promítání českého filmu T. M. A. režiséra Juraje Herze.
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Juraj Herz uvedl v letním kině retrospektivu svých filmů
TISK, Datum: 18.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Známý režisér zavítal do Pardubic v sobotu večer, kdy se promítaly Petrolejové lampy
Pardubice – Do Pardubického letního kina Pernštejn zavítal v sobotu večer známý režisér Juraj Herz. V Tyršových sadech
totiž byla o víkendu k vidění retrospektiva jeho filmů. V pátek večer byl na programu Habermannův mlýn, v sobotu Petrolejové
lampy a v neděli večer byla v plánu projekce snímku T. M. A.
„Do žádného jiného města ani kina bych nejel, kdyby to nebyly Pardubice a právě zdejší letní kino. Vrátil jsem se totiž ze
Sardínie, kde jsem byl na svatbě neteře mé přítelkyně Martiny Hudečkové. Oslava trvala dva týdny, takže jsem byl dost
unavený. Ale pozvání do Pardubic jsem nemohl odmítnout. Byl jsem tu před dvěma lety uvést film Spalovač mrtvol. I tehdy zde
panovala skvělá atmosféra, podobně jako při obnovené premiéře tohoto snímku v pardubickém krematoriu. Je obdivuhodné, s
jakou obrovskou chutí a nadšením tyto akce pardubičtí pořadatelé v čele s Janem Motyčkou dělají. V dnešní době to pokládám
skoro za zázrak,“ nechal se slyšet režisér Juraj Herz.
„Přiznám, že jsem ani netušil, že retrospektivě mých filmů je věnovaný celý víkend. O to víc jsem byl příjemně překvapen,“
přiznal známý režisér. „Potěšilo mě i to, že i po čtyřiceti letech od premiéry filmu Petrolejové lampy se stále ještě najdou lidé,
kteří mají chuť zajít do letního kina, aby viděli právě tento snímek,“ sdělil Juraj Herz, který se v Pardubicích svěřil, že knižní
předloha Jaroslava Havlíčka ho příliš nebavila. „Nudila mě, a tak jsem se rozhodl udělat nové Petrolejové lampy podle svého,“
podotkl známý režisér, podle něhož bylo ze všeho nejtěžší na tomto snímku obsazení.
„Představitelka Štěpy Iva Janžurová byla v té době vnímána především jako komediální herečka. Hlavní mužskou roli měl
původně hrát Eduard Cupák. Pak jsem ale v nějakém baru osobně poznal Petra Čepka a řekl jsem si, že by mohl být ideálním
představitelem. A myslím, že byl. Byl to zvláštní člověk, ale především vynikající herec,“ uzavřel Juraj Herz.
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Mladík se popral se strážníky v letním kině
TISK, Datum: 19.07.2011, Zdroj: Orlický deník, Strana: 4, Autor: (sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Orlicko

PARDUBICKO
Pardubice – Sedmnáctiletý mladík si v pardubickém letním kině v Tyršových sadech zadělal na pořádný problém. V minulých
dnech se totiž i přes výzvy pardubických strážníků odmítl uklidnit a nakonec se s policisty i popral. Zřejmě přitom byl i pod
vlivem návykových látek. Za útok proti strážníkům jej ale může čekat i obvinění z trestného činu útok na úřední osobu.

Region vydání: Východní Čechy
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Juraj Herz: „Horor v Čechách nemá tradici“
TISK, Datum: 19.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Režisér Juraj Herz (na snímku), který o víkendu zavítal do Pardubického letního kina Pernštejn uvést svůj
čtyřicet let starý snímek Petrolejové lampy, chystá nový film. „Připravuji thriller. V Čechách se totiž bojím říct, že by to měl být
horor,“ konstatoval Juraj Herz.
„K hororu mám velmi kladný vztah, ale v Čechách bohužel nemá tento žánr tradici. Proto tady mám vždycky problém, když s
něčím takovým přijdu,“ uvedl režisér.
„Hororů se přitom točí docela dost. Hodně oblíbený je tento žánr třeba v Belgii nebo Španělsku či Portugalsku,“ pokračoval
Juraj Herz.
„Byl jsem na několika festivalech hororových filmů a vždycky mě tam dostala jejich atmosféra, která je úplně jiná než na jiných
přehlídkách. Na běžném festivalu si nesednete s ostatními režiséry za jeden stůl, kdežto na hororových přehlídkách je to
běžné,“ prohlásil známý režisér.
„Výhodou je i to, že diváci vědí, na co jdou. Například když se na plátně objeví měsíc, začnou výt jako vlci. Jakmile uvidí dveře,
už křičí, aby je hrdina otevřel,“ líčil.
„Je to zkrátka úplně jiná atmosféra. Na takovém festivalu si člověk připadá, jako když se sejde jedna velká rodina. A to u
žádného jiného filmového žánru není. Nedovedu si představit, že by se něco takového dělo třeba u milovníků romantických
komedií, které osobně nesnáším,“ přiznal Juraj Herz.
Ten má nyní před sebou práci pro Národní divadlo v Praze. „Před lety jsem natočil pohádku Deváté srdce, před kterou děti
utíkaly z kina. Nyní mě Národní divadlo požádalo, abych vytvořil divadelní adaptaci,“ pravil známý režisér, jehož záliba v
hororech je zřejmá už od dětství.
„Zatímco jiní četli pohádky od Boženy Němcové, mě jako malého bavilo číst pohádky o rozseknuté ruce. Když Božena Němcová
psala o dobrých čertech, já jsem měl raději ty zlé. To už mi zůstalo a asi zůstane do smrti,“ uzavřel Juraj Herz.
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Psychologické drama vtáhne diváky zpátky do minulosti
TISK, Datum: 21.07.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len, mm), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Dnes večer se návštěvníci Pardubického letního kina zasmějí u Sandlerovky, zítra je pohltí příběh Radima Špačka Pouta.
Pardubice – Od 21.30 hodin je dnes pro návštěvníky letního kina v Tyršových sadech připravena americká romantická
komedie Zkus mě rozesmát. Vstupné je i tentokrát zdarma.
Z nepovedené svatby udělá plastický chirurg Danny (Adam Sandler) svou přednost. Jako zhrzený snoubenec začne pomocí
falešného snubního prstenu lámat jedno srdce za druhým a ženymu padají k nohám. Jednou však dojde i na něj a dosud
bezchybná taktika semuvymstí.
O řadu let mladší učitelka Palmer (Brooklyn Decker), se kterou se Danny začne vídat, nalezne prstýnek v jeho kalhotách a
odmítá chodit se ženatým mužem. Danny jí proto namluví, že se rozvádí.
Asistentka, anebo bývalá manželka?
Plastický chirurg proto požádá svou věrnou asistentku Katherine (Jennifer Aniston), aby předstírala, že je jeho bývalá manželka
a vyrazila s nimi na schůzku.
Katherine všakmádvě děti a na setkání se o nich podřekne. Situace se tak ještě více zamotává. Mladá učitelka si totiž myslí, že
děti jsou Dannyho, a vadí jí, že o nich neví.
Aby se Danny vymanil z šílené situace, bere všechny na ještě šílenější dovolenou na Havaj.
Výlet se ale vymkne jeho kontrole a dopadne jinak, než si chirurg představoval.
Zítra si na své přijdou příznivci psychologického dramatu. Od 21.30 hodin se totiž bude promítat česko–slovenský snímek
Radima Špačka Pouta.
Příběh se odehrává v Československu v roce 1982, kdy zemi ovládal totalitní režim.
Odpůrce režimu Tomáš je již znavený z toho, že jeho odpor nevede k vítězství a nejsou vidět žádné výsledky.
Začne ho tak nudit i dosavadní způsob života. Útěchu nalézá v mimomanželském poměru s Klárou.
Proti němu stojí příslušník tajné policie Antonín, který je naštvaný na všechno, co kolem sebe má. Práce i rodinný život ho nudí.
Dva protivníci, ale jenom jedna žena
Aby se vymanil z nudy, vezme si příklad z Tomáše a taktéž se upne na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku. Sám neví, co od ní
vlastně chce a očekává. Nemiluje ji, jen chce najít nějaký smysl života.
Svou snahou proti sobě obrací nejen vlastní lidi, ale i systém. Vůbec se však nesnaží vyvolat odpor vůči organizaci, jde jen a
jen o gesto osobní vzpoury. Jeho zkáza ale možná znamená i prchavý zlomek naděje.
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Předplatitelé Deníku na Colours i u kováře
TISK, Datum: 22.07.2011, Zdroj: Českolipský deník, Strana: 10, Vytištěno: 8 600, Čtenost: 10 814, Rubrika: Zážitky s deníkem

Více informací na www.mojepredplatne.cz
Zážitky pro jednotlivce, páry i celou rodinu čekají i na vás. Registrujte se a získejte zážitek od regionálního Deníku

Foto popis: NA LETIŠTI V DRÁŽĎANECH. Do míst, kam se běžně turista nedostane, zavedli pracovníci drážďanského letiště
předplatitele Ústeckého deníku Ondřeje Wölfela a jeho kamaráda Jiřího Voneše. Pánové byli nejvíc nadšeni technikou, třeba
supermoderním hasičským vozem Panther 8x8.
Foto popis: V KORUNÁCH STROMŮ. Zážitek na překážkách v lanovém parku na Libíně u Prachatic si užívala vnoučata
Michaela a Patrik předplatitelky Prachatického deníku Marie Bürgerové z Vitějovic, která pravidelně využívá předplatitelského
programu Deníku Abobonus.
Foto popis: BARVY OSTRAVY. Zúčastnit se prestižního festivalu Colours of Ostrava mělo hned několik předplatitelů
Moravskoslezského deníku díky VIP vstupenkám, které získali od našeho listu. „Mnohokrát jsme se chtěli Colours of Ostrava
zúčastnit, ale vstupenky jsou pro nás drahé. Na letošní jubilejní 10. ročník jsme však díky Deníku mohli jít zadarmo,“ říkají
spokojení bratři Miroslav a Karel Košařovi.
Foto popis: ŠPIČKOVÁ KUCHYNĚ. V prostředí pětihvězdičkového zlínského hotelu Baltaci Atrium si užíval předplatitel
Zlínského deníku Pavel Prokeš. Okusil mimo jiné jídlo tamních skvělých kuchařů a nemohl minout ani jeden z nejlepších
wellnessů v okolí.
Foto popis: SE ZNÁMÝM VIRTUOSEM. Ivana Štorková získala díky Znojemskému deníku Rovnost lístky na koncert patrona
Hudebního festivalu Znojmo Pavla Šporcla - a spolu s nimi také výjimečnou možnost dát si s uznávaným houslistou po koncertě
sklenku vína...
Foto popis: JAZZ NA HRADĚ. Počasí mimořádně přálo tuto sobotu tradičnímu Jazzu na Roštejně na Vysočině, kde strávily
příjemný den stovky milovníků kvalitní muziky. Vedle hudby byla v hradním areálu k vidění i další lákadla. Toho díky
Jihlavskému deníku ještě před začátkem hudební produkce využil Jakub Král z Rantířova u Jihlavy, který na hradním nádvoří
obdivoval práci zručných kovářů.
Foto popis: ROMANTIKA POD HVĚZDAMI. Pardubické letní kino a romantická večeře čekaly na předplatitelku
Rychnovského deníku Olgu Francovou z Dobrušky a její rodinu. Mají celotýdenní předplatné a zážitek si vybírali z nabídky
Deníků východních Čech.
Foto popis: NA ZŘÍCENINĚ. Horní hrad na Karlovarsku navštívil díky předplatnému Karlovarského deníku Vítězslav Kováč z
Karlových Varů. „O rekonstrukci hradu jsem se dozvěděl díky Deníku. Akce na hradě a okolní příroda se mi velmi líbily,“
pochvaloval si spokojený čtenář.
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Předplatitelé Deníku na Colours i u kováře
TISK, Datum: 22.07.2011, Zdroj: Domažlický deník, Strana: 17, Vytištěno: 29 500, Čtenost: 8 002, Rubrika: Pohledem našich předplatitelů

Zážitky pro jednotlivce, páry i celou rodinu čekají i na vás. Registrujte se a získejte zážitek od regionálního Deníku
***
Více informací na www.mojepredplatne.cz

Foto popis: NA LETIŠTI V DRÁŽĎANECH. Do míst, kam se běžně turista nedostane, zavedli pracovníci drážďanského letiště
předplatitele Ústeckého deníku Ondřeje Wölfela a jeho kamaráda Jiřího Voneše. Pánové byli nejvíc nadšeni technikou, třeba
supermoderním hasičským vozem Panther 8x8.
Foto popis: V KORUNÁCH STROMŮ. Zážitek na překážkách v lanovém parku na Libíně u Prachatic si užívala vnoučata
Michaela a Patrik předplatitelky Prachatického deníku Marie Bürgerové z Vitějovic, která pravidelně využívá předplatitelského
programu Deníku Abobonus.
Foto popis: BARVY OSTRAVY. Zúčastnit se prestižního festivalu Colours of Ostrava mělo hned několik předplatitelů
Moravskoslezského deníku díky VIP vstupenkám, které získali od našeho listu. „Mnohokrát jsme se chtěli Colours of Ostrava
zúčastnit, ale vstupenky jsou pro nás drahé. Na letošní jubilejní 10. ročník jsme však díky Deníku mohli jít zadarmo,“ říkají
spokojení bratři Miroslav a Karel Košařovi.
Foto popis: ŠPIČKOVÁ KUCHYNĚ. V prostředí pětihvězdičkového zlínského hotelu Baltaci Atrium si užíval předplatitel
Zlínského deníku Pavel Prokeš. Okusil mimo jiné jídlo tamních skvělých kuchařů a nemohl minout ani jeden z nejlepších
wellnessů v okolí.
Foto popis: SE ZNÁMÝM VIRTUOSEM. Ivana Štorková získala díky Znojemskému deníku Rovnost lístky na koncert patrona
Hudebního festivalu Znojmo Pavla Šporcla – a spolu s nimi také výjimečnou možnost dát si s uznávaným houslistou po koncertě
sklenku vína...
Foto popis: JAZZ NA HRADĚ. Počasí mimořádně přálo tuto sobotu tradičnímu Jazzu na Roštejně na Vysočině, kde strávily
příjemný den stovky milovníků kvalitní muziky. Vedle hudby byla v hradním areálu k vidění i další lákadla. Toho díky
Jihlavskému deníku ještě před začátkem hudební produkce využil Jakub Král z Rantířova u Jihlavy, který na hradním nádvoří
obdivoval práci zručných kovářů.
Foto popis: ROMANTIKA POD HVĚZDAMI. Pardubické letní kino a romantická večeře čekaly na předplatitelku
Rychnovského deníku Olgu Francovou z Dobrušky a její rodinu. Mají celotýdenní předplatné a zážitek si vybírali z nabídky
Deníků východních Čech.
Foto popis: NA ZŘÍCENINĚ. Horní hrad na Karlovarsku navštívil díky předplatnému Karlovarského deníku Vítězslav Kováč z
Karlových Varů. „O rekonstrukci hradu jsem se dozvěděl díky Deníku. Akce na hradě a okolní příroda se mi velmi líbily,“
pochvaloval si spokojený čtenář.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

65 / 104

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

66 / 104

Předplatitelé Deníku na Colours i u kováře
TISK, Datum: 22.07.2011, Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník, Strana: 16, Vytištěno: 2 900, Čtenost: 7 331, Rubrika: Příběhy našich
předplatitelů

Zážitky pro jednotlivce, páry i celou rodinu čekají i na vás. Registrujte se a získejte zážitek od regionálního Deníku
Více informací na www.mojepredplatne.cz

Foto popis: NA LETIŠTI V DRÁŽĎANECH. Do míst, kam se běžně turista nedostane, zavedli pracovníci drážďanského letiště
předplatitele Ústeckého deníku Ondřeje Wölfela a jeho kamaráda Jiřího Voneše. Pánové byli nejvíc nadšeni technikou, třeba
supermoderním hasičským vozem Panther 8x8.
Foto popis: V KORUNÁCH STROMŮ. Zážitek na překážkách v lanovém parku na Libíně u Prachatic si užívala vnoučata
Michaela a Patrik předplatitelky Prachatického deníku Marie Bürgerové z Vitějovic, která pravidelně využívá předplatitelského
programu Deníku Abobonus.
Foto popis: BARVY OSTRAVY. Zúčastnit se prestižního festivalu Colours of Ostrava mělo hned několik předplatitelů
Moravskoslezského deníku díky VIP vstupenkám, které získali od našeho listu. „Mnohokrát jsme se chtěli Colours of Ostrava
zúčastnit, ale vstupenky jsou pro nás drahé. Na letošní jubilejní 10. ročník jsme však díky Deníku mohli jít zadarmo,“ říkají
spokojení bratři Miroslav a Karel Košařovi.
Foto popis: ŠPIČKOVÁ KUCHYNĚ. V prostředí pětihvězdičkového zlínského hotelu Baltaci Atrium si užíval předplatitel
Zlínského deníku Pavel Prokeš. Okusil mimo jiné jídlo tamních skvělých kuchařů a nemohl minout ani jeden z nejlepších
wellnessů v okolí.
Foto popis: SE ZNÁMÝM VIRTUOSEM. Ivana Štorková získala díky Znojemskému deníku Rovnost lístky na koncert patrona
Hudebního festivalu Znojmo Pavla Šporcla - a spolu s nimi také výjimečnou možnost dát si s uznávaným houslistou po koncertě
sklenku vína...
Foto popis: JAZZ NA HRADĚ. Počasí mimořádně přálo tuto sobotu tradičnímu Jazzu na Roštejně na Vysočině, kde strávily
příjemný den stovky milovníků kvalitní muziky. Vedle hudby byla v hradním areálu k vidění i další lákadla. Toho díky
Jihlavskému deníku ještě před začátkem hudební produkce využil Jakub Král z Rantířova u Jihlavy, který na hradním nádvoří
obdivoval práci zručných kovářů.
Foto popis: ROMANTIKA POD HVĚZDAMI. Pardubické letní kino a romantická večeře čekaly na předplatitelku
Rychnovského deníku Olgu Francovou z Dobrušky a její rodinu. Mají celotýdenní předplatné a zážitek si vybírali z nabídky
Deníků východních Čech.
Foto popis: NA ZŘÍCENINĚ. Horní hrad na Karlovarsku navštívil díky předplatnému Karlovarského deníku Vítězslav Kováč z
Karlových Varů. „O rekonstrukci hradu jsem se dozvěděl díky Deníku. Akce na hradě a okolní příroda se mi velmi líbily,“
pochvaloval si spokojený čtenář.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

67 / 104

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

68 / 104

Předplatitelé Deníku na Colours i u kováře
TISK, Datum: 27.07.2011, Zdroj: Vyškovský deník, Strana: 15, Vytištěno: 880, Čtenost: 8 518, Rubrika: Zážitky našich čtenářů

Zážitky pro jednotlivce, páry i celou rodinu čekají i na vás. Registrujte se a získejte zážitek od regionálního Deníku

Foto popis: NA LETIŠTI V DRÁŽĎANECH. Do míst, kam se běžně turista nedostane, zavedli pracovníci drážďanského letiště
předplatitele Ústeckého deníku Ondřeje Wölfela a jeho kamaráda Jiřího Voneše. Pánové byli nejvíc nadšeni technikou, třeba
supermoderním hasičským vozem Panther 8x8.
Foto popis: V KORUNÁCH STROMŮ. Zážitek na překážkách v lanovém parku na Libíně u Prachatic si užívala vnoučata
Michaela a Patrik předplatitelky Prachatického deníku Marie Bürgerové z Vitějovic, která pravidelně využívá předplatitelského
programu Deníku Abobonus.
Foto popis: BARVY OSTRAVY. Zúčastnit se prestižního festivalu Colours of Ostrava mělo hned několik předplatitelů
Moravskoslezského deníku díky VIP vstupenkám, které získali od našeho listu. „Mnohokrát jsme se chtěli Colours of Ostrava
zúčastnit, ale vstupenky jsou pro nás drahé. Na letošní jubilejní 10. ročník jsme však díky Deníku mohli jít zadarmo,“ říkají
spokojení bratři Miroslav a Karel Košařovi.
Foto popis: ŠPIČKOVÁ KUCHYNĚ. V prostředí pětihvězdičkového zlínského hotelu Baltaci Atrium si užíval předplatitel
Zlínského deníku Pavel Prokeš. Okusil mimo jiné jídlo tamních skvělých kuchařů a nemohl minout ani jeden z nejlepších
wellnessů v okolí.
Foto popis: SE ZNÁMÝM VIRTUOSEM. Ivana Štorková získala díky Znojemskému deníku Rovnost lístky na koncert patrona
Hudebního festivalu Znojmo Pavla Šporcla - a spolu s nimi také výjimečnou možnost dát si s uznávaným houslistou po koncertě
sklenku vína...
Foto popis: JAZZ NA HRADĚ. Počasí mimořádně přálo tuto sobotu tradičnímu Jazzu na Roštejně na Vysočině, kde strávily
příjemný den stovky milovníků kvalitní muziky. Vedle hudby byla v hradním areálu k vidění i další lákadla. Toho díky
Jihlavskému deníku ještě před začátkem hudební produkce využil Jakub Král z Rantířova u Jihlavy, který na hradním nádvoří
obdivoval práci zručných kovářů.
Foto popis: ROMANTIKA POD HVĚZDAMI. Pardubické letní kino a romantická večeře čekaly na předplatitelku
Rychnovského deníku Olgu Francovou z Dobrušky a její rodinu. Mají celotýdenní předplatné a zážitek si vybírali z nabídky
Deníků východních Čech.
Foto popis: NA ZŘÍCENINĚ. Horní hrad na Karlovarsku navštívil díky předplatnému Karlovarského deníku Vítězslav Kováč z
Karlových Varů. „O rekonstrukci hradu jsem se dozvěděl díky Deníku. Akce na hradě a okolní příroda se mi velmi líbily,“
pochvaloval si spokojený čtenář.
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Diváci zhlédnou film o stavbě automobilky
TISK, Datum: 13.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Diváci Pardubického letního kina v Tyršových sadech mohou dnes od devíti hodin večer zdarma zhlédnout
český dokumentární film Víta Klusáka Vše pro dobro světa a Nošovic.
Jak říkají místní obyvatelé, v Nošovicích přistálo UFO v podobě kilometrové stříbřité továrny – automobilky. Z vesnice
proslavené kysaným zelím a pivem se rázem stává průmyslová zóna.
Majitele polí, kteří je nejprve odprodat nechtěli, k prodeji donutili sousedé a anonymní výhružný dopis.
Filmaři se do Nošovic vrací dva roky po dramatických výkupech pozemků, tedy v době, kdy továrna chrlí jeden levný automobil
za druhým. Snímek vypráví příběh sedmi lidí a snaží se vykreslit portrét vesnice, která se změnila k nepoznání. Film se stává
groteskou o poli, na kterém vyrostla automobilka.
Zítra od devíti hodin večer letní kino promítne americkou komedii Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty. Vstupné bude jako
už tradičně zdarma.
Kitty Galore, bývalá kočičí špionka, zašla v odvěké bitvě mezi kočkami a psy příliš daleko. Vymyslela ďábelský plán, díky
kterému si chce podmanit své psí nepřátele, ale i pokořit své bývalé kočičí kamarády.
Kočky a psi tak poprvé v historii musí spojit své síly a čelit neobvyklé hrozbě, aby zachránili nejen sebe, ale i celé lidstvo.
Chlupy budou létat.
Tato americká komedie spojuje loutkařské umění a počítačovou animaci.

Region vydání: Východní Čechy
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Co týden dal
TISK, Datum: 15.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (saf), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Landa ve Svítkově, hokejisté poprvé doma
Pondělí 8. srpna Pardubická radnice uvedla, že nechá opětovně přeměřit hluk, který vydávají stíhačky gripen.
Úterý 9. srpna Basketbalisté pardubické Beksy zahájili přípravu na novou sezonu, ve které si opět zahrají i evropské poháry.
Středa 10. srpna Extraligu družstev na ploché dráze navštívil na stadionu Zlaté přilby coby fanoušek motorismu i zpěvák Daniel
Landa.
Čtvrtek 11. srpna Pardubický podnikatel Miloš Holeček napadl odstranění své, údajně na černo postavené, vily soudní žalobou.
Pátek 12. srpna Na kurtech pod pardubickým zámkem skončila 84. tenisová Juniorka. Z vítězství se radovali Pavlásek a
Malečková.
Sobota 13. srpna Hokejisté ČSOB Pardubice se v přípravě na nadcházející sezonu poprvé představili domácím fanouškům v
zápase se švédským HV71.
Neděle 14. srpna Pardubické letní kino v Tyršových sadech mělo na programu odvysílání filmu Jako kočky a psi: Pomsta
prohnané Kitty.
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Polské filmové léto budou reprezentovat čtyři tituly
TISK, Datum: 15.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (pst), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura východní čechy

Návštěvníci Pardubického letního kina Pernštejn se nyní mohou těšit na polské snímky
Pardubice – Tento týden je pro filmové nadšence připraven v Tyršových sadech další filmový cyklus. Tentokrát totiž bude
většina tohoto týdne zasvěcena polským filmům. Tematicky komponované bloky již představily retrospektivu režisérů Zdeňka
Trošky a Juraje Herze. Oba režiséři se také jedné z projekcí svých děl zúčastnili.
Čtyři polské filmy
Organizátoři letního kina se po těchto úspěšných cyklech rozhodli představit i sousední kinematografii a vybrali čtyři významné
tituly, které v novodobé polské historii důstojně reprezentovali polskou kinematografii.
Kieślowski i Wajda
„Prvním polským snímkem zařazeným do tematického bloku nazvaného Polské filmové léto bude dnes od 21 hodin dílo
legendárního polského režiséra Krzysztofa Kieślowského,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler. Diváci
budou moci zhlédnout zdarma snímek Dvojí život Veroniky, zvláštní příběh dvou identických dívek, Polky a Francouzky. Zatímco
„polská“ Veronika dává před láskou k muži přednost lásce k hudbě, a proto také umírá, „francouzská“ Veronika volí zdánlivě
„příjemnější“ životní cestu. Obě ženy, které se náhodně setkají jen na dálku a na kratičký okamžik, trpí stejnou srdeční nemocí,
mají stejná gesta a používají stejné předměty. Zatímco první umírá pro lásku k umění, druhá nachází - jakoby v podvědomí
poučena jejím údělem - životní lásku k muži, který je možná strůjcem jejich příběhu. Záhadné věci se tu totiž dějí s
neuvěřitelnou přirozeností a jednoduchostí.
Kieślowski pomocí dokonale propracovaných detailů vytváří strhující až mystický obraz, naplněný zvláštní emoční silou a
vymykající se v mnohém současným kinematografickým trendům.
Kromě tohoto filmu se návštěvníci Tyršových sadů mohou těšit i na další polské snímky. V pátek je na programu snímek Fígle a
v sobotu retrokomedie Druhá strana mince. Polské filmové léto zakončí Puškvorec, nejnovější dílo nestora polské
kinematografie Andrzeje Wajdy.
Zbytek týdne bude vymezen filmům, které nebyly z důvodu špatného počasí prezentovány v červenci. Zítra se bude promítat
Troškův debut Poklad hraběte Chamaré a ve středu animovaná komedie Megamysl. Čtvrtek pak bude patřit kouzlům a magii.
Pořadatelé totiž uvedou druhý díl ze závěrečné série o Harrym Potterovi.

Foto autor: Foto: archiv
Foto popis: DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY – mystický příběh režiséra Kieślowského o dvou dívkách ze dvou různých zemí, které
jsou spřízněné jménem, gesty, talentem ke zpěvu a stejným tušením. Jedna z nich je ovšem jakoby nadpřirozenou silou
varována před omyly té druhé.
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Diváci dnes poznají osud hraběnky Chamaré
TISK, Datum: 16.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – V Pardubickém letním kině v Tyršových sadech se diváci dnes od devíti hodin večer mohou těšit na
československé drama Poklad hraběte Chamaré. Vstupné bude zdarma.
Životem zklamaná hraběnka Marie Karolina Chamaré (Blanka Bohdanová) na svém zámku hostí vlivného abbého (Eduard
Cupák), který je ve skutečnosti bývalý jezuita a fanatický odpůrce pokroku. V jeho názorech mu dokáže odporovat pouze mladý
vídeňský lékař Kamenický.
Díky němu konečně hraběnka nalezne smysl života, její manžel se spíše než jí totiž věnuje jejich chráněnce Renátě. Do kraje
se vrací českobratrský emigrant Václav Horák, který se v úkrytu tajně schází se svou milou Frantinou. Její žárlivý nápadník ale
úkryt odhalí a společně s abbém rozpoutá krvavý hon na „kacířského“ nepřítele.
Zítra od devíti hodin večer mohou zájemci zdarma zhlédnout animovanou rodinnou komedii Megamysl.
Malého Megamysla kdysi jeho rodiče naložili do vesmírného vozítka a poslali ho do světa. Ke své smůle Megamysl přistál na
Zemi, přímo uprostřed vězeňského dvora.
Vězeňský dozorce dal na prosby vězňů a Megamysla si nechali. Ten tak získal spoustu tatínků se zločineckými sklony.
V dospělosti Megamysl tráví většinu času tím, že se snaží týrat hrdinného Metromana a jeho přítelkyni, televizní reportérku.
Podaří se Megamyslovi hrdinného Metromana porazit? A pokud ano, čím se bude bavit dál?
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Letní kino nabídne poslední díl ságy o Harrym Potterovi
TISK, Datum: 18.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Diváci v Pardubickém letním kině se dnes přenesou do světa čar a kouzel. Od devíti hodin večer je pro ně totiž
připraven závěrečný díl ságy o mladém čarodějnickém učni Harrym Potterovi, Relikvie smrti – část dvě.
Harry Potter (Daniel Radcliffe) má společně se svými přáteli Ronem (Rupert Grint) a Hermionou (Emma Watson) už část svého
putování za zničením viteálů, tajemstvím nesmrtelnosti Lorda Voldemorta, za sebou. Viteálů však stále ještě několik zbývá.
Lord Voldemort (Ralph Fiennes) tak stále může ničit své nepřátele a směřovat k ovládnutí celého světa.
Naděje na Voldemortovu porážku však neumírá, a tak Harry, Ron a Hermiona i nadále pokračují v nebezpečné cestě. Schyluje
se k závěrečné a velkolepé bitvě. Nikdy nebylo v sázce tolik. Tady vše končí...
Zítra od devíti hodin večer mohou návštěvníci Tyršových sadů zhlédnout polský snímek Fígle. I tentokrát bude vstupné zdarma.
Malý Stefek (Damian Ul) touží mít doma oba své rodiče. Jeho otec kdysi matku opustil kvůli jiné ženě.
Chlapec začne používat různé triky a nápady. O jejich účinnosti se dá sice pochybovat, ale jeden z nich přece musí někdy
zaujmout.
Na Festivalu polských filmů v Gdyni v roce 2007 snímek obdržel Velkou cenu Zlatí lvi za nejlepší film.
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Tyršovy sady budou patřit polským filmům
TISK, Datum: 19.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura východní čechy

V Pardubickém letním kině promítnou další dva snímky cyklu Polské filmové léto.
Pardubice – V Pardubickém letním kině v Tyršových sadech se dnes diváci mohou od devíti hodin večer těšit na polskou
komedii Fígle. Vstupné bude zdarma.
Malý Stefek (Damian Ul) se rozhodne využít nečekanou výzvu osudu. Věří, že právě on je tím správným člověkem, který dokáže
znovu spojit své rodiče. Jeho otec totiž kdysi opustil matku kvůli jiné ženě.
Stefek spřádá plány a dělá nejrůznější triky, jen aby dal své rodiče znovu dohromady. O účinnosti jeho pokusů se sice dá
pochybovat, ale jeden z nich přece časem zabrat musí... Snímek s poetickou atmosférou na Festivalu polských filmů v Gdyni v
roce 2007 obdržel Velkou cenu Zlatí lvi za nejlepší film a Cenu za kameru (Adam Bajerski).
Řadu ocenění získal i na zahraničních festivalech v Tokiu, Benátkách, Mannheimu a Sao Paulu.
Zítra od devíti hodin večer mohou návštěvníci letního kina zdarma zhlédnout polskou romantickou komedii Druhá strana mince.
Mladé a plaché Sabince se její matka a babička snaží najít vhodného nápadníka.
Tajemný nápadník
Po velkém množství nezdařilých pokusů se objevuje na první pohled dokonalý Bronislaw, galantní a charismatický muž.
Bronislaw má však temnou minulost a podivné povolání, které se brzy ukáže jako hrozba pro „disidentsky“ založenou rodinu.
Příběh protkaný černým humorem se vrací do padesátých let minulého století, tedy do doby tuhého budovatelského
socialismu.
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Diváci zhlédnou komedii a drama
TISK, Datum: 20.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Návštěvníci Pardubického letního kina se dnes od devíti hodin večer mohou těšit na polskou romantickou
komedii Druhá strana mince.
Sabinka žije s maminkou a babičkou, které jí neustále hledají vhodného nápadníka. Po několika nezdařených pokusech se
objeví na první pohled dokonalý Bronislaw.
Má ale temnou minulost a jeho podivné povolání se ukáže jako hrozba pro „disidentsky“ orientovanou rodinu.
Zítra od devíti hodin večer mohou diváci zhlédnout polské drama Puškvorec.
Osamělá manželka maloměstského lékaře se vyrovnává se ztrátou svých dvou synů a sbližuje se s prostým mladíkem
Boguśem.
Vstupné na obě projekce bude tradičně zdarma.
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Co týden dal
TISK, Datum: 22.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len, veh), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Politici jeli na kole a pivovar slavil výročí
Pondělí 15. srpna Vyléčení opeřenci, kteří se dostali do záchranné stanice Pasíčka poté, co vypadli z hnízda, se vrátili zpátky
do volné přírody. Úterý 16. srpna Návštěvníci bohdanečských lázní mohli zdarma vyzkoušet magnetoterapii, léčbu bolesti.
Středa 17. srpna Pardubice i celou Českou republiku jako lavina zasypaly falešné exekuční výzvy. Papír vypadal jako poslední
exekuční výzva před provedením fyzické exekuce.
Čtvrtek 18. srpna Pardubické letní kino mělo na programu poslední část závěrečného dílu ságy o Harrym Potterovi –
Relikvie smrti.
Pátek 19. srpna Komunální politici jízdou na kolech podpořili výstavbu nové cyklostezky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.
Sobota 20. srpna Pivními slavnostmi oslavil své stočtyřicáté výročí Pardubický pivovar. V plánu byl dobový program, který měl
návštěvníky provést vývojem pivovaru, ale i doprovodný hudební program, na kterém měl vystoupit například písničkář Xindl X.
Neděle 21. srpna Na koupališti Cihelna byly na akci Modrý den připraveny sportovní a zábavné atrakce pro děti i dospělé.

Region vydání: Východní Čechy
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Diváci zhlédnou drama i český muzikál
TISK, Datum: 23.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Letní kino
Pardubice – Návštěvníci Pardubického letního kina v Tyršových sadech se dnes od devíti hodin večer mohou těšit na
americké drama Černá labuť. Vstupné bude zdarma. Snímek vypráví příběh baleríny newyorského baletu Niny (Natalie
Portman), jejíž život je naplno pohlcen baletem. Žije se svou matkou, bývalou balerínou (Barbara Hershey), která nikdy své
ambice úplně nenaplnila, a tak svou dceru podporuje, jak jen může. Umělecký šéf baletu se rozhodne pro novou premiéru –
Labutí jezero – a Nina je pro hlavní roli jasnou volbou. Do souboru ale přichází nová tanečnice Lily (Mila Kunis), která se pro
Ninu stává velkou konkurencí. Zítra od devíti hodin večer budou moci diváci zdarma zhlédnout český muzikál s Lucií Bílou,
Karlem Rodenem a Eliškou Balzerovou V peřině. Na krásném náměstí proti sobě stojí dva domy – čistírna peří a kabinet paní
Hildy, vykladačky snů. Mezi jejich obyvateli panuje nepřátelství na život a na smrt. Dědeček z čistírny umí odfiltrovat zlé sny a
tím připraví paní Hildu o zákazníky, protože s hezkými sny za ní nikdo nepřijde. Kdyby se něco špatného do snů přece jenom
dostalo, stačí si prý dát peřinu vyčistit. Jednoho dne ale dědeček zmizí a celou rodinu čeká velké dobrodružství.

Region vydání: Východní Čechy
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Promítání letního kina jde do finále
TISK, Datum: 23.08.2011, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE
Už jen devět prázdninových promítání čeká fanoušky pardubického letního kina v Tyršových sadech. Ti se až nyní dočkali
skutečně letních dní, takže si mohou plánovat návštěvu hned několika zajímavých snímků. Už dnes se od 21 hodin promítá
Černá labuť s Natalii Portman v hlavní roli. Vyznavači českých snímků se zase zítra mohou vydat na nový český muzikál V
peřině, který se teprve nedávno dostal do kamenných kin. To samé se dá říct i o dramatu Lidice, které je v programu v pátek.
Šestý ročník promítání v Tyršových sadech uzavře ve středu 31. srpna animovaná komedie Na vlásku. Animovaná hudební
komedie vypráví o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Je unesena z hradu svých rodičů již jako
dítě a zamčena v tajné věži.
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LETNÍ KINO DNES PROMÍTNE ČESKÝ MUZIKÁL
TISK, Datum: 24.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Ilustr. foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: NA ČESKÝ MUZIKÁL V peřině se dnes od devíti hodin večer mohou těšit návštěvníci Pardubického letního kina
v Tyršových sadech. Vstupné bude jako obvykle zdarma. V hlavních rolích muzikálové pohádky o magickém světě dobrých i
zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, se představí zvučná jména, jako je Lucie Bílá, Karel Roden, Bolek Polívka
či Eliška Balzerová.

Zpět
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ČÍSLO DNE
TISK, Datum: 25.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (saf), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

127
Pardubické letní kino v Tyršových sadech dnes nabízí snímek 127 hodin. Americko–anglický film z roku 2010 pojednává o
jedné páteční noci v dubnu 2003, kdy se 26letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých
skalách národního parku. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh, ale chudší o pravou
ruku... Projekce začíná jako vždy ve 21 hodin.

Zpět

ČÍSLO DNE 21
TISK, Datum: 26.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (saf), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubický kraj

Dnes ve 21 hodin čeká návštěvníky pardubického Letního kina Pernštejn další filmový trhák. Lidé se tentokrát mohou v
Tyršových sadech těšit na české drama s názvem Lidice. Tento projekt není historickým dokumentem, není ani válečným
filmem. Film Lidice je osobním dramatem obyčejných obyvatel jedné malé středočeské vesnice...
Film vznikl v roce 2011 a režíroval ho Petr Nikolaev.

Zpět

Letní kino promítne Občanský průkaz
TISK, Datum: 27.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice - V Pardubickém letním kině dnes od devíti hodin večer promítnou hořkou komedii režiséra Ondřeje Trojana na
motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha Občanský průkaz. Vstupné bude zdarma. Snímek sleduje osudy čtveřice
dospívajících mladíků od chvíle, kdy v patnácti letech dostávají svůj občanský průkaz, až do té doby, než se v osmnácti snaží
vyhnout vojně. Zítra od devíti hodin večer pak diváci mohou zdarma zhlédnout britskou komedii Jmenuji se Oliver Tate.
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Co týden dal
TISK, Datum: 29.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Na své si přišli milovníci vín, ale i hudby
Pondělí 22. srpna Návštěvníci bohdanečských lázní mohli navštívit večer s harmonikou a zpěvem.
Úterý 23. srpna Ženou regionu se stala ředitelka Základní a mateřské školy v Orlickém Podhůří - Říčkách Jitka Bulvová.
Středa 24. srpna Téměř čtyřicetiletá základní škola v ulici Npor. Eliáše v Pardubicích-Polabinách dostala nový zateplený
„kabát“.
Čtvrtek 25. srpna Archeologové zahájili záchranný archeologický výzkum v okolí Chrudimi. Důvodem byla plánovaná výstavba
obchvatu města. Pracují mimojiné kolem medlešické a vestecké křižovatky. Pátek 26. srpna Milovníci vína si na své přišli na
prodejní a kontraktační výstavě vín, která se uskutečnila na pardubickém zámku. Celou akci pak doplnila Pardubická vinařská
noc.
Sobota 27. srpna V Lázních Bohdaneč pokračoval šestý ročník benefičního festivalu On the Road, kam měly dorazit mladé
energické kapely, ale i osvědčení rockoví borci.
Neděle 28. srpna V Pardubickém letním kině měla být promítnuta britská komedie Jmenuji se Oliver Tate.

Region vydání: Východní Čechy
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Tyršovy sady lákají letním kinem. Na X–Meny a také na pohádku
TISK, Datum: 30.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Lenka Štěpánková, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Návštěvníci Pardubického letního kina Pernštejn v Tyršových sadech (na ilustračním snímku Luboše Jeníčka)
dnes od devíti hodin večer mohou zdarma zhlédnout americký akční sci-fi snímek X-Men: První třída.
Charles Xaver (James McAvoy) a Erik Lensherr (Michael Fassbender) jsou blízcí přátelé a odkrývají své jedinečné schopnosti.
Společně s dalšími mutanty musí čelit největší hrozbě, jakou lidstvo zatím poznalo.
Z přátel nepřátelé
Z nejlepších přátel jsou ale rázem nepřátelé na život a na smrt. Z Charlese se stává Profesor X, z Erika Magneto a válka mezi
X-Meny a Bratrstvem začíná.
Středa bude jako tradičně patřit rodinám s dětmi. Pardubické letní kino Pernštejn totiž od devíti hodin večer promítne
animovanou komedii Na vlásku. Vstupné bude opět zdarma.
Princeznu Lociku unesla zlá čarodějnice, když byla ještě malé dítě. Zavřela ji do věže a odmítala ji pustit ven, aby prý princezně
nikdo neukradl její sedmdesát stop dlouhé vlasy. Do věže se ale dostává zloděj Flynn a princezna s jeho pomocí utíká a velké
dobrodružství začíná. Prozrazení jejího královského původu visí doslova na vlásku.
Film byl natočen na motivy klasické pohádky bratří Grimmů.

Zpět

Letní kino se dnes rozloučí animovanou komedií Na vlásku
TISK, Datum: 31.08.2011, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (len), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – S prázdninami i promítací sezonou se dnes rozloučí Pardubické letní kino v Tyršových sadech. Posledním
snímkem, který kino letos promítne, bude animovaná rodinná komedie Na vlásku.
Od devíti hodin večer budou moci diváci zdarma sledovat osud krásné princezny Lociky, která má kouzelné zlaté vlasy dlouhé
70 stop.
Malou Lociku unesla z hradu rodičů zlá čarodějnice a namluvila jí, že je její matka. Celých osmnáct let čarodějnice Lociku
nepustila ven, tvrdila jí, že svět je hrozné místo, kde by jí mohli ukrást její kouzelné zlaté vlasy.
Do věže, kde je Locika uvězněna, se úplnou náhodou dostane zloděj Flynn, který ukradl královskou korunu.
Útěk z věže kvůli lampionům
Locika touží vidět na vlastní oči vypouštění lampionů, které vídá každý rok v den svých narozenin z okna. Vůbec přitom netuší,
že lampiony vypouštějí král s královnou, její rodiče, kteří doufají, že se jejich ztracená dcera najde. Locika donutí Flynna, aby ji
dovedl do města, kde by mohla lampiony doopravdy vidět.
Čarodějnice se ale o princeznině útěku dozví a společně s bývalými Flynnovými kumpány je celou cestu sledují. Na stranu
Lociky a Flynna se přidává banda raubířů z hostince U Kačátka a vojenský kůň Maximus.
Čarodějnice se rozhodně nevzdává
Velké dobrodružství začíná a prozrazení královského původu Lociky visí jen na vlásku. Zlá čarodějnice se svými společníky jim
je ale stále v patách...
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