
Dobrá zpráva
TISK , Datum: 15.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...diváky Přesto, že už to vypadalo, že Pardubické  letní  kino  končí, opak možná bude pravdou. Pokud radní a následně i
zastupitelé schválí navýšení dotace z městského rozpočtu, oblíbený projekt by mohl být zachráněn. Ostatně už má ve městě
šestiletou tradici a sledování filmů, často i těch...

Zůstane v Pardubicích letní kino? Rozhodovat budou radní
TISK , Datum: 15.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...jezera Bajkal, mobilní letní kino v různých lokalitách Pardubic v červenci, popřípadě v červenci i v srpnu. V úvahu ale připadá
i možnost, že Pardubické  letní  kino  skončí. Kino bez novinek? V případě „stálého“ letního kina, které by zahrnovalo
sedmapadesát projekcí, by byla potřeba dotace od...

I nízké vstupné by ušetřilo městskou kasu
TISK , Datum: 15.05.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Martin Biben , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  se během několika let existence stalo pojmem. Program mělo velmi dobře sestavený z filmových hitů
i náročnějších snímků a zájem byl obrovský. Kino se v létě stalo centrem večerního a nočního života, město přestalo být mrtvé,
Pardubicím ho záviděli vlastně všichni, kdo v...

Pardubice podpoří letní kino
RÁDIO , Datum: 16.05.2012 , Zdroj: Hitrádio MAGIC , Zpráva: 3 , Poslechovost pořadu: 16 798 , Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
...MARTÍNKOVÁ, moderátorka Pardubické  letní  kino  je opět blíž k tomu, že letos o prázdninách bude promítat. Radní
města totiž schválili navýšení dotace pro jeho provozovatele na 600 tisíc korun. Promítat by se tak mohlo každý prázdninový
den, pokud to dovolí počasí. Záměr ještě...

Pardubické  letní  kino  je opět blíž k tomu, že letos o prázdninách bude promítat
RÁDIO , Datum: 16.05.2012 , Zdroj: Rádio Blaník - východní Čechy , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 18 614 , Provozovatel: MEDIA MARKETING
SERVICES a.s.
...-------------------- Pardubické  letní  kino  je opět blíž k tomu, že letos o prázdninách bude promítat. Radní města totiž schválili
navýšení dotace pro jeho provozovatele na 600 tisíc korun. O poslední zbytky státní správy přišly pardubické městské obvody
včera o odebrání agendy rozhodli zastupitelé...

Pardubické  letní  kino  žije dál, radní města ho podpořili
TISK , Datum: 17.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...signál vyslali milovníkům stříbrného plátna radní města Pardubic na svém úterním zasedání, když se rozhodli dát zelenou
myšlence zachování Pardubického  letního  kina . Unikátní prázdninový projekt, který během dvou měsíců nabízel denně
obyvatelům a návštěvníkům města perníku bezplatné filmové...

Pardubické  letní  kino  by mohlo promítat každý den URL
WEB , Datum: 17.05.2012 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
I o letošních prázdninách se bude v Pardubicích s největší pravděpodobností každý den promítat. Radní dali jasně najevo, že
letní kino chtějí. Radní tak jednomyslně odsouhlasili dotaci 600 tisíc, kterou ale ještě musí na konci června schválit
zastupitelstvo.Právě peníze jsou jedním z úskalí, kterým...

Pardubické  letní  kino  přežije. Rada schválila dotaci URL
WEB , Datum: 17.05.2012 , Zdroj: zpravy.tiscali.cz , Autor: Danica Klein , RU / den: 29 705 , Vydavatel: Tiscali Media, a.s.
Pardubické  letní  kino  je opět blíž k tomu, že letos o prázdninách bude promítat. Radní města totiž schválili navýšení dotace
pro jeho provozovatele na 600.000 korun. Promítat by se tak mohlo každý prázdninový den, pokud to dovolí počasí. Na tiskové
konferenci o tom dnes informoval náměstek...

Pardubické  letní  kino  žije dál, radní města ho podpořili URL
WEB , Datum: 18.05.2012 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...signál vyslali milovníkům stříbrného plátna radní města Pardubic na svém úterním zasedání, když se rozhodli dát zelenou
myšlence zachování Pardubického  letního  kina . Unikátní prázdninový projekt, který během dvou měsíců nabízel denně
obyvatelům a návštěvníkům města perníku bezplatné filmové...

Víkendová porota Deníku: O Pardubickém letním kině
TISK , Datum: 19.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
... Již to vypadalo, že oblíbené Pardubické  letní  kino  ve své šestileté tradici pokračovat nebude. Radní se ale nakonec
rozhodli projekt, který každoročně navštíví zhruba šedesát tisíc diváků, podpořit a v případě potřeby také zvýšit dotaci z
městského rozpočtu. Celorepublikově ojedinělý počin v...

Společnost Cinema Time chce zachránit zadlužené hradecké kino Centrál URL
WEB , Datum: 19.05.2012 , Zdroj: mediafax.cz , RU / den: 4 269 , Vydavatel: Mediafax
...agentury Cinema Time, který má za sebou šest ročníků Pardubického  letního  kina  a v těchto dnech připravuje sedmý,
nabízí své zkušenosti z kinematografie pro záchranu zadluženého hradeckého kina Centrál. (Ilustrační foto: © Mediafaxfoto.cz )
HRADEC KRÁLOVÉ/PARDUBICE / 11:40, 19. 05. 2012 Tým...
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http://www.rozhlas.cz/_zprava/1060587
http://cestovani.tiscali.cz/pardubicke-letni-kino-prezije-rada-schvalila-dotaci-138040
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Pořadatel Pardubického  letního  kina  chce zachránit zadlužený Centrál v Hradci Králové URL
WEB , Datum: 20.05.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
...Králové - Tým agentury Cinema Time s.r.o má za sebou šest úspěšných ročníků Pardubického  letního  kina  a v těchto
dnech připravuje sedmý. Své dlouholeté zkušenosti v oblasti kinematografie nabízí také v sousedním Hradci Králové.
Společnost Tomáše Drechslera má totiž zájem o převzetí zadluženého...

Zachrání tým Pardubického  letního  kina  Centrál v Hradci? Možná URL
WEB , Datum: 21.05.2012 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...festivaly, koncerty, výstavy, nová kavárna i promítání zdarma. Taková je nabídka pro Hradec Králové, s kterou nyní přichází
tým pořadatelů Pardubického  letního  kina . Společnost jeho jednatele Tomáše Drechslera má totiž zájem o převzetí
zadluženého hradeckého biografu Centrál. Centrálu je třeba...

Příznivci pardubického  letního  kina  se mohou těšit
RÁDIO , Datum: 21.05.2012 , Zdroj: Rádio Blaník - východní Čechy , Zpráva: 6 , Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
moderátorka Příznivci pardubického  letního  kina  se mohou těšit na svou oblíbenou zábavu. Radní totiž podpořili největší
letní atrakci v kraji šesti sty tisíci korunami. Dotaci přislíbili. Teď musí v rozpočtu peníze najít.

Zachrání hradecké kino Centrál?
TISK , Datum: 22.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
Pardubice/Hradec Králové – Tisícovka filmů ročně, festivaly, koncerty, výstavy, nová kavárna i promítání zdarma. Taková je
nabídka pro Hradec Králové, se kterou přichází tým pořadatelů Pardubického  letního  kina . ...2

Zachrání tým Pardubického  letního  kina  Centrál v Hradci?
TISK , Datum: 22.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (zr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...festivaly, koncerty, výstavy, nová kavárna i promítání zdarma. Taková je nabídka pro Hradec Králové, se kterou nyní přichází
tým pořadatelů Pardubického  letního  kina . Společnost jeho jednatele Tomáše Drechslera má totiž zájem o převzetí
zadluženého hradeckého biografu Centrál. Centrálu je třeba...

Varianta pardubického  letního  kina  přímo v Tyršových sadech je stále možná
RÁDIO , Datum: 23.05.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 6 896 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...PILAŘOVÁ, redaktorka Varianta pardubického  letního  kina  přímo v Tyršových sadech je stále možná. Rozhodne o ní až
mimořádné zastupitelstvo 7. června, která dá buď jasnou zelenou revitalizaci parku a nebo ji smete ze stolu. V prvním případě
se promítání přesune k lokalitě u...

Kino Centrál bude mít nového nájemce
TISK , Datum: 24.05.2012 , Zdroj: Právo , Strana: 11 , Autor: (lž) , Vytištěno: 176 852 , Prodáno: 121 513 , Čtenost: 274 441 , Vydavatel: Borgis, a.s. ,
Rubrika: Severovýchodní Čechy
...kandidáta ze tří zúčastněných. Vítek se do řízení přihlásil jako fyzická osoba. Dalšími zájemci je Cinema Time, která šest let
provozuje pardubické  letní  kino , a D-Cinema. Sdružení Pro-Centrál, které kino dosud provozuje, hrozí kvůli dluhům
insolvence. ...

„Do biografu za cenu piva,“ slibuje hradecký Širák
TISK , Datum: 02.06.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (poš) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Hradecký
HRADEC KRÁLOVÉ Aby si udrželi stálé návštěvníky a měli z čeho kupovat nové filmy, snaží se i letos provozovatelé dvou
letních kin v kraji dostat před plátno co nejvíce diváků. Vedoucí letního kina Širák v Hradci Králové například upozorňuje, že se
vše až příliš točí kolem kamenného kina Centrál. „...

Pardubice v tísni. Politici ale mají jiné „starosti“
TISK , Datum: 12.06.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...a pustit do něj kino, dokud je ještě čas? „To neudělám,“ uvedl náměstek primátorky František Brendl. » Více čtěte na straně
B3 *** FAKTA Pardubické  letní  kino  Poprvé mohli lidé chodit po celé prázdniny zdarma na promítání do Tyršových sadů v
roce 2006. Provozovatelé se museli potýkat s...

Dobrá zpráva
TISK , Datum: 22.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...filmové fandy Dobrá zpráva pro filmové fandy je ta, že i přes doslova šibeniční termín na přípravu mají pořadatelé
Pardubického  letního  kina  zájem pustit se do dalšího ročníku. A to ještě ani netuší, zda jim zastupitelé města přiklepnou
peníze, o které požádali, a nevědí ani to, kde by se kino...

Osud letního kina je nejistý
TISK , Datum: 22.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: Aneta Vazačová , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...zastupitelstvo města Pardubic vyřkne ortel nad letošním ročníkem bezplatných filmových projekcí Pardubice – Nad
Pardubickým  letním  kinem  stále visí velký otazník. O jeho osudu rozhodne s konečnou platností až Zastupitelstvo města
Pardubic v úterý 26. června. Ještě stále není definitivně jasno,...

Po dnešku bude jasno o osudu letního kina v Pardubicích
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Po dnešku bude jasno o osudu letního kina v Pardubicích
RÁDIO , Datum: 26.06.2012 , Zdroj: Rádio Blaník - východní Čechy , Zpráva: 1 , Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
moderátorka Po dnešku bude jasno o osudu letního kina v Pardubicích. Pardubické  letní  kino  mají v rukách zastupitelé
města. Organizátoři zastupitele žádají o schválení dotace na provoz. Jde o 600 tisíc korun. Ozývají se hlasy, že suma je příliš
vysoká.

Pohřbí zastupitelé Pardubické  letní  kino ? Jasno bude dnes URL
WEB , Datum: 26.06.2012 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...kulturní akce pardubického léta by se mělo s konečnou platností rozhodnout právě v úterý 26. června. " Jaký bude ortel?
„ Pardubické  letní  kino  mají zcela v rukách zastupitelé města. Ti v úterý vyřknou ortel, jestli se obyvatelé i návštěvníci
Pardubic dočkají bezplatných prázdninových...

Pohřbí zastupitelé Pardubické  letní  kino ? Jasno bude dnes
TISK , Datum: 26.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (av, td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– O osudu nejnavštěvovanější kulturní akce pardubického léta by se mělo s konečnou platností rozhodnout právě dnes. Jaký
bude ortel? „ Pardubické  letní  kino  mají zcela v rukách zastupitelé města. Ti dnes vyřknou ortel, jestli se obyvatelé i
návštěvníci Pardubic dočkají bezplatných prázdninových...

Letní kino bude. U starých jatek
TISK , Datum: 27.06.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka dostal včera od zastupitelů dva vzkazy. Jeden mu radost udělal,
druhý ho ale zarmoutil. Politici totiž nejprve schválili, že mu na letní kino dají dotaci 600 tisíc korun. Taková částka byla podle
Motyčky podmínkou pořádání prázdninového...

Letní kino bude! Ale není jasné kde
TISK , Datum: 28.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Pro milovníky stříbrného plátna z Pardubic a okolí máme dobrou zprávu! Pardubické  letní  kino  se uskuteční i letos, byť
jeho začátek bude o týden opožděn. Rozhodlo o tom úterní jednání zastupitelů, kteří částkou 580 tisíc korun posvětili projekt
bezplatných filmových projekcí pod širým nebem....

Pardubické  letní  kino  už našlo své místo
RÁDIO , Datum: 28.06.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 6 , Poslechovost pořadu: 6 896 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...PILAŘOVÁ, redaktorka Pardubické  letní  kino  najde své místo vedle skateparku. Původní náhradní varianta lokalita u
Jatek pořadatelům nevyhovovala kvůli malé kapacitě a nehezkému prostředí. Promítání od startuje s menším zpožděním
konkrétně 6. července. Jak to bude v letním kině...

TREFA
TISK , Datum: 29.06.2012 , Zdroj: Bulvár , Strana: 14 , Autor: Jan Motyčka , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o. , Rubrika:
Trefa/Publicistika
...abychom si konkurovali, tak se mnohdy můžeme doplňovat a vytvářet tak opravdu široký vějíř nabídky filmových lahůdek. *
Za dobu fungování pardubického  letního  kina  proběhla spousta projekcí, je některá, která by vám z jakéhokoliv důvodu
utkvěla v paměti? Určitě to byly projekce, které byly...

Pardubické  letní  kino  bude promítat vedle skateparku URL
WEB , Datum: 29.06.2012 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Zřejmě největší otazník v sedmileté historii Pardubického  letního  kina  je konečně vyřešen. " Pořadatelé
nejnavštěvovanějšího prázdninového kulturního počinu posledních let v Pardubickém kraji mají definitivně jasno, kde se letošní
ročník uskuteční. Pardubické Tyršovy sady, kde se konaly...

Pardubické  letní  kino  bude promítat vedle skateparku
TISK , Datum: 29.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...se nám zdálo být nejlepší možnou variantou, řekl programový šéf Jan Motyčka Pardubice – Zřejmě největší otazník v
sedmileté historii Pardubického  letního  kina  je konečně vyřešen. Pořadatelé nejnavštěvovanějšího prázdninového kulturního
počinu posledních let v Pardubickém kraji mají definitivně...

Otázka na víkend: Co říkáte na nové místo pro letní kino?
TISK , Datum: 30.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (dub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko / u nás doma
... Po dlouhých dohadech je konečně jasné, kde se bude letos konat Pardubické  letní  kino . Tyršovy sady čeká už za pár dní
revitalizace, původní místo je tudíž pro kino nepoužitelné. V minulých dnech se uvažovalo o pěti variantách, kde by se mohla
populární letní zábava uskutečnit. Za...

V pátek 6. července začíná promítat pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 2 153 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...HAMPLOVÁ, redaktorka V pátek 6. července začíná promítat pardubické  letní  kino . Týdenní zpoždění letošního startu
bylo způsobeno dohady o umístění kina. Nakonec budou moci milovníci stříbrného plátna sledovat filmy v prostor vedle
skateparku nedaleko nádraží. A na jaké filmy se...
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Pardubické  letní  kino  začne v pátek promítat
TISK , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: Právo , Strana: 10 , Autor: René Chvalina , Vytištěno: 176 852 , Prodáno: 121 513 , Čtenost: 274 441 , Vydavatel:
Borgis, a.s. , Rubrika: Severovýchodní Čechy
...o dalším osudu Pardubického  letního  kina  jsou již minulostí. V tuto chvíli je už víc než jisté, že i tento rok zpříjemní
prázdninové večery téměř šedesát filmových lahůdek promítaných pod širým nebem. Navíc zcela zdarma. Pardubičtí zastupitelé
na svém posledním jednání totiž odsouhlasili dotaci...

Přípravy finišují. Letní kino začíná promítat už tento pátek
TISK , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
...skateparku je zřejmě nejrozlehlejší ze všech, která nám byla nabídnuta,“ konstatoval Jan Motyčka Pardubice – Přípravy na
zahájení promítání Pardubického  letního  kina  jsou v plném proudu. Oblíbená atrakce mnoha obyvatel města se pro tento
rok stěhuje. Tradiční místo v Tyršových sadech nahradí plac...

Přípravy finišují. Letní kino v Pardubicích začíná promítat už tento pátek URL
WEB , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...je zřejmě nejrozlehlejší ze všech, které nám byly nabídnuty," konstatoval Jan Motyčka. " Přípravy na zahájení promítání
Pardubického  letního  kina  jsou v plném proudu. Oblíbená atrakce mnoha obyvatel města se pro tento rok stěhuje. Tradiční
místo v Tyršových sadech nahradí plac vedle...

Letní kino do dalšího roku v pátek vypraví Alois Nebel
TISK , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (dub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...klasických českých filmů čekají třeba Markéta Lazarová nebo trezorové Ucho Pardubice – Pardubické  letní  kino  se sice
stěhuje na nové místo, na pestrém programu to ale nic nemění. Na své si opět přijdou děti i dospělí, fanoušci moderních
amerických velkofilmů i příznivci klasiky. Zahajovacím...

V pátek začíná promítat pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 05.07.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 2 153 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...PILNÝ, moderátor V pátek začíná promítat pardubické  letní  kino . Týdenní zpoždění letošního startu bylo způsobeno
dohady o umístění kina. Nakonec budou moci milovníci stříbrného plátna sledovat filmy v prostoru vedle skateparku nedaleko
nádraží. A na jaké filmy se mohou...

Pardubičtí zastupitelé zachránili na poslední chvíli oblíbené letní kino dotací ve výši téměř šest set tisíc korun
URL
WEB , Datum: 05.07.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
...těšit na prázdninové promítání filmů pod širým nebem. Tyršovy sady však vystřídá trávník u skateparku. Dohadům a debatám
o dalším osudu Pardubického  letního  kina  je tak definitivní konec. Dnes už je víc než jisté, že i tento rok zpříjemní všem
Pardubákům prázdninové večery téměř šedesát filmových...

Dnes večer má svou letošní promítací premiéru pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 06.07.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 3 , Poslechovost pořadu: 2 153 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...KARLÍK, redaktor Dnes večer má svou letošní promítací premiéru pardubické  letní  kino . Oproti předchozím ročníkům má
se začátkem malé zpoždění. Ale za to na první večer pořadatelé připravili český filmový hit loňského podzimu. Pro diváky je
připraven snímek Tomáše Luňáka Alois...

Trhák místo Nebela. Vichr rozerval plátno pardubického  letního  kina  URL
WEB , Datum: 07.07.2012 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s.
...do posledních dnů nebylo jisté, jestli provozovatelé pardubického  letního  kina  dokážou včas zajistit první projekci.
Nakonec to ale bylo počasí, které nuceně posunulo začátek prázdninového promítání. Ačkoliv kino stálo včas, bouře v pátek
první projekci zrušila. Rozhodnutí, že se letos začne...

Zahajovací projekci letního kina zrušil silný vítr, který roztrhal plátno, večer se ale bude promítat URL
WEB , Datum: 07.07.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
...už ale mají nové. Nemožné řešíme na počkání, zázraky do tří dnů. To by si klidně mohli napsat nad vstup organizátoři
sedmého ročníku Pardubického  letního  kina . Poté, co se jim téměř zázrakem podařilo během pouhého týdne zvládnout
přípravy a stěhování, které jindy trvají víc jak měsíc a v novém...

Odhalení pamětní desky ve Východočeském divadle i zahájení letního kina u skateparku
TISK , Datum: 09.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...P. M. Dance studio odletěla na mistrovství světa do Spojených států. Pátek 6. července – Filmem Alois Nebel byl zahájen
provoz populárního pardubického  letního  kina . To se po několika letech nyní přestěhovalo z Tyršových sadů do těsného
sousedství skateparku. Sobota 7. července – Ve foyer budovy...

Start letního kina posunula bouřka, roztrhala plátno
TISK , Datum: 09.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (sejk,čtk) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s. , Rubrika: Titulní strana
...– Silný vítr a bouře odsunuly start Pardubického  letního  kina  o jeden den. Páteční bouře totiž rozehnala diváky a potrhala
promítací plátno. „Minutu před zahájením představení přišly blesky a plátno se roztrhlo. Máme sice ještě jedno náhradní a také
mobilní plátno, ale kvůli dešti jsme byli...
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Do letního kina dnes přijede Kluk na kole
TISK , Datum: 10.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino  má dnes od 21.30 hodin na programu koprodukční snímek Kluk na kole. „Dvanáctiletého Cyrila
umístil jeho otec 'dočasně', než vyřeší své problémy, do dětského domova. Ve skutečnosti ale slabošský a nevyzrálý Guy nemá
dost odvahy, aby jednou provždy řekl svému synovi...

Do Doby ledové se přesune letní kino
TISK , Datum: 11.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino  má dnes od 21.30 hodin na programu animovanou komedii nejen pro děti s názvem Doba ledová
3: Úsvit dinosaurů. Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství. „Třetí
pokračování zavede hlavní hrdiny i diváky do ohromného podzemního...

Letní kino zahraje dnes drama Volver
TISK , Datum: 12.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Pardubické  letní  kino  má dnes od 21.30 hodin na programu dramatickou španělskou komedii Volver. Je to příběh
Raimundy (Penélope Cruz), které zemřeli rodiče při požáru v kraji La Mancha. Raimunda vychovává svoji dceru a živí
nezaměstnaného manžela. Raimunda v sobě nosí tajemství, o kterém ví jen...

DOBA LEDOVÁ TRHALA REKORDY!
TISK , Datum: 13.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...POČET diváků zavítal ve středu do Pardubického  letního  kina . Kolem dvou tisíc lidí si přišlo užít veselý animovaný snímek
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Teplý letní večer lidem zpříjemňovalo kromě filmu i občerstvení. Dnes po setmění bude v
areálu vedle pardubického skateparku k vidění španělský...

Dobrá zpráva
TISK , Datum: 13.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...chvíli přesunout z tradičních Tyršových sadů k areálu skateparku na místo, kde obvykle stanují cirkusy. Je dobře, že
mimořádné návštěvnosti se Pardubické  letní  kino  těší i tento týden. Jen ve středu večer zavítaly na třetí díl Doby ledové
rekordní dva tisíce příznivců! Obdobnou pozornost by mohly...

Pardubické  letní  kino  pokračuje v promítání na novém místě URL
WEB , Datum: 14.07.2012 , Zdroj: mediafax.cz , RU / den: 4 269 , Vydavatel: Mediafax
...kde a zda vůbec budeme promítat, kdy nám první projekce propršely, uletělo nám plátno a museli jsme rychle shánět nové,
můžeme říct, že Pardubické  letní  kino  Pernštejn už skutečně běží na plné obrátky,“ uvedl Motyčka. Do nového areálu poblíž
pardubického skateparku, kam se biograf kvůli...

Rekord si drží Doba ledová
TISK , Datum: 14.07.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (lub) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...promítání Počasí zatím pardubickému  letnímu  kinu  u skate parku moc nepřeje. Hned první den potrhal vítr promítací
plátno. V sychravých dnech vydrželo v kině pouze kolem dvou set skalních fanoušků. Největší návštěvností se zatím mohl
pochlubit třetí díl Doby ledové, který si nenechalo ujít skoro...

Letní kino promítne drama podle skutečného příběhu
TISK , Datum: 16.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Markéta Markovicsová , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...dnes nabídne dechberoucí příběh uznávané bývalé topmodelky, který šokoval Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se
nově přesunulo z Tyršových sadů ke skateparku naproti hypermarketu Albert, dnes od 21.30 hodin promítne zcela zdarma
životopisné drama s názvem Květ pouště. Film vznikl podle...

Letní kino ukáže podivnou volbu papeže
TISK , Datum: 16.07.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Máme papeže! v režii předního italského herce, režiséra a producenta Nanni Morettiho, jenž se zde také spolupodílel na
scénáři. Návštěvníci pardubického  letního  kina  ho uvidí v úterý. ...

Letní kino přivítá nového papeže
TISK , Datum: 17.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin promítne italský film Máme papeže! Letos se bezplatné projekce
přesunuly na prostranství u skateparku. ...3

Letní kino dnes dává komedii o církvi
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Letní kino dnes dává komedii o církvi
TISK , Datum: 17.07.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... PARDUBICE Dnes se návštěvníci pardubického  letního  kina , které letos nově funguje mezi nádražím a skateparkem,
dočkají povedené mystifikační komedie Máme papeže. „Režisér Nanni Moretti svůj film řídí otěžemi humoru, jemuž nic není
svaté. Natočil komedii, a ne ledajakou - sdělnou, vkusnou,...

Letní kino dnes přivítá papeže
TISK , Datum: 17.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino , které se letos koná na prostranství vedle skateparku, naproti hypermarketu Albert, dnes od 21.30
hodin zdarma promítne italské drama Máme papeže! Po smrti papeže musí kardinálové určit jeho nástupce. Po několika kolech
hlasování může bílý dým nad Sixtinskou kaplí konečně...

Prasátko, Klokánek i Pú zavítají do kina
TISK , Datum: 18.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...nebezpečí, které nakonec zas až tak velké nebude. Všechny kamarády tak čeká vskutku zajímavý den,“ informoval náš Deník
programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Psychologické drama Single Man Zítra se diváci mohou těšit na
americké psychologické drama Single Man režiséra Toma Forda....

Letní kino nabídne snímek Single Man o lásce a osamění
TISK , Datum: 19.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  v prostoru vedle skateparku nabízí i dnes a zítra projekce zdarma Pardubice – Také dnes se
návštěvníci Pardubického  letního  kina , které se z Tyršových sadů přesunulo do prostoru vedle skateparku poblíž
hypermarketu Albert, mohou těšit na další úspěšný snímek. O půl desáté...

Turisty láká spot v letním kině URL
WEB , Datum: 19.07.2012 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000 , Vydavatel: Easy Communications s.r.o.
Na turistické novinky v regionu láká kraj také pohodovou upoutávkou na plátně letního kina v Pardubicích. „I touto cestou se
snažíme oslovit lidi s velkou prázdninovou soutěží Letní pecky, poznej všecky. Klip je takovou drobnou ochutnávkou, dovolím si
tvrdit, velmi atraktivního turistického menu, k...

Turisty láká spot v letním kině URL
WEB , Datum: 19.07.2012 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.
Na turistické novinky v regionu láká kraj také pohodovou upoutávkou na plátně letního kina v Pardubicích. „I touto cestou se
snažíme oslovit lidi s velkou prázdninovou soutěží Letní pecky, poznej všecky. Klip je takovou drobnou ochutnávkou, dovolím si
tvrdit, velmi atraktivního turistického menu, k...

Na co se těším o víkendu
TISK , Datum: 20.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...Motyčka, provozovatel a programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn „O víkendu se těším především na program
Pardubického  letního  kina , které letos poprvé promítá v areálu nedaleko skateparku, a zejména pak na páteční projekci
filmu Habermannův mlýn. Tento snímek přijede osobně uvést jeden...

Režisér Juraj Herz se vrací do Pardubického  letního  kina
TISK , Datum: 20.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...kinematografie tak díky němu přibylo další výrazné dílo – válečné drama Habermannův mlýn. Přijede i režisér Právě dnes ho
má na programu Pardubické  letní  kino . Uznávaný režisér se chystá tuto bezplatnou projekci svého filmu v novém areálu
vedle skateparku osobně zahájit. „Juraj Herz...

Dobrá zpráva pro letní kino
TISK , Datum: 20.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
... Pardubické  letní  kino  je i v letošním roce zájem! A to i přesto, že se muselo na poslední chvíli přesunout z Tyršových sadů
do areálu vedle skateparku a nemá zrovna štěstí na příznivé počasí. Ve středu večer však konečně bylo tepleji a v kombinaci s
atraktivním programem v podobě bezplatné projekce...

Do kina přijede režisér Juraj Herz
TISK , Datum: 20.07.2012 , 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
...Je to už taková tradice. Prvně přijel v roce 2006, kdy jsme uváděli jeho Spalovače mrtvol v prostoru zdejšího krematoria,“ řekl
pořadatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Režisér si nenechal ujít letní promítání, které ještě vloni bylo v Tyršových
sadech, také před rokem, kdy se přijel...

Letní kino promítne dvě česká dramata
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Letní kino promítne dvě česká dramata
TISK , Datum: 21.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– O víkendu čekají diváky Pardubického  letního  kina  dva české filmy natočené v nedávné době. V sobotu bude v novém
prostoru vedle skateparku promítáno akční drama Kajínek. To je inspirováno skutečným příběhem nájemného vraha, jehož
životní příběh je dodnes opředen tajemstvím. V neděli přijde na...

Letní kino uvede koktavého krále
TISK , Datum: 23.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...možná smutná podívaná, pro tvůrce filmu Králova řeč vynikající námět na velkolepé historické drama. A právě to dnes večer
uvede zcela zdarma Pardubické  letní  kino  v prostoru vedle skateparku naproti hypermarketu Albert. Příběh o tom, jestli králi
pomůže s jeho koktáním potrhlý terapeut se svým...

Do Pardubic zavítali Pernštejnové, na Kuňku zase pohár hokejových mistrů
TISK , Datum: 23.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...Čtvrtek 19. července –Ráno byla zahájena čtyřdenní výluka na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Pátek
20. července – Do Pardubického  letního  kina  zavítal režisér Juraj Herz. Prezentoval zde svůj film Habermannův mlýn. Sobota
21. července – Pardubice si pestrým programem na zámku i...

Pardubickému letnímu  kinu  můžeme tleskat
TISK , Datum: 23.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko - u nás doma
...riziko, nejen ekonomické. Počasí nelze zakalkulovat do žádných ekonomických vzorců a sponzoři se taky nepřetrhnou.
Přístupné všem? To, že Pardubické  letní  kino  není v uzavřeném areálu a může přijít kdokoliv a kdykoliv, je sice na jednu
stranu nesmírně velkorysý a vstřícný počin, na druhou stranu...

Habermannův mlýn je můj osudový film, říká Juraj Herz
TISK , Datum: 23.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td, lub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Svůj zatím poslední film Habermannův mlýn přijel v pátek večer do Pardubického  letního  kina  osobně představit známý
režisér Juraj Herz (na snímku). „Juraj Herz navštěvuje naše letní kino pravidelně. Ze všech českých režisérů snad nejčastěji. Je
to už taková milá tradice,“ konstatoval programový...

Herz: „S Pardubickým letním kinem se cítím být spojený“
TISK , Datum: 24.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...mě nic, co bych bezplatným filmovým projekcím vytkl, řekl uznávaný režisér Téma Pardubického deníku: Pardubické  letní
kino  vedle skateparku Pardubice – Velkou poklonu vysekl organizátorům Pardubického  letního  kina  uznávaný režisér Juraj
Herz (na snímku Luboše Jeníčka). „S Pardubickým  letním ...

Hudečková: „Tyršových sadů je škoda, ale letní kino musí žít dál!“
TISK , Datum: 24.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– „Přiznám se, že je mi trošku líto, že Tyršovy sady jsou pro Pardubické  letní  kino  ztraceny. Měla jsem je velice ráda. Byl to
krásný, romantický prostor, s nádhernou kulisou zámku. Park měl s kinem obrovské charisma, ale nedá se nic dělat. Pokud už
tu kvůli rekonstrukci opravdu není možné dál...

Mimozemšťané dnes na plátně letního kina
TISK , Datum: 24.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Dnes večer je na programu Pardubického  letního  kina  akční sci–fi film District 9 z roku 2009. Ten zavede diváky do
alternativní reality, kdy se lidstvo setkává s mimozemskou civilizací, která uprchla ze své vlastní planety, a tak se na nějaký čas
ubytovává na Zemi. Zatímco napětí mezi oběma...

Režisér Herz pěl chválu na letní kino
TISK , Datum: 24.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
Pardubice – Velkou poklonu a uznání vysekl organizátorům Pardubického  letního  kina  uznávaný režisér Juraj Herz. Úspěšný
projekt pod otevřeným nebem navštívil jako hlavní hvězda delegace k filmu Habermannův mlýn. ...3

Otázka pro...
TISK , Datum: 25.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...Jaroslava Menšíka, starostu prvního pardubického městského obvodu * Jak se podle vás osvědčil nový prostor pro
Pardubické  letní  kino , které letos poprvé promítá zcela zdarma po dobu letních prázdnin atraktivní filmy v areálu nedaleko
skateparku u hlavního vlakového nádraží? „Možná budu v tomto...

Víšek: „Letnímu kinu nové místo sluší!“
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Víšek: „Letnímu kinu nové místo sluší!“
TISK , Datum: 25.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura/televize
...– Nové místo u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží Pardubickému  letnímu  kinu  sluší. O tom je přesvědčen
známý moderátor Roman Víšek (na snímku Luboše Jeníčka). Blízko nádraží „Vše, co je nové, se musí nejdříve trochu zajet. Do
Tyršových sadů už za ty roky přece jen člověk šel skoro...

Dobrá zpráva pro milovníky kina
TISK , Datum: 25.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Pardubické  letní  kino  dnes nabízí film, který se stal před rokem jedním z největších kasovních trháků! Ke skateparku
nedaleko hypermarketu Albert totiž kolem půl desáté večer doplují Piráti z Karibiku. Bohužel pro milovníky této ságy se
provozovateli letního kina Janu Motyčkovi nepodařilo sehnat...

Pirátská podívaná v letním kině
TISK , Datum: 25.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...Rolling Stones. Fimový hit z minulého roku je promítán v prostoru vedle skateparku naproti hypermarketu Albert. Ve čtvrtek
se pak diváci Pardubického  letního  kina  můžou těšit na dramatický snímek Drive o filmovém kaskadérovi, který si po nocích
přivydělává jako řidič zločineckých gangů a řítí se...

Zběsilá jízda v Pardubickém letním kině
TISK , Datum: 26.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– V programu Pardubického  letního  kina  si na své přijde opravdu každý. Pestrost filmových snímků nezná mezí, a tak je na
dnešek připraveno zase něco nového. Tentokrát jde o kriminální drama Drive. To vypráví příběh filmového kaskadéra, který si
ale po nocích přivydělává jako řidič zločineckých...

Víte, kdo z českých herců líbá jako Bůh?
TISK , Datum: 27.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko/U nás doma
...– Plejáda oblíbených českých herců v čele s Jiřím Bartoškou, Evou Holubovou (na snímku) nebo Oldřichem Kaiserem dnes
večer pobaví diváky Pardubického  letního  kina  v humorném filmu Líbáš jako Bůh. Ten natočila režisérka Marie Poledňáková
v roce 2009 a velký divácký úspěch si vyžádal v letošním roce...

Jan Motyčka, provozovatel a programový šéf Pardubického  letního  kina
TISK , Datum: 27.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...začít těšit i na nějaké noční promítání v tamních prostorách,“ popisuje své plány na víkend i do dalších dní provozovatel a
programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka (na snímku). ...

V letním kině si dejte pozor na „uši“
TISK , Datum: 28.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...tip Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se z Tyršových sadů přesunulo na prostranství vedle skateparku, naproti
Hypermarketu Albert, má pro své návštěvníky dnes připraven československý snímek Ucho. Promítání začíná ve 21:30 hodin a
vstupné bude opět zdarma. Drama z roku 1970 patřilo díky...

"Když do letního kina, tak do Pardubic,“ říká režisér Herz URL
WEB , Datum: 29.07.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
...zrovna natáčí. S díky odmítá účast na mnohých letních festivalech a akcích. Přesto si už čtvrtým rokem během prázdnin
udělal čas a vyrazil do pardubického  Letního  kina . Pardubice - Letní kino letos pomalu míří do druhého poločasu.
Červencový program zpestřila návštěva Juraje Herze. Český král...

Mladá dívka měla záchvat v letním kině
TISK , Datum: 30.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...dnech o spolupráci rychlá záchranná služba. Společně poskytovali pomoc při astmatickém záchvatu mladé dívky, kterou
slabost postihla v areálu Pardubického  letního  kina . „Strážníci také vyrozuměli rodiče. Krátce po ošetření si otec dívku
převzal,“ řekl Deníku zástupce ředitele pardubické městské...

Letní kino ukáže prvního íránského Oscara
TISK , Datum: 30.07.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Oscara. Získal ho snímek Rozchod Nadera a Simin, kterému vévodí výkon půvabné herečky Leily Hatami. Film mají dnes
možnost vidět návštěvníci pardubického  letního  kina . Manželské drama ze současného Íránu ukazuje, jak fatálně mohou být
lidské osudy a rodinné vztahy ovlivněny společenskými předsudky...

Na „Kuňku“ zavítal hudební festival Hrady CZ, do AFI Paláce pak hráči pokeru
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Na „Kuňku“ zavítal hudební festival Hrady CZ, do AFI Paláce pak hráči pokeru
TISK , Datum: 30.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...týden dal Pondělí 23. července – Příjemné letní počasí přálo projekci Pardubického  letního  kina , přilákalo řadu diváků na
oscarový snímek Králova řeč. Úterý 24. července – Do pardubické Komerční banky se vloupal neznámý ozbrojený muž. U
pobočky byl však odmítnuta tak odešel s prázdnou. Policie...

V letním kině učiní životní rozhodnutí
TISK , Datum: 30.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko/U nás doma
...– Pardubické  letní  kino , které se letos nachází vedle skateparku naproti Hypermarketu Albert, má dnes od 21.30 hodin na
programu snímek Rozchod Nadera a Simin. Íránské drama poukazuje současné fungování vztahů v této zemi. Lidské osudy i
rodinné vztahy ničí jak společenské předsudky, tak přísný...

Tým letního kina uspěl i na ministerstvu kultury!
TISK , Datum: 31.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...speciální projekce uznávaných českých filmů budou mít v Praze na svých bedrech pořadatelé z Pardubic Pardubice/Praha –
Provozovatelé Pardubického  letního  kina  Pernštejn si na své konto mohou připsat další výrazný počin. Dnes a zítra večer
budou mít na svých bedrech dvě speciální projekce na...

Čtěte zítra v Pardubickém deníku
TISK , Datum: 31.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
Ve středečním vydání Pardubického deníku se mimo jiné dozvíte také to, jaký program chystá pro své příznivce Pardubické
letní  kino  na srpen.

U skateparku se dnes bude hledat pravý smysl života
TISK , Datum: 31.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...tip Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které se letos přesunulo na prostranství vedle skateparku, naproti
hypermarketu Albert, má dnes večer na programu film Nedotknutelní. Promítat se bude zdarma od 21:30 hodin. Francouzský
snímek vypráví příběh o osudech ochrnutého aristokrata...

Letní kino jde do druhé poloviny. Přijede Fenič
TISK , Datum: 01.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (lub) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino , které funguje nedaleko skateparku, míří do své druhé poloviny a i srpnový program slibuje nevšední
filmové zážitky. Ty obstarají české úspěšné filmy i zahraniční oscarové snímky. Už dnes kino nabídne českou komedii Signál, v
níž Kryštof Hádek a Vojtěch Dyk v rolích...

Návštěvníci letního kina se mohou těšit na filmové novinky
TISK , Datum: 01.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...projekcí se v srpnu posune na devět hodin večer. Vstup i nadále zůstane volný Téma Deníku: Pardubické  letní  kino
Pernštejn nedaleko skateparku Pardubice – Přestože prázdniny jsou již ve své polovině, Pardubickéletní kino, které se letos z
Tyršových sadů přesunulo do prostoru vedle skateparku...

U skateparku dnes budou čekat na Signál
TISK , Datum: 01.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...Deníku Pardubice – Návštěvníci Pardubického  letního  kina  nedaleko skateparku u hypermarketu Albert dnes v devět
hodin večer mohou zcela zdarma zhlédnout českou komedii Signál. V hlavních rolích se představí Kryštof Hádek a Vojtěch Dyk.
Vesnická bitva „Poklidnou idylu rázovité vesničky, která...

Chcete do Paříže? Tak přijďte do letního kina
TISK , Datum: 02.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino  pod širým nebem vedle skateparku naproti Hypermarketu Albert dnes večer divákům nabídne
snímek Půlnoc v Paříži. Promítání s volným vstupem začne tradičně ve 21:30 hodin. Okouzlený Paříží Španělskoamerická
komedie režiséra Woodyho Allena pojednává o osudech mladého páru,...

Na ministerstvu kultury tleskali Pardubákům
TISK , Datum: 03.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...– Velký úspěch vzbudily na ministerstvu kultury dvě speciální projekce, které měli pod palcem provozovatelé Pardubického
letního  kina . „Šlo o promítání dvou digitálně restaurovaných legendárních českých filmů Markéta Lazarová a Hoří, má
panenko v nádherných prostorách Nosticova paláce,“ upřesnil...

Vzestup a pád Věry Čáslavské v letním kině
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Vzestup a pád Věry Čáslavské v letním kině
TISK , Datum: 03.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino , které letos sídlí vedle skateparku, naproti Hypermarketu Albert, dnes svým návštěvníkům nabídne
snímek Věra 68. Promítání s volným vstupem začne úderem jedenadvacáté hodiny. Sto čtyřicet medailí Dokumentární film
režisérky Olgy Sommerové pojednává o osudech Věry...

Rozkvetou o víkendu v letním kině Poupata?
TISK , Datum: 04.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...– Pardubické  letní  kino  Pernštejn vedle skateparku naproti Hypermarketu Albert dnes milovníkům filmu nabízí Poupata (na
horním snímku). Promítání začíná v devět hodin večer a vstupné je tradičně zdarma. České drama režiséra Zdeňka Jiráského
popisuje postupný rozklad rodiny, žijící na malém městě....

Co týden dal
TISK , Datum: 06.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Hokejisté začali trénovat a nováček II. fotbalové ligy FK Pardubice hrál v Karviné Pondělí 30. července – Hokejisté HC ČSOB
Pojišťovna Pardubice zahájili v malé hale ČEZ Areny přípravu na nadcházející extraligový ročník. Úterý 31. července – Konkurz
na nového ředitele pardubického Gymnázia Daši...

V letním kině zažijí pocity vnitřní prázdnoty i ti úspěšní
TISK , Datum: 06.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: Iveta Koubková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – V Pardubickém letním kině, které letos sídlí vedle skateparku naproti hypermarketu Albert, je dnes na programu
snímek Stud. Promítat se začne ve 21 hodin a vstupné se neplatí. Vnitřní prázdnota Britské drama vypráví příběh o mladém
Brandonovi, který je úspěšným a finančně zajištěným ...

Letní kino zakusí sílu mateřské lásky
TISK , Datum: 07.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Pardubické  letní  kino  Pernštejn vedle skateparku naproti hypermarketu Albert má dnes na programu snímek Musíme si
promluvit o Kevinovi. Promítat se bude od jedenadvaceti hodin a vstupné je tradičně zdarma. Nenávist a agrese Toto drama
pojednává o životě Evy a jejího syna Kevina. Eva se kvůli...

Letní kino vás dnes přenese do umělého světa
TISK , Datum: 08.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino  vedle skateparku naproti hypermarketu Albert dnes svým návštěvníkům nabídne od 21 hodin
animovaný snímek Lorax. Vstup na projekci je tradičně volný. Neživá příroda Rodinná komedie vypráví příběh o dvanáctiletém
Tedovi. Ten žije v umělém městečku, bez kousku živé přírody....

Náš tip
TISK , Datum: 09.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...olympiády dnes v letním kině Pardubice – Pardubické  letní  kino  sídlící vedle skateparku naproti Hypermarketu Albert dnes
svým návštěvníkům od 21 hodin zdarma nabídne snímek Trainspotting. Jeho tvůrce Danny Boyle je mimo jiné i hlavním
režisérem slavnostního zahájení Letních olympijských her 2012...

Nový klip je ochutnávkou turistického menu v Pardubickém kraji URL
WEB , Datum: 09.08.2012 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubice – Na turistické novinky v regionu se Pardubický kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy rozhodly lákat
také upoutávkou na plátně letního kina v Pardubicích. " „I touto cestou se snažíme oslovit veřejnost velkou prázdninovou
soutěží Letní pecky, poznej všecky. Klip je tako...

Nový klip je ochutnávkou turistického menu
TISK , Datum: 09.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: Iveta Koubková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice – Na turistické novinky v regionu se Pardubický kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy rozhodly lákat
také upoutávkou na plátně letního kina v Pardubicích. Poznejte letní pecky „I touto cestou se snažíme oslovit veřejnost velkou
prázdninovou soutěží Letní pecky, poznej všecky...

Provoz pardubického  letního  kina  zatím nepřinesl žádné stížnosti
RÁDIO , Datum: 10.08.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 6 896 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...GUTWIRTH, moderátor Provoz pardubického  letního  kina  zatím nepřinesl žádné stížnosti. Může za to i změna lokality.
Návštěvníci ho letos nenajdou v Tyršových sadech, ale vedle skateparku. Pokračuje ředitel pardubické Městské policie Petr
Kvaš. Petr KVAŠ, ředitel Městské...

Pardubické  letní  kino  navštíví americký Obhájce i Diktátor
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Pardubické  letní  kino  navštíví americký Obhájce i Diktátor
TISK , Datum: 10.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko/ u nás doma
...letního kina si připravili thriller i komedii. Obě projekce budou zcela zdarma Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se
letos nachází v prostoru u skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží, dnes od devíti hodin večer nabídne thriller Obhájce.
V hlavní roli se představí Matthew McConaughey. ...

Přesun pardubického  letního  kina  přinesl méně stížností na hluk URL
WEB , Datum: 10.08.2012 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
... pardubického  letního  kina  zatím nepřinesl žádné stížnosti. Může za to i změna lokality. Návštěvníci ho letos nenajdou v
Tyršových sadech, ale vedle skateparku. „Oproti předchozím letům, kdy bylo kino v Tyršových sadech, poměr stížností na hluk
spojený s provozováním kina, protože nikdy nebylo...

Letnímu kinu dnes bude vládnout Diktátor
TISK , Datum: 11.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...– Organizátoři Pardubického  letního  kina , které se letos přesunulo do areálu u skateparku poblíž hlavního vlakového
nádraží, si na dnešní večer pro diváky připravili americkou komedii Diktátor. V hlavní roli se od jednadvaceti hodin představí
Sacha Baron Cohen. Vstup bude opět volný. Neomezený...

Návštěvníci letního kina dnes uvidí Hru stínů
TISK , Datum: 13.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...– Návštěvníci Pardubického  letního  kina , které letos sídlí poblíž skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, mohou
dnes od devíti hodin večer zcela zdarma zhlédnout akční snímek Sherlock Holmes: Hra stínů. Slavný detektiv se vrací ve chvíli,
kdy je rakouský korunní princ nalezen mrtvý. Podle...

S letním kinem budou diváci cestovat časem
TISK , Datum: 14.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Organizátoři Pardubického  letního  kina , které se letos přesunulo do areálu u skateparku poblíž hlavního vlakového
nádraží, si na dnešní večer pro diváky připravili dvouhodinovou českou komedii s názvem Probudím se včera. V hlavní roli se
představí herec Jiří Mádl. Cestování časem Scifi...

Jan Motyčka, šéf letního kina
TISK , Datum: 15.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...zde přivítáme pana Feniče. Dále mě potěšilo, že jsme se s představiteli Aquacentra Pardubice shodli na myšlence prodloužit
příští promítání Pardubického  letního  kina  i na červen, a to na písečné pláži při večerním koupání. Zatím to ale není
dořešené, tak snad to vyjde,“ řekl provozovatel...

Promítání České sody uvede Fero Fenič URL
WEB , Datum: 15.08.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: Věra Nevečeřalová , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
...- Pardubické  letní  kino  chystá na neděli 19. srpna exkluzivní projekci. Kultovní satirický snímek Česká soda osobně uvede
jeho duchovní otec, režisér Fero Fenič. Na srpen připravil letní biograf, který promítá každý večer nedaleko pardubického
skateparku, svým fanouškům nevšední filmové zážitky....

Letní kino promítne kreslenou komedii
TISK , Datum: 15.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
...pro vás Pardubice – Pardubické  letní  kino , které sídlí u skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží, dnes bude patřit
rodinám s dětmi. Od devíti hodin večer zde totiž budou moci zcela zdarma zhlédnout animovanou komedii Alvin a Chipmunkové
3. Hlavní hrdinové známí z předešlých dvou dílů se...

Diváci dnes uvidí Sněhurku tak trochu jinak
TISK , Datum: 16.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Organizátoři Pardubického  letního  kina , které se nachází u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, dnes
divákům nabídnou dobrodružný film Sněhurka a lovec. Projekce začne v devět hodin večer a vstupné bude zdarma.
Sebevražedná mise Mocné čarodějnici Ravenně stojí ve štěstí její...

Pětice herců zavzpomíná na svá léta studií
TISK , Datum: 17.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko/U nás doma
...si ujít Pardubice – Návštěvníci Pardubického  letního  kina , které sídlí u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží,
se dnes od devíti hodin večer mohou těšit na pětici oblíbených herců. Pětice populárních českých herců Tomáš Matonoha,
Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel natočili...

Dobrá zpráva pro fajnšmekry
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Dobrá zpráva pro fajnšmekry
TISK , Datum: 18.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Nevšední zážitek čeká na filmové fajnšmekry již v neděli večer v Pardubickém letním kině. Pořadatelé tam pro ně připravili
kultovní satirický snímek Česká soda. A promítání je to skutečně výjimečné – existuje totiž pouze jediná kopie sestřihu
nejlepších scének populárního seriálu. A to bude v neděli...

Co týden dal
TISK , Datum: 20.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len, mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s. , Rubrika: Pardubicko
...kapitán hokejistů, počmárané chodníky a festival Pernštejnská Fortuna Pondělí 13. srpna – Pardubické  letní  kino  si pro
své návštěvníky připravilo bezplatnou projekci druhého dílu ságy o Sherlocku Holmesovi:Hra stínů. Úterý 14.srpna–Novým
kapitánem HC ČSOB Pojišťovna Pardubice se stal obránce...

Letní kino promítne snímky plné křivdy, napětí i lásky
TISK , Datum: 20.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino  u skateparku dnes od devíti hodin večer zdarma promítne snímek Warrior. „Dva bratry, kteří se
kdysi rozešli ve zlém, svede do jednoho zápasnického ringu potřeba vyhrát nejvyšší finanční odměnu v historii MMA. Bývalý
mariňák Tommy(Tom Hardy) a učitel fyziky na střední škole...

Dnes nevím o nikom, kdo by uměl dělat politickou satiru, říká Fero Fenič
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Česká soda přijel v neděli do pardubického  letního  kina  uvést jeho tvůrce Fero Fenič. Zároveň slíbil, že se do Pardubic
vrátí Febiofest v rozsahu jako před lety. V devadesátých letech uváděl pořad Česká soda nejdrsnější humor, jaký bylo možné
na televizních obrazovkách vidět. Z nejlepších skečů...

Dnes nevím o nikom, kdo by uměl dělat politickou satiru, říká Fero Fenič
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Hradecký
...Česká soda přijel v neděli do pardubického  letního  kina  uvést jeho tvůrce Fero Fenič. Režisér, scenárista a producent si
neumí představit pokračování kultovního pořadu. V devadesátých letech uváděl pořad Česká soda nejdrsnější humor, jaký
bylo možné na televizních obrazovkách vidět. Z nejlepších...

Dobrá zpráva pro Pardubáky
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...nesmrtelné scénky o nové Škodě Henlein či o pracím prášku Árijec ve filmové verzi legendární České sody. Díky shodě
zvláštních okolností se Pardubické  letní  kino  stalo jediným místem, kde lze snímek, který si utahoval ze všeho, co bylo
charakteristické pro devadesátá léta, promítat. Ato je docela...

Filmová verze České sody se může uvádět jen v letním kině
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td, lub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...jsou v současné době jediným místem, kde je možné satirický snímek spatřit Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se
letos přesunulo do areálu vedle skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, má za sebou další exkluzivní projekci. V
neděli večer zde byla k vidění filmová verze kultovního...

Z Pardubic je bašta České sody. Jinde už ji neuvidíte
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Z domova
...nebo lekce němčiny Alles gute, bude muset přijet na další projekci do Pardubic. „Rozhodně si tohoto privilegia vážíme,“ řekl
provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. *** „Kdysi jsme získali povolení, že film můžeme v Pardubicích
promítnout. Smlouva nemá datum ukončení.“ Fero Fenič...

Z Pardubic se stala bašta České sody. Jinde už film neuvidíte
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Z domova
...nebo lekce němčiny Alles gute, bude muset přijet na další projekci do Pardubic. „Rozhodně si tohoto privilegia vážíme,“ řekl
provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. *** »Kdysi jsme získali povolení, že film můžeme v Pardubicích
promítnout. Smlouva nemá datum ukončení. Fero Fenič...

Česká soda skončila v trezoru. Promítat mohou jen Pardubice
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Hradecký
PARDUBICE I dnes mohou končit filmy v trezoru. Nezamkne je však cenzura, ale soudní spory o autorská práva. Takový je
případ dnes už kultovního filmu Česká soda. Jediným místem, kde ho mohou diváci vidět, jsou pouze Pardubice. Právě proto
také mohlo film v neděli uvést místní letní kino. Důvodem...

Českou sodu? Už jen v Pardubicích
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Českou sodu? Už jen v Pardubicích
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...už kultovního filmu Česká soda. Jediným místem, kde ho mohou diváci vidět, jsou přitom Pardubice. Právě proto také mohlo
film v neděli uvést pardubické  letní  kino . Důvodem je soudní spor mezi tvůrci filmu Fero Feničem a Petrem Čtvrtníčkem. „Ten
film už nemůže jít ani v televizi ani v žádném kině....

Pardubické  letní  kino  promítne první část posledního dílu upíří romance
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Provozovatelé letního kina v Pardubicích si dnes pro své příznivce přichystali první část závěrečného dílu upíří
romance Twilight – Rozbřesk. Hlavní hrdinka Bella Swan (Kristen Stewart) se s upírem Edwardem Cullenem (Robert Pattinson)
po svatbě vydává na líbánky, kde se konečně mohouoba ...

Kvůli sporu autorů lze Českou sodu promítat už jen v Pardubicích URL
WEB , Datum: 22.08.2012 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...kteří se podíleli na tvorbě pořadu plného drsné satiry, způsobily, že celovečerní film Česká soda už nemůže ani do kin, ani na
obrazovky. Do pardubického  letního  kina  ale na film přišly v neděli stovky lidí. "V roce 2007 jsme získali povolení, že film
můžeme v Pardubicích promítnout. Smlouva...

Kocour v botách - film pro celou rodinu URL
WEB , Datum: 22.08.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: Věra Nevečeřalová , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
...- Pardubické  letní  kino  Pernštejn a pojišťovna Kooperativa připravily na středeční večer 22. srpna úspěšnou animovanou
komedii od tvůrců legendárního Shreka. Pro děti je připraven zábavný program již od 19 hodin. Pardubice - Pardubické  letní
kino  Pernštejn a pojišťovna Kooperativa připravily na...

Letní kino promítne kocouřího miláčka
TISK , Datum: 22.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Programátoři pardubického  letního  kina , které se nachází u skateparku, si na dnešní večer připravili pro své fanoušky
veselou animovanou podívanou Kocour v botách. Hlavní postavou je kocour, kterého všichni dobře známe z populárních filmů
Shrek. Titulní hrdina je zachycenv době, která časově...

Pardubický festival dobrého vína
TISK , Datum: 23.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (ld) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Východní Čechy / Tipy na víkend
...Dvě známé kapely – Harlej a Alkehol vystoupí v areálu Pamako Pardubice na Hůrkách. Svým posluchačům začnou hrát v osm
hodin večer. Pardubice – Pardubické  letní  kino , které sídlí u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, v pátek
promítne polské drama o setkání dvou starých přátel Křtiny. V...

Pardubice zažijí filmové léto s polskou příchutí
TISK , Datum: 24.08.2012 , Zdroj: Právo , Strana: 8 , Autor: René Chvalina , Vytištěno: 176 852 , Prodáno: 121 513 , Čtenost: 274 441 , Vydavatel: Borgis,
a.s. , Rubrika: Severovýchodní Čechy
...letošního ročníku Pardubického  letního  kina  pomalu míří do finále. Na diváky však stále čeká nejedno překvapení. Závěr
tohoto týdne bude v areálu poblíž pardubického skateparku zasvěcen polským filmům. „Polské filmové léto je projekt, který
připravujeme ve spolupráci s Miroslavem Zukalem z...

Dva staří přátelé se sejdou v Pardubickém letním kině
TISK , Datum: 24.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Pardubické  letní  kino , které sídlí u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, dnes od devíti hodin zcela zdarma
promítne polské drama Křtiny. Michal a Janek, dva staří přátelé, se po letech znovu setkávají. Janek totiž přijíždí z vojny, aby se
stal kmotrem Michalova dítěte. Okamžitě si...

Letní kino nabídne Kůži, kterou nosím
TISK , Datum: 25.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...by vás zajímat Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina , které se nachází u skateparku poblíž hlavního
vlakového nádraží, si na dnešní večer pro diváky připravili španělský thriller Kůže, kterou nosím. Projekce začne v jednadvacet
hodin a bude opět zcela zdarma. „Dvanáct let po smrti...

Letní kino promítne snímek Bitevní loď
TISK , Datum: 27.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Pardubické  letní  kino  u skateparku dnes od 21 hodin zdarma nabídne akční snímek Bitevní loď pojednávající o
mimozemšťanech, kteří se vydali zjistit, jak to vypadá ve vesmíru. Narazili však na Zemi. „Mimozemšťané přistáli na moři poblíž
Havajských ostrovů, uprostřed konaného mezinárodního...

Chemický poplach, kocour v kině, víno teklo proudem, hokejisté bojovali s mistry

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 15 / 210

http://pardubice.idnes.cz/film-ceska-soda-se-muze-promitat-v-pardubicich-f4f-/pardubice-zpravy.aspx?c=A120821_123954_pardubice-zpravy_jah
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/kocour-v-botach-film-pro-celou-rodinu
http://www.newtonmedia.eu/


Chemický poplach, kocour v kině, víno teklo proudem, hokejisté bojovali s mistry
TISK , Datum: 27.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...chemičky došlo k havárii provázené únikem nitrozních plynů (na snímku). Pardubicemi se rozezněly poplašné sirény. Středa
22. srpna – Pardubické  letní  kino  vedle skateparku promítlo animovaný snímek Kocour v botách. Čtvrtek 23. srpna – V malé
obci Spojil ohrožoval občany agresivní kavkazský...

Náš tip
TISK , Datum: 28.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...kino dnes promítne film o Margaret Thatcherové známé jako Železná lady Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního
kina  si na dnešek přichystali životopisné drama s názvem Železná lady. Hlavní postavou je Margaret Thatcherová – žena,
která zásadně změnila události ve Velké Británii a zapsala se...

Trpasličí dvojici uvede letní kino
TISK , Datum: 29.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...– Pořadatelé Pardubického  letního  kina  si na dnešek od devíti večer připravili zábavnou animovanou komedii Gnomeo &
Julie. Letní biograf se nachází naproti hypermarketu Albert a vstup je zcela zdarma. Podívaná nejen pro rodiče s dětmi je
jakousi vtipnou parodií na Shakespearovu inscenaci a...

Pardubické  letní  kino  se zítra loučí ve velkém stylu – „čtyřkou“ Doby ledové
TISK , Datum: 30.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Kultura/televize
...Animovaná komedie Doba ledová 4 s podtitulem Země v pohybu se rázem stala nejnavštěvovanějším filmem tohoto roku,“
konstatoval provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Doba ledová 3 k nám v červenci přivedla přes
dva tisíce návštěvníků. Věřím, že tímhle čtvrtým dílem jich...

Na co se těším o víkendu
TISK , Datum: 31.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (av) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...Motyčka, provozovatel a programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn „Tento víkend bude pro mě velmi významný,
protože dnes večer promítáme poslední film v letním kině, a to Dobu ledovou 4. Rozloučíme se tak s letní sezonou, která si,
myslím, byla velmi úspěšná a vydařila se. Pevně doufám,...

Letní kino ve finále. Dnes naposledy!
TISK , Datum: 31.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
Pardubice – Závěr letošních prázdnin oslaví dnes Pardubické  letní  kino  vedle skateparku jak jinak než ve velkém stylu.
Organizátoři se rozhodli věnovat poslední promítání především dětem, které co nevidět znovu zamíří do školních lavic. ...3

Pardubické  letní  kino  se loučí s prázdninami v ledovém stylu
TISK , Datum: 31.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Markéta Markovicsová , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...ledová je doba ledová aneb To nejlepší nakonec. Letní kino promítne film roku Pardubice – Závěr letošních prázdnin oslaví
dnes Pardubické  letní  kino  vedle skateparku jak jinak než ve velkém stylu. Organizátoři se rozhodli věnovat poslední
promítání především dětem, které co nevidět znovu zamíří...

Prázdniny končí, pojďte je oslavit!
TISK , Datum: 31.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...dnešní odpoledne. Od 14.30 hodin nabídne řadu zábavných vystoupení. Včelí průvodkyně zavedou děti do světa medu.
Dnešní poslední promítání Pardubického  letního  kina  věnují pořadatelé právě dětem. Promítá se zdarma od devíti hodin
večer vedle skateparku naproti Albertu Doba ledová 4: Země v...

Co týden dal
TISK , Datum: 03.09.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Zdržení revitalizace Tyršových sadů, ale také Hradozámecká noc na „Kuňce“ Pondělí 27. srpna – Krajský úřad zrušil povolení
ke kácení několika desítek stromů v Tyršových sadech. Úterý 28. srpna – Oční oddělení Krajské nemocnice Pardubice
připravilo pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Stře...

Našlo letní kino svoje nové místo?
TISK , Datum: 12.09.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...si, že jsme u skateparku našli prostory, kde by už Pardubické  letní  kino  klidně mohlo zůstat natrvalo,“ myslí si jeho
programový šéf Jan Motyčka. Ohlédnutí Pardubice – Říká se, že sedmička nosí štěstí. Pořadatelé Pardubického  letního  kina
to po letošku mohou jen potvrdit. Přes počáteční...

Přes počáteční nejistoty se sedmá sezóna pardubického  letního  kina  povedla
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Bude letní kino opět v sadech?
TISK , Datum: 21.02.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK LUKÁŠ DUBSKÝ , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Titulní strana
„Je to trochu déja vu z loňska, protože opět bude záležet na tom, zda do té doby nezačne revitalizace parku,“ uvedl náměstek
pardubické primátorky František Brendl. 

Pardubice – Bude letní kino v pardubických Tyršových sadech? Letos nastává stejná situace jako loni. Všechny
zainteresované strany kino chtějí, ale zůstává otázkou,zda nebude muset oblíbená letní zábava mnoha pardubických obyvatel i
návštěvníků ustoupit rekonstrukci Tyršových sadů. 

Pořadatel by se prý určitě měnit neměl 

„Měli jsme jednání se starostou Městského obvodu Pardubice I Jaroslavem Menšíkem a provozovatelem letního kina Janem
Motyčkou a shodli jsme se, že kino chceme. Bylo to trochu déja vu z loňska, protože opět bude záležet na tom, zda do té doby
nezačne revitalizace parku,“ uvedl náměstek pardubické primátorky František Brendl. 
Podle náměstka primátorky by oblíbenou letní atrakci měla opět pořádat agentura Attack Media. 
Loňské zatčení Jana Motyčky, který je nyní na svobodě vyšetřován kvůli podezření z krácení daně, by nemělo provoz kina
zkomplikovat. 
„Od agentury pana Motyčky bychom nyní měli dostat rozpočet Pardubického  letního  kina  na letošní letní sezonu a pak
budeme jednat dál,“ dodal František Brendl. 

O spolupráci je zájem z obou stran 

„U pana náměstka jsem se byl zdvořile zeptat na zájem magistrátu o spolupráci na projektu Pardubického  letního  kina .
Zjišťoval jsem, zdamá radnice chuť podílet se na dalších ročnících a také spolupracovat se mnou. Rovněž mě zajímalo místo,
kde by se letní kino dalo pořádat,“ shrnul provozovatel Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Pan náměstek mě informoval, že zájem o spolupráci trvá a že město nemá problém spolupracovat se mnou ani po sérii
mediálních útoků na mou osobu. Tradiční otázkou je vhodné místo pro filmové projekce. Situace je podobná jako loni touto
dobou. V úvahu připadají Tyršovy sady, pokud nezačne rekonstrukce nebo se zde budou odehrávat přípravné práce, které by
nenarušily provoz letního kina. Nebudeli možné promítat na tomto místě, zřejmě bychom se vrátili k variantě přesunout projekce
mezi budovu Okresní správy sociálního zabezpečení a bývalou halu ČSTV. Zde by muselo dojít k větším terénním úpravám.
Museli bychom vyřešit i problém, aby světlomety aut z ulice U Stadionu neměly vliv na kvalitu projekcí,“ podotkl Jan Motyčka. 

***

„Projekce by se mohly uskutečnit buď na původním místě, nebo mezi budovou Okresní správy sociálního zabezpečení a
bývalou halou ČSTV.“ Jan Motyčka, provozovatel Pardubického  letního  kina  
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Zpět

Dobrá zpráva pro milovníky kina
TISK , Datum: 21.02.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (dub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubické  letní  kino  prý letos bude. Jednouz variant,kde by se měl tento oblíbený projekt opět konat, jsou Tyršovy sady.
Pro většinu lidí by to asi byla schůdnější varianta, než kdyby se spustila již dlouho plánovaná oprava parku. 
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Zpět

Půl roku ve zlém snu za mříže mříže mi. S podvodníky a teroristou
TISK , Datum: 23.02.2012 , Zdroj: Sedmička , Strana: 4 , Autor: Jaroslav Pokorný , Vytištěno: 650 000 , Čtenost: 326 401 , Rubrika: Tvář týdne
Zastupitel prvního městského obvodu a pardubický podnikatel Jan Motyčka strávil šest měsíců za mřížemi. Dnes si opět užívá
svobody. 

Je to příběh plný nečekaných zvratů. Cesta na vrchol, úspěch, osudová chyba, pak ostrá rána a kruté probuzení. Jako hodně
napínavý film. S klidem by ho v létě mohlo promítat pardubické  letní  kino . Jeho provozovatel Jan Motyčka by si ale projekci
tentokrát nejspíš nechal ujít. Ve skutečnosti je totiž v téhle story hlavním hrdinou. Pardubického podnikatele a zastupitele
prvního městského obvodu loni na konci července zadržela policie. Kvůli podezření, že stát připravil na daních o půl milionu
korun, skončil ve vazební věznici. 
„Byl to šok. Ze začátku jsem si myslel, že je to jen jeden velký zlý sen. Po dramatické domovní prohlídce mě převezli do cely
předběžného zadržení. Věřil jsem, že je to celé omyl a že budu druhý den na svobodě. Ujišťovali mě o tom i mí tehdejší
advokáti. Prvních čtrnáct dní jsem proto stále seděl v cele připravený na posteli a čekal, že mě hned pustí. Dočkal jsem se až
po šesti měsících,“ vzpomíná Jan Motyčka. 

* Jeden den si sedíte v Tyršových sadech a pod širým nebem si užíváte noční promítání filmů a druhý už trávíte v cele, odkud
nebe není ani vidět. To člověkem asi hodně otřese. 

Byla to obrovská životní zkušenost. Čas se ve vězení příšerně vleče. Člověk tak má možnost hodně přemýšlet. Nad tím, co
dělal dobře, co špatně, co by měl změnit. Podobně lidé rekapitulují svůj život až na jeho sklonku. Měl jsem štěstí, že jsem si to
prožil už v jeho třetině a mám tak možnost se poučit, změnit svůj život. Z tohoto pohledu to tedy byla dobrá zkušenost. 

* Co je tím nejdůležitějším poznatkem? 

Přehodnotil jsem žebříček svých priorit. Člověk se honí za prací a často úplně zbytečně. Důležitější je rodina, lidé kolem.
Kupříkladu Vánoce. Člověk obyčejně nejvíc času stráví sháněním dárků. Tady si ale najednou uvědomí, že nejšťastnější by
byl, kdyby mohl s tou rodinou sedět pohromadě. Jinak to byl takový multikulturní pobyt. Na cele se mnou postupně byli jeden
černoch z Nigérie, který seděl za pořádání nelegálních svateb, polský kapsář s celoživotní praxí ve všech evropských
velkoměstech, muslimský terorista z Dagestánu a kluci z Bulharska, kteří tam byli za kopírování kreditních karet. 

* Samý cizinec. 

Za půl roku nikdo, s kým bych si mohl promluvit česky. 

* To muselo být hodně tvrdé. 

Vazba má navíc režim jako to nejpřísnější vězení. To znamená, že jste třiadvacet hodin zavřený se dvěma lidmi, kteří jsou
naprosto cizí, v místnosti velké asi jako je koupelna. Bez teplé vody, bez elektřiny. Na hodinu můžete „na vycházku“ do těsné
klece, skrz jejíž drátěný strop vidíte nebe. Toť vše. Ale nepřestával jsem věřit, že už to brzy skončí. Hodně jsem četl, cvičil,
zhubnul patnáct kilo. 

* To pro tamní kuchaře není nejlepší vizitka. Jak tam vaří? 

Ne moc dobře. Po první večeři jsem se stal vegetariánem. Je to ale pochopitelné. Ředitel věznice má rozpočet nějakých
šedesát korun na osobu a den a do těchto peněz se musí vejít ubytování a tři jídla. Nelze tak čekat tříchodové menu. 

* Zažil jste i nějaký úsměvnější moment? 

Komické bylo, když mi do vazby chodily zprávy ze zastupitelstva. Někteří se mylně domnívali, že jde o státní zastupitelství, a tak
se mnou spolubydlící občas chtěli konzultovat případy svých kamarádů. U některých dozorců to zase budilo značnou
ostražitost, jestli náhodou nejsem tajná kontrola. 

* Předpokládám, že ven jste se dostal na kauci. 

Šlo o kombinaci určitých garancí. 

* Kolik za vás chtěli? 
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Něco jo. (úsměv) Kauce u hospodářských přečinů vždy souvisí s výší škody a bývá stanovena tak, aby pokryla onu škodu. 

* V jaké fázi je kauza nyní? 

Dostal jsem vyrozumění o zahájení trestního řízení. Státní zástupce buď navrhne obvinění, nebo ne. 

* Vraťme se ještě na začátek celého příběhu. Jak jste se ocitnul za mřížemi? 

Celá moje kauza má dvě roviny. Jednou je ta daňová. Práce, které jsem vykonával pro naši firmu, jsem vykazoval
prostřednictvím jiné firmy. Ta je ale bohužel neevidovala ve svém účetnictví, a tím vznikl problém. 

* Za to se snad ale ještě nezavírá? 

Nejspíš ne. Ale kvůli tomu na nás přišla kontrola z finančního úřadu. Účetnictví nikdy nebylo mojí doménou, a tak jsem tomu
nevěnoval moc pozornost. Což, jak se ukázalo, byla chyba. Druhá a větší chyba byla, že jsem dal na rady svých tehdejších
advokátů a podal na postup úřadu stížnost. Tím se o celý případ začala zajímat policie. Kdybych hned na začátku uznal chybu
a všechno zaplatil, tak by celá kauza nejspíš skončila. Během domovní prohlídky jsem navíc policii zcela bez obav odevzdal
sáček s pervitinem. Tak začala zcela nesmyslná drogová kauza. 

* Připouštíte ale, že jste měl doma nějaké drogy? 

Šlo jen o velmi malé množství. Zůstalo to zapomenuté v lednici po nějaké oslavě. Ty drogy ani nebyly v mém bytě, ale jen v
mém domě. Uznávám, že to není nijak chvályhodné, ale nejde o žádný trestný čin. Policie to řeší jako přečin. A pevně věřím, že
tak to i skončí. 

* Tedy žádný dealer ani feťák, jak se psalo? 

Některá média to hodně nafoukla, přidala křiklavé titulky a vypadalo to, že jsem přinejmenším pardubický drogový boss. Jednou
pro vždy bych chtěl říct, že jsem nikdy nebyl na drogách závislý, ani jsem nebyl obviněn, zadržen či vyšetřován v souvislosti s
jejich prodejem. 

* Jaký osud čeká další z vašich projektů, letní kino? 

Byli bychom rádi, kdyby fungovalo dál. Lidem se líbí, je o něj velký zájem. Ta věc je ale nejistá. Hodně záleží na magistrátu, jak
se k celé věci postaví, zda ho ve městě chce, nebo ne. Nejvíce starostí nám přidělává plánovaná, neplánovaná a zase
plánovaná rekonstrukce Tyršových sadů. Podle posledních informací, které mám, se celá obnova posune až na podzim. Pokud
tomu tak bude, bylo by určitě fajn, kdyby letní kino mohlo ještě letos promítat v Tyršových sadech. Naposledy. 

* Jsou ve hře i nějaká další místa, kam byste se se svojí promítačkou mohli přestěhovat? 

Torzo bývalé sportovní haly v Tyršových sadech, kterou magistrát koupil, park Na špici, Dostihové závodiště nebo lihovar. Tam
už je ale problém s dopravou. Jde o vzdálenější lokality, a pokud bychom se o nich měli bavit, bylo by třeba vymyslet pro diváky
nějaké pohodlné spojení. Pro nás je samozřejmě nejlepší místo co nejblíž centra. To jsou v tuto chvíli Tyršovy sady nebo torzo
sportovní haly. 

* Nepoškodí vás vazba a vyšetřování v očích obchodních partnerů a sponzorů? 

Doufám, že ne. Reklamní partner s vámi spolupracuje hlavně proto, že mu takové spojení přinese nějaký zisk. Hlavním
partnerem letního kina je pardubický pivovar. Jeho vedení mi třeba do vazby vzkazovalo, že s námi počítá i pro letošní rok.
Nevylučuji ale, že takový problém může nastat. Pokud by se tak stalo, rád přenechám pořádání letního kina týmu, který ho od
počátku vedl. 

* Víte o někom, komu by se vaše dočasné odstranění ze scény mohlo hodit? 

Mohu se jen domýšlet, co všechno s tím souviselo. Zda to byly moje politické aktivity, nebo třeba výstavba v sousedství. 

* Jaká výstavba? 

Před mým zatčením jsem napadl stavební řízení domu, který doslova nalepili tomu našemu před okna. Stavební povolení už
snad dokonce pozbylo platnosti. Krátce po mém zadržení ale najednou všechno prošlo a dům vyrostl, aniž bych s tím mohl
něco dělat. Ale nechci tvrdit, že to má přímou souvislost, to skutečně ne. Je ale pravdou, že každý, kdo viděl postup mého
zatčení, souhlasí, že byl neobvykle razantní. 

* Jak bude vaše politická kariéra pokračovat teď? 

Přestože jsem přesvědčený o své nevině a šetření teprve probíhá, oznámil jsem už starostovi prvního městského obvodu
Jaroslavu Menšíkovi, že dávám k dispozici svůj zastupitelský mandát. Nechci působit jako nějaký sběratel funkcí. Nerad bych,
aby pověst radnice poškodila mediální kampaň, která se kolem mého případu rozvířila. Také jsem se rozhodl, že plat, který
jsem dostával během zadržení, dám na nějaké dobročinné účely. 

* Takže odcházení. Navždy? 

Nevylučuji, že jakmile se všechny kauzy, které se kolem mě vytvořily, podaří rozplést a úspěšně vysvětlit, nevrátím se. Ale jak
říkám, celé to pro mě byla výrazná životní zkušenost. Natolik silná, že bych musel být úplný hlupák, abych se z ní nepoučil.
Těch náhod a možností, kdy stačilo málo a celé to mohlo skončit úplně jinak, tam bylo tolik, že to snad opravdu musel být
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Letní kino v Tyršových sadech letos nebude URL
WEB , Datum: 15.03.2012 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562
Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech o letošních prázdninách nebude. Vyžene ho plánovaná přestavba parku.

Radnice počítá s tím, že ke kontroverzní revitalizaci parku skutečně tento rok dojde. Do sadů vjede těžká technika, takže pro
promítání tady nebude místo.Ve hře se ale objevila varianta, která nabízí prostor v parku pod Vinicí. Dukelský městský obvod
hodlá v budoucnu areál opravit, ale zároveň by povolil i provizorní promítání letního kina už v letošním roce.„Jedinou takovou
diskutabilní otázkou je to, zdali si tam lidé najdou cestu, pokud to není ještě v tom dokonalém tvaru, jak bude nabízet ten
projekt. Celá věc je o tom, že bychom letos chtěli udělat projekt, v příštím roce rekonstruovat. Od příštího roku by teoreticky
kino mohla mít svoje stále místo. Co se týče letošního roku, jsem připravený udělat tam taková opatření, abychom vytvořili
solidní zázemí pro kino a jeho provoz i pro návštěvníky,“ pokračuje starosta pardubického obvodu Jiří Hájek.Chcete dostávat
každý den zpravodajství e-mailem zdarma do vaší schránky? Budete tak mít každý den dokonalý přehled o dění ve Vašem kraji
a k tomu tipy na vybrané pořady ČRo Pardubice! To vše úplně zdarma! Stačí se jen zaregistrovat!
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Pardubice: Letňák v Tyršáku nebude! URL
WEB , Datum: 16.03.2012 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000
Tradiční promítání v pardubickém letním kině v Tyršových sadech letos v létě nebude. Vyžene ho plánovaná přestavba parku.

Pardubická radnice počítá s tím, že se nakonec velmi kontroverzní obnova Tyršových sadů uskuteční. V létě v nich tak místo
letňáku bude dominovat těžká technika. Informoval o tom Český rozhlas.

Uvažuje se ale i o možnosti, kterou nabízí prostor v parku pod Vinicí. Dukelský městský obvod hodlá v budoucnu areál opravit,
ale zároveň by povolil i provizorní promítání letního kina už v letošním roce.

„Jedinou diskutabilní otázkou je, zdali si tam lidé najdou cestu, pokud to není ještě v dokonalém tvaru, jak bude nabízet projekt.
Celá věc je o tom, že bychom letos chtěli udělat projekt, v příštím roce rekonstruovat. Od příštího roku by teoreticky kino mohlo
mít svoje stále místo. Co se týče letošního roku, jsem připravený udělat tam taková opatření, abychom vytvořili solidní zázemí
pro kino a jeho provoz i pro návštěvníky,“ uvedl starosta pardubického obvodu Jiří Hájek.

(vma, foto: arch.)
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Pardubice: Letňák v Tyršáku nebude! URL
WEB , Datum: 19.03.2012 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000
Tradiční promítání v pardubickém letním kině v Tyršových sadech letos v létě nebude. Vyžene ho plánovaná přestavba parku.

Pardubická radnice počítá s tím, že se nakonec velmi kontroverzní obnova Tyršových sadů uskuteční. V létě v nich tak místo
letňáku bude dominovat těžká technika. Informoval o tom Český rozhlas.

Uvažuje se ale i o možnosti, kterou nabízí prostor v parku pod Vinicí. Dukelský městský obvod hodlá v budoucnu areál opravit,
ale zároveň by povolil i provizorní promítání letního kina už v letošním roce.

„Jedinou diskutabilní otázkou je, zdali si tam lidé najdou cestu, pokud to není ještě v dokonalém tvaru, jak bude nabízet projekt.
Celá věc je o tom, že bychom letos chtěli udělat projekt, v příštím roce rekonstruovat. Od příštího roku by teoreticky kino mohlo
mít svoje stále místo. Co se týče letošního roku, jsem připravený udělat tam taková opatření, abychom vytvořili solidní zázemí
pro kino a jeho provoz i pro návštěvníky,“ uvedl starosta pardubického obvodu Jiří Hájek.

(vma, foto: arch.)
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Pardubice: Letňák v Tyršáku nebude! URL
WEB , Datum: 19.03.2012 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000
Tradiční promítání v pardubickém letním kině v Tyršových sadech letos v létě nebude. Vyžene ho plánovaná přestavba parku.

Pardubická radnice počítá s tím, že se nakonec velmi kontroverzní obnova Tyršových sadů uskuteční. V létě v nich tak místo
letňáku bude dominovat těžká technika. Informoval o tom Český rozhlas.

Uvažuje se ale i o možnosti, kterou nabízí prostor v parku pod Vinicí. Dukelský městský obvod hodlá v budoucnu areál opravit,
ale zároveň by povolil i provizorní promítání letního kina už v letošním roce.

„Jedinou diskutabilní otázkou je, zdali si tam lidé najdou cestu, pokud to není ještě v dokonalém tvaru, jak bude nabízet projekt.
Celá věc je o tom, že bychom letos chtěli udělat projekt, v příštím roce rekonstruovat. Od příštího roku by teoreticky kino mohlo
mít svoje stále místo. Co se týče letošního roku, jsem připravený udělat tam taková opatření, abychom vytvořili solidní zázemí
pro kino a jeho provoz i pro návštěvníky,“ uvedl starosta pardubického obvodu Jiří Hájek.

(vma, foto: arch.)
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„Tyršáky“: Revitalizace ano, ale šetrněji k přírodě a levněji
TISK , Datum: 21.03.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Občanská sdružení: Snaha vyčerpat evropské dotace za každou cenu je kontraproduktivní 
K věci 
Téma Pardubického deníku: revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích 

Pardubice – „Po již zahájeném kácení přibližně 160 až 190 menších stromů, nazvaných „pěstebním kácením”, má v Tyršových
sadech následovat vjezd těžké techniky do parku. Dodatečně bude vykáceno dalších 200 vzrostlých stromů. Čeká se jen na
povolení, které je v současné době ve správním řízení,“ tvrdí shodně členové občanských sdružení Chráníme stromy a Zelená
pro Pardubicko. 
Po nástupu mechanizace a dělníků bude podle nich jen v rámci „promenády“ vybetonována plocha zhruba velikosti fotbalového
hřiště. 
Z parku bude zřejmě navždy vystěhováno Pardubické  letní  kino . 
„Park je třeba revitalizovat, ale takto?,“ diví se Tomáš Kliegr, člen občanského sdružení Chráníme stromy. 

Zadluženou kasu rozhodně nechceme 

„Revitalizace podle mého názoru znamená obnovu zeleně, ne rozsáhlé stavební úpravy zahrnující umělá vodní koryta, umělý
rybník, zbytečně přeložené funkční cesty a mramorová schodiště. Z rozpočtových nákladů ve výši 83 milionu jde ale pouze 11%
na zeleň. Magistrát sice argumentuje tím, že většinu zaplatí evropská dotace, ale přesto zhruba 12 milionů půjde i tak z
městského rozpočtu. To je podle mého názoru více,než by stála obnova zeleně, včetně vysázení květinových záhonů, podle
navrhovaného projektu. Jistě by zbylo na opravu mobiliáře i další nutné úpravy,“ říká Tomáš Kliegr. 
„Snahu vyčerpat evropské dotace za každou cenu nalitím desítek milionů do nových nepotřebných staveb v parku považujeme
za kontraproduktivní,“ podotýká člen občanského sdružení Zelená pro Pardubicko Jan Linhart. 
„V parku by měla být zeleň a ne stavby. Proč do parku zavádět další potok pomocí umělého koryta, když by se mohl obnovit
Císařský náhon včetně obou jezírek? Navíc se provozní náklady parku výrazně zvednou a ročně vzrostou více než trojnásobně
na částku přes čtyři miliony korun. Evropské dotace je možné čerpat až do roku 2013, domnívám se, že je v Pardubicích mnoho
jiných míst, kde by byly smysluplněji využity. Park lze revitalizovat bez dotací za těch zhruba 20 milionů, které město již na
projekt ze svého rozpočtu vyčlenilo. Méně je někdy více,“ praví Jan Linhart. 
„Chceme, aby se město chovalo jako dobrý hospodář, nechceme zadlužené Pardubice,“ uvádí Tomáš Kliegr. 

Chovalo se město jak dobrý hospodář? 

„Skutečnost, zda se město Pardubice v projektu Tyršových sadů chovalo jako dobrý hospodář,prošetřuje Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Pokud by bylo shledáno vážné porušení zákona, nemusela by být proplacena dotace. Námi volení
politici se přesto rozhodli nečekat na výsledek šetření a s realizací začít. Pokud nebude dotace udělena, bude si muset město
na dokončení nejspíše vzít úvěr,“ uzavírá člen sdružení Chráníme stromy. 
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Pardubické  letní  kino  by mohlo v létě promítat URL
WEB , Datum: 05.04.2012 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562
Pardubickému  letnímu  kinu  svitla naděje na prázdninové promítání. Poté, co radnice oznámila, že ho letos provozovat
nebude, se karta obrátila a město pro něj připravuje plochu mezi torzem sportovní haly a sociálním úřadem.

Místo bude vyčištěno za městské peníze a upraveno pro potřeby letního kina. Starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík totiž
považuje tento projekt za důležitý a snaží se ho co nejvíce podpořit.„Protože jsme si loni ověřili, že obyvatelé okolních ulic v
případě úprav, které se provedly, si nestěžovali. Bylo to způsobeno tím, že pan Motyčka v prostoru vstupu umístil
velkoprostorový panel na lešení, který tam udělal zábranu, aby tam tudy vcházeli lidi do letní kina a zároveň vytvořil
protihlukovou clonu. Ověřili jsme si, že ani okolní zástavbě kino nemusí vadit,“ doplnil Menšík.Chcete dostávat každý den
zpravodajství e-mailem zdarma do vaší schránky? Budete tak mít každý den dokonalý přehled o dění ve Vašem kraji a k tomu
tipy na vybrané pořady ČRo Pardubice! To vše úplně zdarma! Stačí se jen zaregistrovat!
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Pardubickému letnímu  kinu  svitla naděje na prázdninové promítání
RÁDIO , Datum: 05.04.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 2 , Poslechovost pořadu: 6 896

Ota GUTWIRTH, moderátor 
Pardubickému  letnímu  kinu  svitla naděje na prázdninové promítání. Poté, co radnice oznámila, že ho letos provozovat
nebude, se karta obrátila a město pro něj připravuje plochu mezi torzem sportovní haly a sociálním úřadem. Místo bude
vyčištěno za městské peníze a upraveno pro potřeby letního kina. Starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík totiž považuje
tento projekt za důležitý a snaží se ho co nejvíce podpořit. 

Jaroslav MENŠÍK, starosta prvního městského obvodu Pardubice 
Protože jsme si loni ověřili, že obyvatelé okolních ulic v případě úprav, které se provedly, si nestěžovali. Bylo to způsobeno tím,
že pan Motyčka v prostoru vstupu umístil velkoprostorový panel na lešení, který tam zároveň udělal zábranu, aby tam tudy
vcházeli lidi do letní kina a zároveň tam taky vytvořil takovou protihlukovou clonu. Takže jsme si ověřili, že ani jako okolní
zástavbě kino nemusí vadit. 

Pardubické  letní  kino  přežije, zachrání ho přesun o sto metrů URL
WEB , Datum: 05.04.2012 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988
Letní kino, kam si lidé zvykli chodit během uplynulých šesti sezon, se vrací do centra Pardubic. Poté, co radnice oznámila, že
ho letos nemá kde provozovat, se karta obrátila a město už pro něj upravuje plochu za sociálním úřadem.

Lidé v Pardubicích se letos svého letního kina pravděpodobně dočkají. Na tom, že by kino mohlo být mezi torzem sportovní
haly a sociálním úřadem, se shodují jeho provozovatel Jan Motyčka, radní František Brendl a starosta prvního obvodu Jaroslav
Menšík.

"V původně plánované lokalitě mezi torzem haly a sociálkou měla být příjezdová cesta pro stavební techniku při opravě parku.
Nakonec tudy jezdit nebudou, už jsme proto začali s úpravou místa pro letní kino," řekl náměstek primátorky František Brendl.
Plátno zakryje staré ruiny 

V parku se tak zrakům lidí opět ukázaly ruiny sportovní haly, které během let dokázaly zakrýt náletové dřeviny. Teď na místě
vzniká zplanýrovaná plocha pro budoucí hlediště kina, torzo haly by mělo zakrýt promítací plátno. Nové místo je přitom asi sto
metrů od původního kina.

"Vyčlenili jsme na vyčištění prostranství peníze z našich prostředků, teď ještě zbývá se dohodnout se sociálním úřadem, část
pozemku je jejich," řekl starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík. 

Zhatit návrat letního promítání, které radnice před několika týdny už odpískala, mohou jen peníze. Provozovatel kina dostával
každý rok od města 200 tisíc korun, což podle něj bylo nedostatečné. Letos potřebuje trojnásobek. Peníze na provoz musejí
posvětit radní a zastupitelé 

"Celkové náklady jsou přes milion korun. Něco zaplatíme ze svého, něco od sponzorů, ale bez dotace města se neobejdeme,"
řekl Motyčka. Argumentuje tím, že do kina chodí každý rok kolem šedesáti tisíc diváků, takže by radnice přispěla každému
desetikorunou. 

Brendl nepopírá, že se jedná o takto masovou kulturní akci, zároveň ale dodává, že 600 tisíc je přeci jen rána do rozpočtu.
"Musela by projít rozpočtová změna. To znamená schválit ji v radě města a pak na zastupitelstvu. Sám změnu navrhnu a
podpořím," řekl náměstek. 

Brendl by mohl zvýšení dotace pro kino docílit. Alespoň se tak vyjádřil jeho kolega v radě města Jiří Rozinek. "V zásadě s tím
nemám problém, pokud to půjde z rozpočtu kapitol, které má Brendl na starosti. Pokud to náměstek bude považovat za prioritu,
já ho podpořím," řekl Rozinek. Opozice kino chce, potřebuje ale vědět, na co půjde dotace 

Pro zachování letního kina je i opozice. "Naše strana byla vždy pro zachování letního kina. Nedokážu ale říct, jak se postavíme
k návrhu na změnu dotace, když nevím, k čemu by sloužila, potřebujeme k tomu nějaké podklady," řekl zastupitel za ODS Petr
Klimpl. 

Motyčka uvedl, že dotaci spolknou provozní náklady. Dodal, že jen půjčovné filmů stojí přes 260 tisíc korun. Šestnáctého dubna
se Motyčka sejde se starostou Menšíkem a náměstkem Brendlem na další jednání.

Pokud i na něm najdou společnou řeč, schválení dotace, projde-li radou města, dostanou v květnu na stůl zastupitelé. A pokud
dvacet z nich zvedne ruku pro zachování letního kina a budou ochotni mu zvýšit dotaci, nestojí celoprázdninovému promítání
filmů pod širým nebem nic v cestě. 
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Letní kino přežije, zachrání ho přesun o sto metrů
TISK , Datum: 05.04.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Letní kino, kam si lidé zvykli chodit během uplynulých šesti sezon, se vrací do centra města. Poté, co radnice oznámila, že ho
letos nemá kde provozovat, se karta obrátila a město už pro něj upravuje plochu za sociálním úřadem. 

PARDUBICE Lidé v Pardubicích se letos svého letního kina pravděpodobně dočkají. Na tom, že by kino mohlo být mezi torzem
sportovní haly a sociálním úřadem, se shodují jeho provozovatel Jan Motyčka, radní František Brendl a starosta prvního
obvodu Jaroslav Menšík. 
„V původně plánované lokalitě mezi torzem haly a sociálkou měla být příjezdová cesta pro stavební techniku při opravě parku.
Nakonec tudy jezdit nebudou, už jsme proto začali s úpravou místa pro letní kino,“ řekl náměstek primátorky František Brendl. 
V parku se tak zrakům lidí opět ukázaly ruiny sportovní haly, které během let dokázaly zakrýt náletové dřeviny. Teď na místě
vzniká zplanýrovaná plocha pro budoucí hlediště kina, torzo haly by mělo zakrýt promítací plátno. Nové místo je přitom asi sto
metrů od původního kina. „Vyčlenili jsme na vyčištění prostranství peníze z našich prostředků, teď ještě zbývá se dohodnout se
sociálním úřadem, část pozemku je jejich,“ řekl starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík. 

Pro zajištění kina zbývá jediné -peníze od města 

Zhatit návrat letního promítání, které radnice před několika týdny už odpískala, mohou jen peníze. Motyčka dostával každý rok
od města 200 tisíc korun, což podle něj bylo nedostatečné. Letos potřebuje trojnásobek. „Celkové náklady jsou přes milion
korun. Něco zaplatíme ze svého, něco od sponzorů, ale bez dotace města se neobejdeme,“ řekl provozovatel kina Jan Motyčka.
Argumentuje tím, že do kina chodí každý rok kolem šedesáti tisíc diváků, takže by radnice přispěla každému desetikorunou.
Brendl nepopírá, že se jedná o takto masovou kulturní akci, zároveň ale dodává, že 600 tisíc je přeci jen rána do rozpočtu.
„Musela by projít rozpočtová změna. To znamená schválit ji v radě města a pak na zastupitelstvu. Sám změnu navrhnu a
podpořím,“ řekl náměstek. 
Brendl by mohl zvýšení dotace pro kino docílit. Alespoň se tak vyjádřil jeho kolega v radě města Jiří Rozinek. „V zásadě s tím
nemám problém, pokud to půjde z rozpočtu kapitol, které má Brendl na starosti. Pokud to náměstek bude považovat za prioritu,
já ho podpořím,“ řekl Rozinek. 

Opozice kino chce, potřebuje ale vědět, na co půjde dotace 

Pro zachování letního kina je i opozice. „Naše strana byla vždy pro zachování letního kina. Nedokážu ale říct, jak se postavíme
k návrhu na změnu dotace, když nevím, k čemu by sloužila, potřebujeme k tomu nějaké podklady,“ řekl zastupitel za ODS Petr
Klimpl. 
Motyčka uvedl, že dotaci spolknou provozní náklady. Dodal, že jen půjčovné filmů stojí přes 260 tisíc korun. Šestnáctého dubna
se Motyčka sejde se starostou Menšíkem a náměstkem Brendlem na další jednání. Pokud i na něm najdou společnou řeč,
schválení dotace, projde-li radou města, dostanou v květnu na stůl zastupitelé. A pokud dvacet z nich zvedne ruku pro
zachování letního kina a budou ochotni mu zvýšit dotaci, nestojí celoprázdninovému promítání filmů pod širým nebem nic v
cestě. 

FAKTA Pardubické  letní  kino  

Poprvé mohli lidé chodit po celé prázdniny zdarma na promítání do Tyršových sadů v roce 2006. 
Provozovatelé se museli potýkat s některými těžkostmi, například stížnostmi a peticemi obyvatel okolních domů, kterým vadil
hluk. Vždy se však následující rok promítalo znova. Za celé prázdniny navštěvovalo kino až 60 tisíc lidí. 
Konec kinu v Tyršových sadech udělala až plánovaná přestavba parku. Náhradní místo je hned vedle původního, u torza
sportovní haly. 

Foto autor:   Foto: Radek Kalhous, MF DNES
Foto popis:   Nové místo Provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka sedí před torzem sportovní haly, kde se
zřejmě bude o prázdninách promítat.
Foto popis:   Kino zadarmo Letní kino má v Pardubicích věrné fanoušky. Nabízí totiž zajímavé i nové snímky zadarmo.
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Zpět

Existence letního prázdninového kina v Pardubicích je stále nejistá
RÁDIO , Datum: 23.04.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 6 896

Daniela PILAŘOVÁ, redaktorka 
Existence letního prázdninového kina v Pardubicích je stále nejistá. Všechny zainteresované strany ho sice chtějí, ale kvůli
revitalizaci Tyršových sadů pro něj není v parku místo. Do hry proto vstoupili dvě varianty. Tou první je promítání mezi budovou
Okresní správy sociálního zabezpečení a bývalou halou ČSTV. Druhou variantou je mobilní letní kino. V obou případech by
muselo město podpořit akci částkou vyšší než půl milionu korun. Podle radního Františka Brendla je tato částka pro město
nereálná. 

František BRENDL, radní Města Pardubice 
Je to o tom, že pan Motyčka nějakým způsobem po nás chce částku 600 tisíc na jiný typ kina. Já si netroufám tvrdit, jestli je to
částka vysoká nebo nízká. Vono s ohledem na úspěšnost toho projektu a jiná návštěvnost, je to nějakým způsobem i možná
částka obhajitelná. Nicméně samozřejmě pro město je to navýšení a myslím si, že nebude vůle ani ochota o takovouhle částku
jako by navyšovat. Proto hledáme nějaký kompromisní řešení. 

Daniela PILAŘOVÁ, redaktorka 
Rozpočet pardubického  letního  kina  činí každý rok přes jeden milion korun. Během prázdnin ho navštíví přes padesát tisíc
diváků. Jeho provozovatel Jan Motyčka proto tvrdí, že částka 600 tisíc korun jako dotace od města je zcela adekvátní. 

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina 
Myslím si právě vzhledem k faktu, že letní kino je zadarmo, je to služba pro obyvatele především Pardubic a ten rozpočet je
takovýhle, tak by ta částka měla být určitě vyšší. My jsme v podstatě v letech minulých částkou 300, 400 tisíc ten provoz
dotovali z peněz firemních případně za pomoci nějakých reklamních partnerů. A v tuhle chvíli už to podstatě nedokážeme, proto
je nutno, nutnost ten rozpočet navýšit. 
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Dobrá zpráva
TISK , Datum: 15.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
pro diváky 

Přesto, že už to vypadalo, že Pardubické  letní  kino  končí, opak možná bude pravdou. Pokud radní a následně i zastupitelé
schválí navýšení dotace z městského rozpočtu, oblíbený projekt by mohl být zachráněn. Ostatně už má ve městě šestiletou
tradici a sledování filmů, často i těch nejnovějších, pod širým nebem k létu prostě patří. Teďužale vše záleží na tom, jestli se
radním podaří v rozpočtu nalézt čtyři sta tisíc korun navíc. Snad se to povede, zrušit Pardubické  letní  kino  by určitě byla
velká škoda. 

Zpět

Zůstane v Pardubicích letní kino? Rozhodovat budou radní
TISK , Datum: 15.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Největším problémem projektu je kromě nového místa i požadovaná dotace, která se zvýšila na šest set tisíc korun 

Pardubice – O osudu letního kina, které má v Pardubicích již šestiletou tradici, bude na svém dnešním zasedání jednat Rada
města Pardubic. Poté se tato problematika možná dostane i na zasedání pardubického zastupitelstva. Výsledkem hlasování by
mohla být jedna z následujících variant: letní kino v parku u jezera Bajkal, mobilní letní kino v různých lokalitách Pardubic v
červenci, popřípadě v červenci i v srpnu. V úvahu ale připadá i možnost, že Pardubické  letní  kino  skončí. 

Kino bez novinek? 

V případě „stálého“ letního kina, které by zahrnovalo sedmapadesát projekcí, by byla potřeba dotace od magistrátu ve výši
šest set tisíc korun, u červencového mobilního letního kina s devíti projekcemi čtyři sta padesát tisíc korun. Na mobilní kino v
červenci i srpnu se čtrnácti projekcemi by bylo nutných sedm set tisíc korun z městského rozpočtu. Mobilní kino by však
neumožnilo využít stávající 35mm projektory, takže by nebylo možné uvádět filmové novinky. 
Právě výše dotace z magistrátu je jedním z největších problémů. „Zaregistroval jsem názor, že požadovaná dotace na
dvouměsíční provoz letního kina, ve výši šesti set tisíc, se někomu zdá příliš vysoká. Vzhledem k počtu projekcí, dnů konání a
zejména počtu diváků, považuji výši dotace za stále neadekvátní rozsahu projektu. Odpovídající by byla 1,5 milionu. Jen
pronájem filmů vyjde na tři sta tisíc korun,“ poznamenal provozovatel Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Navýšení z původních dvou set tisíc na šest set tisíc je opravdu razantní. Není neodůvodnitelné, ale je náhlé, s panem
Motyčkou jsme dlouho nemohli komunikovat. Projekt letního kina se městu líbí, takže se budu snažit, aby radní navýšení přijali,
ale asi s tím bude problém. Bude záležet na tom, jak se k tomu radní postaví. Buď narychlo seženeme peníze, nebo někoho,
kdo bude kino provozovat levněji,“ uvedl náměstek pardubické primátorky František Brendl a dále připomněl, že kromě peněz
je potřeba nalézt i vhodné místo. 

Peněžní spoluúčast 

Vpřípadě mobilního kina by v úvahu připadalo podle Brendla také nabídnout peněžní spoluúčast obvodům. 
„Po případné odsouhlasení některé varianty mobilního kina bude nutné vstoupit do jednání s reklamními partnery a zjistit jejich
aktuální zájem o účast na projektu s výrazně menší návštěvností. Rovněž nelze předpokládat, na rozdíl od varianty stálého
kina, významnější příjem z prodeje občerstvení. A to zejména vzhledem k existenci stálých provozovatelů občerstvení v místech
konání projekce a vysokých nákladech na dopravu a instalaci vlastního zařízení k prodeji občerstvení v místech, kde jiní
provozovatelé nepůsobí,“ řekl Jan Motyčka. 
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Zpět

I nízké vstupné by ušetřilo městskou kasu
TISK , Datum: 15.05.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Martin Biben , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Zápisník 

Pardubické  letní  kino  se během několika let existence stalo pojmem. 
Program mělo velmi dobře sestavený z filmových hitů i náročnějších snímků a zájem byl obrovský. Kino se v létě stalo centrem
večerního a nočního života, město přestalo být mrtvé, Pardubicím ho záviděli vlastně všichni, kdo v létě přijeli. Jisté je, že
rozhodující podíl na úspěchu měl fakt, že provozovatelé kina promítali díky městské dotaci zdarma. Jenže má si město v době,
kdy je třeba šetřit, kde se dá, dovolovat dál takový luxus? 
600 tisíc sice není žádná závratná suma, ale neprospěly by více třeba ve škole či nemocnici? Z úvah zastupitelů by proto
neměla vypadnout ani možnost vybírání vstupného. Byť velmi nízkého. Kino navštěvovalo ročně 60 tisíc lidí. Kdyby dal každý
pouhou desetikorunu, byla by dotace zbytečná. A kdyby přišla kvůli desetikoruně jen polovina lidí, stačila by poloviční dotace.
Není to cesta? 
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Zpět

Pardubice podpoří letní kino
RÁDIO , Datum: 16.05.2012 , Zdroj: Hitrádio MAGIC , Zpráva: 3 , Poslechovost pořadu: 16 798

Lucie MARTÍNKOVÁ, moderátorka 
Pardubické  letní  kino  je opět blíž k tomu, že letos o prázdninách bude promítat. Radní města totiž schválili navýšení dotace
pro jeho provozovatele na 600 tisíc korun. Promítat by se tak mohlo každý prázdninový den, pokud to dovolí počasí. Záměr
ještě musí podpořit zastupitelstvo.

Pardubické  letní  kino  je opět blíž k tomu, že letos o prázdninách bude promítat
RÁDIO , Datum: 16.05.2012 , Zdroj: Rádio Blaník - východní Čechy , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 18 614

moderátorka 
Pardubické  letní  kino  je opět blíž k tomu, že letos o prázdninách bude promítat. Radní města totiž schválili navýšení dotace
pro jeho provozovatele na 600 tisíc korun. O poslední zbytky státní správy přišly pardubické městské obvody včera o odebrání
agendy rozhodli zastupitelé města. Dobrou zprávou pro malé radnice je ale vůle zastupitelů posílit jejich samosprávné funkce. 
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Pardubické  letní  kino  žije dál, radní města ho podpořili
TISK , Datum: 17.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Příznivý signál vyslali milovníkům stříbrného plátna radní města Pardubic na svém úterním zasedání, když se
rozhodli dát zelenou myšlence zachování Pardubického  letního  kina . 
Unikátní prázdninový projekt, který během dvou měsíců nabízel denně obyvatelům a návštěvníkům města perníku bezplatné
filmové projekce nejnovějších trháků i atraktivních artových snímků, bude s největší pravděpodobností pokračovat i letos. 

Tři různé návrhy 

„Od provozovatele Pardubického  letního  kina  Jana Motyčky jsme dostali tři návrhy. Jako nejsmysluplnější nám přišla varianta
zachování stávajícího rozměru akce, tedy dvouměsíční bezplatné projekce. Ostatní pracovaly s omezeným počtem promítacích
dnů. Místo tradičních Tyršových sadů se však zřejmě kvůli jejich chystané revitalizaci bude muset pro tento projekt najít jiné
místo,“ řekl náměstek pardubické primátorky František Brendl. 

Kde se utáboří? 

„Souhlasím se závěrem radních, že bezplatné projekce po celou dobu letních prázdnin jsou tou nejsmysluplnější variantou.
Bylo by úžasné, kdyby se ještě letos mohlo znovu promítat v Tyršových sadech. Stále ještě ve skrytu duše doufám, že by
revitalizace parku mohla fakticky začít až po letních prázdninách, i když si jako obyvatel Pardubic jeho obnovu ze srdce přeji,“
nechal se slyšet provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
„V tuto chvíli si vůbec nepřipouštím, že by letní kino mohlo promítat v Tyršových sadech ještě letos, ale to jsem si myslel už loni
a nakonec se zde promítalo. Je pravdou, že kvůli odpůrcům revitalizace parku tento přesun oddalujeme na můj vkus moc
dlouho,“ prozradil náměstek primátorky František Brendl. 
„V úvahu nyní připadá alternativa v lokalitě za mostem Pavla Wonky mezi Bajkalem a řekou Labe. Tam by se dalo vytvořit
zázemí podobné tomu, na jaké jsou návštěvníci Pardubického  letního  kina  zvyklí z Tyršových sadů,“ přemítal náměstek. 
„Tato varianta by určitě byla realizovatelná,“ přitakal provozovatel Jan Motyčka, který letos město požádal o dotaci ve výši 600
tisíc korun. 

Byli vždy ve ztrátě 

„Každoročně činila dotace 200 tisíc korun. Pan Motyčka letos zřejmě není v takové ekonomické kondici, v jaké byl v
předchozích letech. Rada města Pardubic odhlasovala, že při změně rozpočtu bude zastupitelům předkládat pokrytí této částky,
aby se letní kino mohlo i letos konat,“ potvrdil František Brendl. 
„Výše žádosti o finanční příspěvek rozhodně není o aktuální dobré či špatné finanční kondici jedné osoby či společnosti. Od
vzniku tohoto projektu jsme letní kino provozovali se ztrátou. Několikrát jsme žádali o vyšší dotaci, někdy nám dokonce byla i
přislíbena, ale nikdy jsme ji nedostali. Ale věčně ve ztrátě být nelze. Při počtu tolika bezplatných projekcí by klidně mohla být i
vyšší,“ pokračoval provozovatel projektu, který každoročně navštívilo kolem 60 tisíc diváků. 
„Velmi oceňujeme, že radní města si uvědomili, jaký nebývalý ohlas a návštěvnost Pardubické  letní  kino  má a rozhodli se
tento celorepublikově ojedinělý počin podpořit. Pevně věřím, že se podobně zachovají i zastupitelé, zvláště, když všechny
strany působící v zastupitelstvu, dokonce napříč politickým spektrem, slibovaly před komunálními volbami, že nám budou
nakloněny,“ dodal Jan Motyčka. 
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Pardubické  letní  kino  by mohlo promítat každý den URL
WEB , Datum: 17.05.2012 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562
I o letošních prázdninách se bude v Pardubicích s největší pravděpodobností každý den promítat. Radní dali jasně najevo, že
letní kino chtějí.

Radní tak jednomyslně odsouhlasili dotaci 600 tisíc, kterou ale ještě musí na konci června schválit zastupitelstvo.Právě peníze
jsou jedním z úskalí, kterým si letos projekt letního kina musí ještě projít. Dalším problémem je místo promítání. Vše komplikuje
možná přestavba Tyršových sadů, o které se pořád neví, jestli o prázdninách vůbec začne. Nejčastěji se ale mluví o dvou
lokalitách, a to parku mezi Labem a rybníkem Bajkal nedaleko Wonkova mostu a prostoru u starých jatek v blízkosti zdymadla.
Třetí možností je i původní místo promítání, ale to pouze v případě, že plánovanou revitalizaci parku město nezahájí.
Každopádně město Pardubice projekt letního kina, které navštíví každým rokem desetitisíce diváků, podporuje a v červnu podá
zastupitelstvu návrh na změnu rozpočtu. Jen tak může získat slíbených 600 tisíc korunChcete dostávat každý den zpravodajství
e-mailem zdarma do vaší schránky? Budete tak mít každý den dokonalý přehled o dění ve Vašem kraji a k tomu tipy na
vybrané pořady ČRo Pardubice! To vše úplně zdarma! Stačí se jen zaregistrovat!
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Pardubické  letní  kino  přežije. Rada schválila dotaci URL
WEB , Datum: 17.05.2012 , Zdroj: zpravy.tiscali.cz , Autor: Danica Klein , RU / den: 29 705
Pardubické  letní  kino  je opět blíž k tomu, že letos o prázdninách bude promítat. Radní města totiž schválili navýšení dotace
pro jeho provozovatele na 600.000 korun. Promítat by se tak mohlo každý prázdninový den, pokud to dovolí počasí. Na tiskové
konferenci o tom dnes informoval náměstek primátorky František Brendl (Pardubáci). Záměr ještě musí podpořit zastupitelstvo.

"Nyní se musíme s provozovatelem letního kina spojit, abychom doladili termíny a kino mohlo o prázdninách promítat," uvedl
Brendl.

O místě, kam budou moci lidé na venkovní promítání přijít, se zatím jedná. Nejčastěji se hovoří o dvou lokalitách - parku mezi
Labem a rybníkem Bajkal nedaleko Wonkova mostu a prostoru u starých jatek v blízkosti zdymadla.

Původní místo promítání, Tyršovy sady, se má během léta začít revitalizovat. Projekt ale provází řada problémů. Pokud by se v
sadech se stavbou nezačalo, kino by mohlo být i tam. 
Letní kino je v Pardubicích velmi oblíbené, každý rok ho navštíví desetitisíce lidí. Vstupné je zdarma.
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Pardubické  letní  kino  žije dál, radní města ho podpořili URL
WEB , Datum: 18.05.2012 , Zdroj: denik.cz
Pardubice – Příznivý signál vyslali milovníkům stříbrného plátna radní města Pardubic na svém úterním zasedání, když se
rozhodli dát zelenou myšlence zachování Pardubického  letního  kina . Unikátní prázdninový projekt, který během dvou měsíců
nabízel denně obyvatelům a návštěvníkům města perníku bezplatné filmové projekce nejnovějších trháků i atraktivních
artových snímků, bude s největší pravděpodobností pokračovat i letos.

"

„Od provozovatele Pardubického  letního  kina  Jana Motyčky jsme dostali tři návrhy. Jako nejsmysluplnější nám přišla varianta
zachování stávajícího rozměru akce, tedy dvouměsíční bezplatné projekce. Ostatní pracovaly s omezeným počtem promítacích
dnů. Místo tradičních Tyršových sadů se však zřejmě kvůli jejich chystané revitalizaci bude muset pro tento projekt najít jiné
místo," řekl náměstek pardubické primátorky František Brendl.

Kde se utáboří? 

„Souhlasím se závěrem radních, že bezplatné projekce po celou dobu letních prázdnin jsou tou nejsmysluplnější variantou.
Bylo by úžasné, kdyby se ještě letos mohlo znovu promítat v Tyršových sadech. Stále ještě ve skrytu duše doufám, že by
revitalizace parku mohla fakticky začít až po letních prázdninách, i když si jako obyvatel Pardubic jeho obnovu ze srdce přeji,"
nechal se slyšet provozovatel letního kina Jan Motyčka.

„V tuto chvíli si vůbec nepřipouštím, že by letní kino mohlo promítat v Tyršových sadech ještě letos, ale to jsem si myslel už loni
a nakonec se zde promítalo. Je pravdou, že kvůli odpůrcům revitalizace parku tento přesun oddalujeme na můj vkus moc
dlouho," prozradil náměstek primátorky František Brendl.

„V úvahu nyní připadá alternativa v lokalitě za mostem Pavla Wonky mezi Bajkalem a řekou Labe. Tam by se dalo vytvořit
zázemí podobné tomu, na jaké jsou návštěvníci Pardubického  letního  kina  zvyklí z Tyršových sadů," přemítal náměstek.

„Tato varianta by určitě byla realizovatelná," přitakal provozovatel Jan Motyčka, který letos město požádal o dotaci ve výši 600
tisíc korun.

Byli vždy ve ztrátě 

„Každoročně činila dotace 200 tisíc korun. Pan Motyčka letos zřejmě není v takové ekonomické kondici, v jaké byl v
předchozích letech. Rada města Pardubic odhlasovala, že při změně rozpočtu bude zastupitelům předkládat pokrytí této částky,
aby se letní kino mohlo i letos konat," potvrdil František Brendl.

„Výše žádosti o finanční příspěvek rozhodně není o aktuální dobré či špatné finanční kondici jedné osoby či společnosti. Od
vzniku tohoto projektu jsme letní kino provozovali se ztrátou. Několikrát jsme žádali o vyšší dotaci, někdy nám dokonce byla i
přislíbena, ale nikdy jsme ji nedostali. Ale věčně ve ztrátě být nelze. Při počtu tolika bezplatných projekcí by klidně mohla být i
vyšší," pokračoval provozovatel projektu, který každoročně navštívilo kolem 60 tisíc diváků.

„Velmi oceňujeme, že radní města si uvědomili, jaký nebývalý ohlas a návštěvnost Pardubické  letní  kino  má a rozhodli se
tento celorepublikově ojedinělý počin podpořit. Pevně věřím, že se podobně zachovají i zastupitelé, zvláště, když všechny
strany působící v zastupitelstvu, dokonce napříč politickým spektrem, slibovaly před posledními komunálními volbami, že nám
budou nakloněni," dodal Jan Motyčka. "
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Víkendová porota Deníku: O Pardubickém letním kině
TISK , Datum: 19.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice  Již to vypadalo, že oblíbené Pardubické  letní  kino  ve své šestileté tradici pokračovat nebude. Radní se ale
nakonec rozhodli projekt, který každoročně navštíví zhruba šedesát tisíc diváků, podpořit a v případě potřeby také zvýšit dotaci
z městského rozpočtu. Celorepublikově ojedinělý počin v letních měsících nabízí bezplatné projekce mnohdy nejnovějších
trháků i zajímavých artových filmů. Pokud by však byla zahájena revitalizace Tyršových sadů, kde se projekce tradičně konají,
muselo by se nalézt jiné místo. V úvahu nyní připadá lokalita za mostem Pavla Wonky mezi Bajkalem a řekou Labe. 

Mělo by Pardubické  letní  kino  podle naší víkendové poroty zůstat zachováno? 

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Letní kino je dobré zachovat, lidé si zvykli. Averze na hluk a nepořádek se
s městskou policií vyřeší. Jiná města nám toto mohou závidět. 

Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Jsem pro zachování letního kina. I když jsem tam nechodila, mám okolo sebe lidi,
kterým se tam hodně líbilo. Je to pardubický fenomén. 

Lumír Sokol, provozovatel klubu Ponorka Kino zachovat! Je to přínos pro kulturní dění ve městě o prázdninách. Pokud jej
povede dobrý provozovatel, jde o výbornou propagaci města. 

Jan Andrlík, ředitel společnosti EBA Letní kino patří k městu, je to prázdninové zpestření, já tam také chodil. Nemusí být v
lokalitě Tyršových sadů, náhradní místo se najde. 

Jiří Ševčík, zpěvák a moderátor Určitě zachovat, je to příjemná letní atrakce, kultury není nikdy dost. Tyršáky jsou dobré místo
a dalo by se domluvit i posunutí přestavby. 

Zpět
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Společnost Cinema Time chce zachránit zadlužené hradecké kino Centrál URL
WEB , Datum: 19.05.2012 , Zdroj: mediafax.cz , RU / den: 4 269
Tým agentury Cinema Time, který má za sebou šest ročníků Pardubického  letního  kina  a v těchto dnech připravuje sedmý,
nabízí své zkušenosti z kinematografie pro záchranu zadluženého hradeckého kina Centrál. (Ilustrační foto: © Mediafaxfoto.cz )

HRADEC KRÁLOVÉ/PARDUBICE / 11:40, 19. 05. 2012

Tým agentury Cinema Time, který má za sebou šest ročníků Pardubického  letního  kina  a v těchto dnech připravuje sedmý,
nabízí své zkušenosti z kinematografie pro záchranu zadluženého hradeckého kina Centrál. Mediafax o tom v sobotu informoval
jednatel agentury Tomáš Drechsler.

Tisícovka filmů ročně, festivaly, koncerty, výstavy, nová kavárna i promítání zdarma. To je podle Drechslera nabídka pro
Hradec. Kromě pravidelného promítání počítají noví zájemci s řadou speciálních projektů, jako jsou přenosy oper, baletů nebo
koncertních vystoupení, festivaly, režisérské profily, přehlídky národních a regionálních kinematografií (Polské filmové léto,
Hudební film, Bollywood, Festival francouzského filmu, Der Film, a podobně).

„Důraz chceme klást především na evropskou tvorbu. Už kvůli členství kina v síti Europa Cinemas, které by bylo vhodné
zachovat bez přerušení kontinuity. Jde totiž o výrazný zdroj financování provozu do budoucna,“ upřesnil Drechsler.

Program kina chce stavět nejen na čistě artových titulech, v jejichž uvádění by se nové pojetí dramaturgie mělo odlišovat od
konkurenčního multikina, ale také na divácky atraktivních snímcích. „V dramaturgii filmových projekcí budeme vedle žánrově
zaměřených titulů nabízet i projekce pro děti, studenty a seniory. Část těchto projekcí bude čistě vzdělávacích, a to zdarma v
rámci specifických projektů. Usilujeme o získání certifikátu pro projekce Film a škola a Filmové dědictví, seniorům bychom rádi
nabídli i páteční odpolední projekce zdarma. Jednáme o převzetí značky FK seniorů Stříbrné lišky,“ doplnil jednatel Cinema
Time.

Artkino Centrál bude také dále provozovat Akademický filmový klub UHK určený především vysokoškolákům. Novinkou má být
červnové promítání filmů s letní tematikou pod širým nebem na různých místech, což by určitě oživilo nejen centrum města.
Počítá se s více jak tisícovkou projekcí za rok.

Vedle toho by se pod vedením nového nájemce dočkaly oživení i přilehlé prostory kina. Do prostoru dvorany chce firma umístit
druhé plátno pro projekce zdarma v rámci provozu kavárny. Jde o obrodu původních konceptů kinokaváren, které pomalu
vymizely. To prý vyřeší i nutnost větších interiérových úprav a výzdoby prostoru před kavárnou. Dvorana by se měla stát také
místem pro konání koncertů a výstavní galerií.

„Vedle klasických koncertů se nabízí i větší produkce spojené s filmovou projekcí jako třeba Pink Floyd Revival Czech s
projektem The Wall. Dvorana kina má šanci stát se netradičním prostorem pro koncertní programy. Od září bychom ji pak rádi
prezentovali i jako místo pro měsíční výstavy začínajících fotografů, malířů a konceptuálních umělců. Část galerie bude
doplněna i exponáty z dějin kinematografie. Součástí naší práce s diváky a návštěvníky kina jsou i projekty exkurzí do
technického zázemí, výtvarné dílny konané k vybraným projekcím a dále pak animační programy pro školy či dětské a
studentské kolektivy,“ popsal další plány na oživení Centrálu Tomáš Drechsler s tím, že v případě zájmu ze strany vedení
města je společnost schopná převzít kino od 1. července. Jeho provoz by pak ráda zajišťovala minimálně po dobu příštích pěti
let.

Společnost Cinema Time vznikla transformací společnosti Attack Media, dlouholetého pořadatele nejvýznamnějších kulturních
akcí Pardubického kraje - Febiofestu a Pardubického  letního  kina . Společnost Cinema Time rovněž provozuje již druhým
rokem kino Cinema Time na Letišti Praha a je dodavatelem kompletní technologie mobilního kina. Její specializací jsou
projekce na netradičních místech. Díky nim už se diváci dočkali uvedení kultovního filmu Spalovač mrtvol v prostorách
pardubického krematoria, oscarového snímku Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky v hale pardubického nádraží,
Tmavomodrého světa na letišti, Katyně Andrzeje Wajdy v objektu bývalé vojenské posádky a dokumentu Občan Havel přikuluje
ve stylovém prostředí sladovny pardubického pivovaru.

Bohuslav Štepánek
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Pořadatel Pardubického  letního  kina  chce zachránit zadlužený Centrál v Hradci Králové URL
WEB , Datum: 20.05.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000
Pardubice/Hradec Králové - Tým agentury Cinema Time s.r.o má za sebou šest úspěšných ročníků Pardubického  letního
kina  a v těchto dnech připravuje sedmý. Své dlouholeté zkušenosti v oblasti kinematografie nabízí také v sousedním Hradci
Králové. Společnost Tomáše Drechslera má totiž zájem o převzetí zadluženého biografu Centrál.

Pardubice/Hradec Králové - Tým agentury Cinema Time s.r.o má za sebou šest úspěšných ročníků Pardubického  letního
kina  a v těchto dnech připravuje sedmý. Své dlouholeté zkušenosti v oblasti kinematografie nabízí také v sousedním Hradci
Králové. Společnost Tomáše Drechslera má totiž zájem o převzetí zadluženého biografu Centrál.

„Centrál je svou polohou i charakterem přirozeným kulturním a společenským místem v centru města a v tomto duchu jej
chceme provozovat a dále rozvíjet. Byla by velká škoda, kdyby takové kino přestalo promítat a lidé sem zapomněli cestu. Je
třeba mu vdechnout život. Díky svému vybavení má Centrál velký potenciál také jako místo pro vzdělávání nebo pro filmovou
postprodukci,“ říká jednatel společnosti Tomáš Drechsler.

Kromě pravidelného promítání počítají noví zájemci s řadou speciálních projektů, jako jsou přenosy oper, baletů nebo
koncertních vystoupení, festivaly, režisérské profily, přehlídky národních a regionálních kinematografií (Polské filmové léto,
Hudební film, Bollywood, Festival francouzského filmu, Der Film, atd). „Důraz chceme klást především na evropskou tvorbu.

Už kvůli členství kina v síti EUROPA CINEMAS, které by bylo vhodné zachovat bez přerušení kontinuity. Jde totiž o výrazný zdroj
financování provozu do budoucna.“ vysvětluje Drechsler.

Program kina chce stavět nejen na čistě artových titulech, v jejichž uvádění by se nové pojetí dramaturgie mělo odlišovat od
konkurenčního multikina, ale také na divácky atraktivních snímcích. ¨

„V dramaturgii filmových projekcí budeme vedle žánrově zaměřených titulů nabízet i projekce pro děti, studenty a seniory. Část
těchto projekcí bude čistě vzdělávacích, a to zdarma v rámci specifických projektů. Usilujeme o získání certifikátu pro projekce
Film a škola a Filmové dědictví, seniorům bychom rádi nabídli i páteční odpolední projekce zdarma. Jednáme o převzetí značky
FK seniorů Stříbrné lišky,“ doplňuje Tomáš Drechsler.

Artkino Centrál bude také dále provozovat Akademický filmový klub UHK určený především vysokoškolákům. Novinkou má být
červnové promítání filmů s letní tematikou pod širým nebem na různých místech, což by určitě oživilo nejen centrum města.
„Počítáme s více jak tisícovkou projekcí za rok,“ upřesňuje jednatel Cinema Time.

Vedle toho by se pod vedením nového nájemce dočkaly oživení i přilehlé prostory kina. „Do prostoru dvorany chceme umístit
druhé plátno pro projekce zdarma v rámci provozu kavárny. Jde o obrodu původních konceptů kinokaváren, které pomalu
vymizely. To vyřeší i nutnost větších interiérových úprav a výzdoby prostoru před kavárnou,“ říká Tomáš Drechsler.

Dvorana by se měla stát také místem pro konání koncertů a výstavní galerií. „Vedle klasických koncertů se nabízí i větší
produkce spojené s filmovou projekcí jako třeba Pink Floyd Revival Czech s projektem The Wall. Dvorana kina má šanci stát se
netradičním prostorem pro koncertní programy.

Od září bychom ji pak rádi prezentovali i jako místo pro měsíční výstavy začínajících fotografů, malířů a konceptuálních umělců.
Část galerie bude doplněna i exponáty z dějin kinematografie.

Součástí naší práce s diváky a návštěvníky kina jsou i projekty exkurzí do technického zázemí, výtvarné dílny konané k
vybraným projekcím a dále pak animační programy pro školy či dětské a studentské kolektivy,“ popisuje další plány na oživení
Centrálu Drechsler.

V případě zájmu ze strany vedení města je společnost schopná převzít kino od 1. července. Jeho provoz by pak ráda
zajišťovala minimálně po dobu příštích pěti let.

Společnost Cinema Time vznikla transformací společnosti Attack Media, dlouholetého pořadatele nejvýznamnějších kulturních
akcí Pardubického kraje - Febiofestu a Pardubického  letního  kina .

Filmové projekce pod širým nebem vzbudily u obyvatel i návštěvníků Pardubic nebývalý zájem a do městského parku přilákaly
za svou dosavadní historii neuvěřitelných 400 tisíc diváků. 

Společnost Cinema Time rovněž provozuje již druhým rokem kino Cinema Time na Letišti Praha a je dodavatelem kompletní
technologie mobilního kina. Její specializací jsou projekce na netradičních místech.

Díky nim už se diváci dočkali působivého uvedení kultovního filmu Spalovač mrtvol v prostorách pardubického krematoria,
oscarový snímek Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky mohli vidět v hale pardubického nádraží, Tmavomodrý svět na letišti,
Katyň Andrzeje Wajdy v objektu bývalé vojenské posádky a dokument Občan Havel přikuluje ve stylovém prostředí sladovny
pardubického pivovaru. 

Posledním místem této ojedinělé série byl kostel Zvěstování Panny Marie, v jehož působivém prostředí uvedl režisér Vladimír
Michálek svůj film Zapomenuté světlo.
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Zachrání tým Pardubického  letního  kina  Centrál v Hradci? Možná URL
WEB , Datum: 21.05.2012 , Zdroj: denik.cz , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice/Hradec Králové – „Zadluženému biografu je potřeba vdechnout nový život," konstatuje Tomáš Drechsler

"

Tisícovka filmů ročně, festivaly, koncerty, výstavy, nová kavárna i promítání zdarma. Taková je nabídka pro Hradec Králové, s
kterou nyní přichází tým pořadatelů Pardubického  letního  kina .

Společnost jeho jednatele Tomáše Drechslera má totiž zájem o převzetí zadluženého hradeckého biografu Centrál.
Centrálu je třeba vdechnout život

„Centrál je svou polohou i charakterem přirozeným kulturním a společenským místem v centru města a v tomto duchu jej
chceme provozovat a dále rozvíjet. Byla by velká škoda, kdyby takové kino přestalo promítat a lidé sem zapomněli cestu. Je
třeba mu vdechnout život. Díky svému vybavení má Centrál velký potenciál také jako místo pro vzdělávání nebo pro filmovou
postprodukci," říká jednatel společnosti Tomáš Drechsler.

Kromě pravidelného promítání počítají noví zájemci s řadou speciálních projektů, jako jsou přenosy oper, baletů nebo
koncertních vystoupení, festivaly, režisérské profily, přehlídky národních a regionálních kinematografií (Polské filmové léto,
Hudební film, Bollywood, Festival francouzského filmu, Der Film).

„Důraz chceme klást především na evropskou tvorbu. Už kvůli členství kina v síti Europa Cinemas, které by bylo vhodné
zachovat bez přerušení kontinuity. Jde totiž o výrazný zdroj financování provozu do budoucna." vysvětluje Tomáš Drechsler.

Program kina chce stavět nejen na čistě artových titulech, v jejichž uvádění by se nové pojetí dramaturgie mělo odlišovat od
konkurenčního multikina, ale také na divácky atraktivních snímcích.

„V dramaturgii filmových projekcí chceme vedle žánrově zaměřených titulů nabízet i projekce pro děti, studenty a seniory. Část
těchto projekcí by byla čistě vzdělávacích, a to zdarma v rámci specifických projektů. Usilujeme o získání certifikátu pro
projekce Film a škola a Filmové dědictví, seniorům bychom rádi nabídli i páteční odpolední projekce zdarma. Jednáme o
převzetí značky Filmového klubu seniorů Stříbrné lišky," doplňuje Tomáš Drechsler.

Artkino Centrál by také dále provozovala Akademický filmový klub Univerzity Hradec Králové určený především
vysokoškolákům.
Novinkou by bylo červnové promítání filmů s letní tematikou pod širým nebem na různých místech, což by určitě oživilo nejen
centrum města.
„Počítáme s více jak tisícovkou projekcí za rok," upřesňuje jednatel společnosti, která v Pardubicích provozuje zdejší letní kino.

Vedle toho by se pod vedením nového nájemce dočkaly oživení i přilehlé prostory kina. „Do dvorany chceme umístit druhé
plátno pro projekce zdarma v rámci provozu kavárny. Jde o obrodu původních konceptů kinokaváren, které pomalu vymizely.
To vyřeší i nutnost větších interiérových úprav a výzdoby prostoru před kavárnou," vysvětluje Tomáš Drechsler.

Dvorana by se podle něj měla stát také místem pro konání koncertů a výstavní galerií. „Vedle klasických koncertů se nabízí i
větší produkce spojené s filmovou projekcí jako třeba Pink Floyd Revival Czech s projektem The Wall. Dvorana kina má šanci
stát se netradičním prostorem pro koncertní programy. Od září bychom ji pak rádi prezentovali i jako místo pro měsíční výstavy
začínajících fotografů, malířů a konceptuálních umělců. Část galerie bude doplněna i exponáty z dějin kinematografie. Součástí
naší práce s diváky a návštěvníky kina jsou i projekty exkurzí do technického zázemí, výtvarné dílny konané k vybraným
projekcím a dále pak animační programy pro školy či dětské a studentské kolektivy," popisuje další plány na oživení Centrálu
Tomáš Drechsler.

„V případě zájmu ze strany vedení města je naše společnost schopná převzít kino od 1. července. Jeho provoz by pak ráda
zajišťovala minimálně po dobu příštích pěti let," informuje jednatel společnosti, která byla dlouholetým pořadatelem Febiofestu
a Pardubického  letního  kina .
Speciální projekce na různých místech

„Filmové projekce pod širým nebem vzbudily u obyvatel i návštěvníků Pardubic nebývalý zájem a do městského parku v
Tyršových sadech přilákaly za svou dosavadní historii neuvěřitelných 400 tisíc diváků," tvrdí Tomáš Drechsler, jehož
společnost již druhým rokem provozuje kino Cinema Time na Letišti Praha a je dodavatelem kompletní technologie mobilního
kina. „Její specializací jsou projekce na netradičních místech. Díky nim už se diváci dočkali působivého uvedení kultovního filmu
Spalovač mrtvol v prostorách krematoria, oscarový snímek Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky mohli vidět v hale nádraží,
Tmavomodrý svět na letišti, Katyň Andrzeje Wajdy v objektu bývalé vojenské posádky a dokument Občan Havel přikuluje ve
stylovém prostředí sladovny pardubického pivovaru. Posledním místem této ojedinělé série byl kostel Zvěstování Panny Marie,
v jehož působivém prostředí uvedl režisér Vladimír Michálek svůj film Zapomenuté světlo," uzavírá Tomáš Drechsler."
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Příznivci pardubického  letního  kina  se mohou těšit
RÁDIO , Datum: 21.05.2012 , Zdroj: Rádio Blaník - východní Čechy , Zpráva: 6

moderátorka 
Příznivci pardubického  letního  kina  se mohou těšit na svou oblíbenou zábavu. Radní totiž podpořili největší letní atrakci v
kraji šesti sty tisíci korunami. Dotaci přislíbili. Teď musí v rozpočtu peníze najít. 

Zachrání hradecké kino Centrál?
TISK , Datum: 22.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice/Hradec Králové – Tisícovka filmů ročně, festivaly, koncerty, výstavy, nová kavárna i promítání zdarma. Taková je
nabídka pro Hradec Králové, se kterou přichází tým pořadatelů Pardubického  letního  kina . ...2 
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Zachrání tým Pardubického  letního  kina  Centrál v Hradci?
TISK , Datum: 22.05.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (zr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
„Zadluženému biografu je potřeba vdechnout nový život,“ konstatuje Tomáš Drechsler 

Neušlo nám 

Pardubice/Hradec Králové – Tisícovka filmů ročně, festivaly, koncerty, výstavy, nová kavárna i promítání zdarma. Taková je
nabídka pro Hradec Králové, se kterou nyní přichází tým pořadatelů Pardubického  letního  kina . 
Společnost jeho jednatele Tomáše Drechslera má totiž zájem o převzetí zadluženého hradeckého biografu Centrál. 

Centrálu je třeba vdechnout život 

„Centrál je svou polohou i charakterem přirozeným kulturním a společenským místem v centru města a v tomto duchu jej
chceme provozovat a dále rozvíjet. Byla by velká škoda, kdyby takové kino přestalo promítat a lidé sem zapomněli cestu. Je
třeba mu vdechnout život. Díky svému vybavení má Centrál velký potenciál také jako místo pro vzdělávání nebo pro filmovou
postprodukci,“ říká jednatel společnosti Tomáš Drechsler. 
Kromě pravidelného promítání počítají noví zájemci s řadou speciálních projektů, jako jsou přenosy oper, baletů nebo
koncertních vystoupení, festivaly, režisérské profily, přehlídky národních a regionálních kinematografií (Polské filmové
léto,Hudební film, Bollywood, Festival francouzského filmu, Der Film). 
„Důraz chceme klást především na evropskou tvorbu. Už kvůli členství kina v síti Europa Cinemas, které by bylo vhodné
zachovat bez přerušení kontinuity. Jde totiž o výrazný zdroj financování provozu do budoucna.“ vysvětluje Tomáš Drechsler. 
Program kina chce stavět nejen na čistě artových titulech, v jejichž uvádění by se nové pojetí dramaturgie mělo odlišovat od
konkurenčního multikina, ale také na divácky atraktivních snímcích. 
„V dramaturgii filmových projekcí chceme vedle žánrově zaměřených titulů nabízet i projekce pro děti, studenty a seniory. Část
těchto projekcí by byla čistě vzdělávacích, a to zdarma v rámci specifických projektů. Usilujeme o získání certifikátu pro
projekce Film a škola a Filmové dědictví, seniorům bychom rádi nabídli i páteční odpolední projekce zdarma. Jednáme o
převzetí značky Filmového klubu seniorů Stříbrné lišky,“ doplňuje Tomáš Drechsler. 
Artkino Centrál by také dále provozovala Akademický filmový klub Univerzity Hradec Králové určený především
vysokoškolákům. 
Novinkou by bylo červnové promítání filmů s letní tematikou pod širým nebem na různých místech, což by určitě oživilo nejen
centrum města. 
„Počítáme s více jak tisícovkou projekcí za rok,“ upřesňuje jednatel společnosti, která v Pardubicích provozuje zdejší letní kino
(viz archivní foto Deníku). 
Vedle toho by se pod vedením nového nájemce dočkaly oživení i přilehlé prostory kina. „Do dvorany chceme umístit druhé
plátno pro projekce zdarma v rámci provozu kavárny. Jde o obrodu původních konceptů kinokaváren, které pomalu vymizely.
To vyřeší i nutnost větších interiérových úprav a výzdoby prostoru před kavárnou,“ vysvětluje Tomáš Drechsler. 
Dvorana by se podle něj měla stát také místem pro konání koncertů a výstavní galerií. „Vedle klasických koncertů se nabízí i
větší produkce spojené s filmovou projekcí jako třeba Pink Floyd Revival Czech s projektem The Wall. Dvorana kina má šanci
stát se netradičním prostorem pro koncertní programy. Od září bychom ji pak rádi prezentovali i jako místo pro měsíční výstavy
začínajících fotografů, malířů a konceptuálních umělců. Část galerie bude doplněna i exponáty z dějin kinematografie. Součástí
naší práce s diváky a návštěvníky kina jsou i projekty exkurzí do technického zázemí, výtvarné dílny konané k vybraným
projekcím a dále pak animační programy pro školy či dětské a studentské kolektivy,“ popisuje další plány na oživení Centrálu
Tomáš Drechsler. 
„V případě zájmu ze strany vedení města je naše společnost schopná převzít kino od 1. července. Jeho provoz by pak ráda
zajišťovala minimálně po dobu příštích pěti let,“ informuje jednatel společnosti, která byla dlouholetým pořadatelem Febiofestu
a Pardubického  letního  kina . 

Speciální projekce na různých místech 

„Filmové projekce pod širým nebem vzbudily u obyvatel i návštěvníků Pardubic nebývalý zájem a do městského parku v
Tyršových sadech přilákaly za svou dosavadní historii neuvěřitelných 400 tisíc diváků,“ tvrdí Tomáš Drechsler, jehož
společnost již druhým rokem provozuje kino Cinema Time na Letišti Praha a je dodavatelem kompletní technologie mobilního
kina. „Její specializací jsou projekce na netradičních místech. Díky nim už se diváci dočkali působivého uvedení kultovního filmu
Spalovač mrtvol v prostorách krematoria, oscarový snímek Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky mohli vidět v hale nádraží,
Tmavomodrý svět na letišti, Katyň Andrzeje Wajdy v objektu bývalé vojenské posádky a dokument Občan Havel přikuluje ve
stylovém prostředí sladovny pardubického pivovaru. Posledním místem této ojedinělé série byl kostel Zvěstování Panny Marie,
v jehož působivém prostředí uvedl režisér Vladimír Michálek svůj film Zapomenuté světlo,“ uzavírá Tomáš Drechsler. 
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Varianta pardubického  letního  kina  přímo v Tyršových sadech je stále možná
RÁDIO , Datum: 23.05.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 6 896

Pavla PILAŘOVÁ, redaktorka 
Varianta pardubického  letního  kina  přímo v Tyršových sadech je stále možná. Rozhodne o ní až mimořádné zastupitelstvo 7.
června, která dá buď jasnou zelenou revitalizaci parku a nebo ji smete ze stolu. V prvním případě se promítání přesune k
lokalitě u jezera Bajkal za Vonkův most. Radní František Bendl za sdružení Pardubáci, který je zastáncem revitalizace doufá, že
tomu tak skutečně bude. 

František BRENDL, radní za sdružení Pardubáci 
Bohužel je to další rok, kdy říkám, že možná že ta varianta bude možná, protože samozřejmě revitalizace Tyršových sadů je
díky aktivistům velký problém. Poslední zastupitelstvo rozhodlo v podstatě svýma usneseníma, že chce předložit ještě nějaký
materiál na základě kterého by se rozhodla jestli jsme stoprocentně přesvědčeni teda, že revitalizaci provést a nebo neprovíst.
Já si to toužebně přeju o tom, aby jsme se tady 7. 6. spolu sešli, já vám říkal, že varianta letního kina v Tyršových sadech
možná není, protože začla rekonstrukce Tyršových sadů. 

Kino Centrál bude mít nového nájemce
TISK , Datum: 24.05.2012 , Zdroj: Právo , Strana: 11 , Autor: (lž) , Vytištěno: 176 852 , Prodáno: 121 513 , Čtenost: 274 441 , Rubrika: Severovýchodní
Čechy
HRADEC KRÁLOVÉ – Favoritem na nového nájemce artkina Centrál je jeden ze zakladatelů pražského kina Aero Petr Vítek.
Královéhradeckým radním, kteří budou o nájmu rozhodovat příští týden, ho doporučila výběrová komise jako nejlepšího
kandidáta ze tří zúčastněných. Vítek se do řízení přihlásil jako fyzická osoba. Dalšími zájemci je Cinema Time, která šest let
provozuje pardubické  letní  kino , a D-Cinema. Sdružení Pro-Centrál, které kino dosud provozuje, hrozí kvůli dluhům
insolvence. 

Region vydání: Právo - severovýchodní Čechy
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„Do biografu za cenu piva,“ slibuje hradecký Širák
TISK , Datum: 02.06.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (poš) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Hradecký
HRADEC KRÁLOVÉ Aby si udrželi stálé návštěvníky a měli z čeho kupovat nové filmy, snaží se i letos provozovatelé dvou
letních kin v kraji dostat před plátno co nejvíce diváků. 
Vedoucí letního kina Širák v Hradci Králové například upozorňuje, že se vše až příliš točí kolem kamenného kina Centrál. „Rádi
bychom Hradečáky upozornili, že Centrál není jediné artové kino ve městě. Jsme tu ještě my. Naším sloganem je „Do kina za
cenu piva“. Chceme tím upozornit, že vstupné k nám je mnohem levnější než v multikině,“ uvedla Julia Špalková. 
V Širáku letos lidé zaplatí za vstupenku od 75 do 85 korun a v červnu uvidí z českých filmů třeba Aloise Nebela, čtyřmi soškami
Českého lva ověnčená Poupata nebo Čtyři slunce režiséra Bohdana Slámy. Milovníky uměleckých filmů zaujme snímek Musíme
si promluvit o Kevinovi nominovaný na Zlatý glóbus, animované hrůzostrašné příběhy Strachy ze tmy nebo vítěz letošního
Oscara pro neanglicky mluvený film Rozchod Nadera a Simir. 
„Letos jsme to vymysleli tak, že ve středu a čtvrtek promítáme filmy spíš pro mladou generaci, pátek je artový a v sobotu cílíme
hlavně na ženy nebo diváky, kteří mají rádi hlavní proud,“ prozradila vedoucí kina. Už v dřívějších letech se v Širáku, kam se
vejde až 800 diváků, osvědčily přenosy sportovních utkání, proto i letos chystají zápasy českého týmu na fotbalovém Euru,
pokud by postoupil ze základní skupiny turnaje. 
Na Rozkoši pojedou až od července, úplný program bude znám v půlce června. Už teď pořadatelé připravují speciální akce.
„Když loni běžel nejnovější díl hororu Vřískot, každý, kdo přišel v masce, dostal pití zdarma,“ sdělil provozovatel kina Pavel
Mědílek. Konkrétní akce na tento rok si však zatím nechává pro sebe. 
Na Rozkoši bude stát lístek 80 korun. Diváci uvidí Líbáš jako ďábel, Signál, Probudím se včera, Mission: Impossible - Ghost
protocol nebo Sherlocka Holmese - Hru stínů. Dětem nabídnou Kocoura v botách, Šmouly nebo Auta 2. V areálu je i stánek s
občerstvením a úschovna kol. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
Foto autor:   Foto: MF DNES
Foto popis:   Bude promítat, ale jinde I pardubické  letní  kino  v parku mělo skončit, nakonec pro něj upravují novou plochu.
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Pardubice v tísni. Politici ale mají jiné „starosti“
TISK , Datum: 12.06.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Radnice na minulý čtvrtek svolala mimořádné zasedání zastupitelstva, kvůli časové tísni, ve které se ocitla s plánovanou
obnovou Tyršových sadů a prázdninovým letním kinem. Třetina zastupitelů však řekla, že nepřijde. 

PARDUBICE Oproti běžným zasedáním zastupitelstva měli tentokrát volení zástupci možnost skutečně dokázat, že chtějí pro
město to nejlepší a že své volební sliby plní. 
Fiasko, jakým plánované mimořádné zasedání zastupitelstva skončilo, je však zcela opačný vzkaz voličům. Dovolená v
zahraničí, lékařský zákrok, zasedání v parlamentu. Důvodů, proč se celá třetina zastupitelů nemohla sejít, aby zachránila pro
město sedmdesátimilionovou dotaci a zachovala oblíbené letní kino, bylo hodně. 
„Přestože zastupitelé byli o mimořádném jednání zastupitelstva informováni čtrnáct dní předem, omluvila se jich čtyři dny před
zasedáním plná třetina,“ uvedla primátorka Štěpánka Fraňková. 
Radnice proto nakonec mimořádné zasedání zrušila a posunula až na konec měsíce. Zastupitelé se měli sejít, aby na poslední
chvíli rozhodli o budoucnosti projektu obnovy Tyršových sadů. Proti takzvané revitalizaci, při které mají padnout stovky
vzrostlých stromů, se totiž vzedmula vlna odporu, kterou zastupitelé nemohli přehlédnout. 
Projekt je však poslední možností, jak může radnice využít desítky milionů z Evropské unie, a aktuální stav se dá nejlépe
popsat výrazem, že je za pět minut dvanáct. 
Naprosto stejná situace je i s letním kinem. Během šesti sezon si lidé zvykli chodit zdarma celé prázdniny na promítání právě do
Tyršových sadů, ale tahle možnost letos padá s plánovaným začátkem přestavby parku. 
Sice jsou ve hře i jiné lokality, například na louce za Wonkovým mostem, jenže žádné jiné místo není tak vhodné, jako park v
centru města. Osud kina tak měli tři týdny před začátkem prázdnin zastupitelé v rukou také. Měli totiž rozhodnout, zda by nebylo
lepší, aby obnova parku počkala až na rozhodnutí evropských fondů, že dotaci park skutečně dostane. A pak by se v
Tyršových sadech mohlo celé prázdniny promítat. 
Jenže když se zastupitelé sejdou až 26. června, zbudou na přípravu kina čtyři dny. „Za takovou dobu letní kino skutečně
nepřipravím. Jsem teď vlastně v situaci, kdy nevím, co mám dělat,“ řekl pořadatel kina Jan Motyčka. 
To však zastupitele zjevně netrápí. „Byl jsem v zahraničí, už jsem to hlásil dopředu,“ uvedl zastupitel za KSČM Václav Snopek. 
„Měl jsem zasedání v parlamentu,“ řekl poslanec a zastupitel Jiří Skalický. Je ale potom správné, když je zastupitel zároveň
poslancem a sněmovna má před zájmy pardubických voličů přednost? „To už se řešilo předloni. Posílám plán sněmovny s
půlročním předstihem, takže jsem schopen být na řádných zasedáních zastupitelstva. Horší to je s těmi mimořádnými,“ uvedl
Skalický. 
Přestože všech třináct zastupitelů, kteří se omluvili, měli dle svých slov pádný důvod k nepřítomnosti, mezi nimi nejčastěji
figurovala dovolená v zahraničí, nic to nemění na tom, že lidé z Pardubic se teď mohou jen smutně dívat na to, jak městu utíkají
desítky milionů a oblíbené letní kino se pomalu stává jen vzpomínkou na minulá léta. 
Přitom se všechny strany před volbami oháněly slibem, že právě letní kino v Tyršových sadech je pro ně prioritou. Neměli by
proto raději radní rovnou stavbu parku odsunout a pustit do něj kino, dokud je ještě čas? „To neudělám,“ uvedl náměstek
primátorky František Brendl. 

» Více čtěte na straně B3 

***

FAKTA Pardubické  letní  kino  Poprvé mohli lidé chodit po celé prázdniny zdarma na promítání do Tyršových sadů v roce
2006. Provozovatelé se museli potýkat s některými těžkostmi, například stížnostmi a peticemi obyvatel okolních domů, kterým
vadil hluk. Vždy se však následující rok promítalo znova. Za celé prázdniny navštěvovalo kino až 60 tisíc lidí. Konec kinu v
Tyršových sadech udělala až plánovaná přestavba parku. Náhradní místa byla vedle torza sportovní haly nebo za Wonkovým
mostem. Nejsou však tak vhodná, u haly je málo místa, za Wonkovým mostem není dostatečný zdroj elektřiny, který by se
musel složitě přivádět. 

Foto popis:   Tyršovy sady Plánovaná podoba parku ve středu města.
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Dobrá zpráva
TISK , Datum: 22.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
pro filmové fandy

Dobrá zpráva pro filmové fandy je ta, že i přes doslova šibeniční termín na přípravu mají pořadatelé Pardubického  letního
kina  zájem pustit se do dalšího ročníku. A to ještě ani netuší, zda jim zastupitelé města přiklepnou peníze, o které požádali, a
nevědí ani to, kde by se kino mělo pořádat. Člověk by si myslel, že to snad ani není v lidských silách během několika dní tak
náročný projekt uspořádat. Snad se nakonec vše podaří a tento příběh skončí happy endem.
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Osud letního kina je nejistý
TISK , Datum: 22.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: Aneta Vazačová , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Až zastupitelstvo města Pardubic vyřkne ortel nad letošním ročníkem bezplatných filmových projekcí

Pardubice – Nad Pardubickým  letním  kinem  stále visí velký otazník. O jeho osudu rozhodne s konečnou platností až
Zastupitelstvo města Pardubic v úterý 26. června.
Ještě stále není definitivně jasno, zda se obyvatelé i návštěvníci Pardubic letos bezplatného promítání pod širým nebem
dočkají.

Dostanou peníze na provoz?

„Bohužel přes veškerá jednání, která vedeme již déle než půl roku, ani několik dnů před začátkem akce s jistotou nevíme, zda
se uskuteční, nebo ne. Teprve 26. června večer, po jednání zastupitelstva města, se dozvím, zda dostaneme od magistrátu
peníze na provoz a kde budeme moci promítat,“ vysvětlil nebývalé zdržení jeden z pořadatelů Pardubického  letního  kina
Tomáš Drechsler.

Zatím se neví, kde se bude promítat

Organizátoři zastupitelstvo žádají o schválení dotace na provoz letního kina ve výši šest set tisíc korun. „Příspěvek ve výši dvou
set tisíc korun, který jsme doposud dostávali, bohužel ani zdaleka nepokryl náklady spojené se zajištěním tak velké kulturní
akce, jakou letní kino je. Rozpočet kina je něco málo přes milion korun a naše společnost již není schopna financovat větší část
rozpočtu z vlastních prostředků,“ konstatoval Tomáš Drechsler.
„Promítání v letním kině patří k nejvíce navštěvovaným akcím v Pardubickém kraji. Diváci se mohou dívat na filmy zadarmo a
během dvou měsíců jich přijde více než padesát tisíc,“ vysvětlil Tomáš Drechsler.
Pořadatele ale možná ještě víc tíží otázka, kde se bude letos promítat. Na úterním zastupitelstvu se bude projednávat i
rekonstrukce Tyršových sadů, tedy místa, kde se celých šest let promítalo.
„Pokud přeměna Tyršových sadů začne až v září, mohlo by letos letní kino zůstat v Tyršových sadech. Bylo by to ideální pro
všechny strany,“ uvedl programový šéf letního kina Jan Motyčka.
Jestliže by stavební firma s rekonstrukcí parku začala dříve, je další možností prostor u jezera Bajkal v Polabinách. „Toto místo
jsme vyhodnotili jako nejlepší náhradní variantu, ale bohužel velkou nevýhodou je, že tam prozatím není elektřina. Proto by byl
provoz velmi obtížně realizovatelný,“ řekl Jan Motyčka. „Další alternativou je prostor bývalých jatek, kde sice podmínky pro
promítání jsou, ale oproti Tyršovým sadům je zde třetinová kapacita,“ upřesnil Jan Motyčka.
Pokud k provozu letního kina letos dojde, jeho start se za všech okolností posune o týden. „Jen samotná instalace techniky a
vybavení je prací pro větší partu lidi na čtrnáct dní od rána až do večera. Navíc je potřeba sestavit program kina a závazně
objednat filmy, což je činnost, do které se nemůžeme pustit dříve, než budeme mít absolutní jistotu, že bude o kino zájem a
dostaneme peníze k jeho provozu,“ poznamenal Jan Motyčka, který je v tomto případě velmi optimistický a věří, že k provozu
letního kina letos dojde.

Mají politici o letní kino vůbec zájem?

„Podle platného rozhodnutí Rady města Pardubic se dá usuzovat, že zájem o letní kino tu je. Navíc všechny koaliční strany mají
ve svém programovém prohlášení zakotvenu podporu letního kina a všechny s tímto bodem operovaly i před volbami,“ uzavřel
Jan Motyčka.
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Po dnešku bude jasno o osudu letního kina v Pardubicích
RÁDIO , Datum: 26.06.2012 , Zdroj: Rádio Blaník - východní Čechy , Zpráva: 1

moderátorka 
Po dnešku bude jasno o osudu letního kina v Pardubicích. Pardubické  letní  kino  mají v rukách zastupitelé města.
Organizátoři zastupitele žádají o schválení dotace na provoz. Jde o 600 tisíc korun. Ozývají se hlasy, že suma je příliš vysoká. 

Pohřbí zastupitelé Pardubické  letní  kino ? Jasno bude dnes URL
WEB , Datum: 26.06.2012 , Zdroj: denik.cz
Pardubice – O osudu nejnavštěvovanější kulturní akce pardubického léta by se mělo s konečnou platností rozhodnout právě v
úterý 26. června.

"

Jaký bude ortel? 

„ Pardubické  letní  kino  mají zcela v rukách zastupitelé města. Ti v úterý vyřknou ortel, jestli se obyvatelé i návštěvníci
Pardubic dočkají bezplatných prázdninových filmových projekcí pod širým nebem nebo ne," potvrdil programový šéf Jan
Motyčka. 

„Přes veškerá jednání, která vedeme již déle než půl roku, ani pár dnů před začátkem akce s jistotou nevíme, zda se letošní
ročník uskuteční. Teprve po zasedání zastupitelstva se dozvíme, zda dostaneme od magistrátu peníze na provoz a kde
budeme moci promítat," řekl jednatel pořádající společnosti Tomáš Drechsler. 

Organizátoři zastupitele žádají o schválení dotace na provoz. Jde o šest set tisíc korun. „Rozpočet kina je něco málo přes milion
korun. Příspěvek ve výši dvě stě tisíc korun, který jsme doposud dostávali, ani zdaleka nepokryl náklady spojené se zajištěním
tak velké kulturní akce, jakou letní kino je. Na rozdíl od let minulých již bohužel naše společnost není schopna financovat větší
část rozpočtu z vlastních prostředků. Šedesát projekcí zdarma pro víc jak padesát tisíc lidí během dvou měsíců se prostě bez
větší podpory města neobejde," nechal se slyšet Tomáš Drechsler. 

Ozývají se hlasy, že požadovaná suma je příliš vysoká. Provozovatelé kina to ale vidí jinak. „Jde o nejnavštěvovanější
prázdninovou akci Pardubického kraje. Trvá celé léto, je zdarma a během dvou prázdninových měsíců k nám zavítá desetitisíce
Pardubáků. V porovnání s jinými projekty, podporovanými magistrátem, mnohdy trvajícími jen jeden den a s mnohonásobně
menší návštěvností, se mi náš požadavek nezdá nijak přemrštěný," poznamenal jednatel pořádající společnosti. 

Mnohem víc než peníze ale pořadatele tíží otázka, kde letos budou promítat. Zastupitelé totiž na svém jednání budou také
rozhodovat o rekonstrukci Tyršových sadů, tedy místa, kde se projekce v minulých šesti letech konaly.

Tři různé varianty 

„Ve hře jsou tři varianty. Pokud začne plánovaná přeměna Tyršových sadů až v září nebo alespoň dojde k dohodě se stavební
firmou, která má práce provádět, mohlo by i letos kino zůstat v Tyršových sadech. To by bylo zcela jistě ideální pro všechny
strany," sdělil Jan Motyčka. 

Další možností je prostor u jezera Bajkal v Polabinách. „Tento prostor jsme po půl ročním jednání s vedením města vyhodnotili
jako nejlepší náhradní variantu. Bohužel se nyní ukázalo, že má jednu velkou nevýhodu, prozatím tam není elektřina. Pro nás
to znamená, že provoz kina by tu byl jen velmi obtížně realizovatelný," informoval náš Deník Jan Motyčka.

Ve hře je ještě třetí místo – prostor bývalých jatek. „Tady sice podmínky pro promítání jsou, ale toto místo má oproti Tyršovým
sadům pouze třetinovou kapacitu," vysvětlil Jan Motyčka.
Ať už letos bude letní kino stát kdekoliv, pokud tedy vůbec, jedno je jisté, jeho start se opozdí minimálně o týden.

„Jen samotná instalace techniky a vybavení je prací pro větší partu lidí na čtrnáct dní od rána až do večera. Navíc je potřeba
sestavit program kina a závazně objednat filmy, což je činnost, do které se nemůžeme pustit dříve, než budeme mít absolutní
jistotu, že o kino je zájem a že na něj budeme mít peníze. Proto nemůžeme s promítáním začít dříve než 6. července," zdůraznil
Jan Motyčka, který věří, že se sedmý ročník letního kina přece jen odehraje.

„Podle rozhodnutí Rady města se dá usuzovat, že zájem o letní kino tu je. Navíc všechny koaliční strany mají ve svém
programovém prohlášení zakotvenu podporu letního kina a všechny s tímto bodem operovaly i před volbami," podotkl Jan
Motyčka.

„Dnes večer bude kolona těžké nákladní techniky čekat na rozhodnutí zastupitelů. Ti určí, jakým se nakonec vydá směrem,"
uzavřel."
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Pohřbí zastupitelé Pardubické  letní  kino ? Jasno bude dnes
TISK , Datum: 26.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (av, td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pokud dají zastupitelé města projektu zelenou, je třeba určit, kde se má letos promítat 

Pardubice – O osudu nejnavštěvovanější kulturní akce pardubického léta by se mělo s konečnou platností rozhodnout právě
dnes. 

Jaký bude ortel? 

„ Pardubické  letní  kino  mají zcela v rukách zastupitelé města. Ti dnes vyřknou ortel, jestli se obyvatelé i návštěvníci Pardubic
dočkají bezplatných prázdninových filmových projekcí pod širým nebem nebo ne,“ potvrdil programový šéf Jan Motyčka. 
„Přes veškerá jednání, která vedeme již déle než půl roku, ani pár dnů před začátkem akce s jistotou nevíme, zda se letošní
ročník uskuteční. Teprve po zasedání zastupitelstva se dozvíme, zda dostaneme od magistrátu peníze na provoz a kde
budeme moci promítat,“ řekl jednatel pořádající společnosti Tomáš Drechsler. 
Organizátoři zastupitele žádají o schválení dotace na provoz. Jde o šest set tisíc korun. „Rozpočet kina je něco málo přes milion
korun. Příspěvek ve výši dvě stě tisíc korun, který jsme doposud dostávali, ani zdaleka nepokryl náklady spojené se zajištěním
tak velké kulturní akce, jakou letní kino je. Na rozdíl od let minulých již bohužel naše společnost není schopna financovat větší
část rozpočtu z vlastních prostředků. Šedesát projekcí zdarma pro víc jak padesát tisíc lidí během dvou měsíců se prostě bez
větší podpory města neobejde,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler. 
Ozývají se hlasy, že požadovaná suma je příliš vysoká. Provozovatelé kina to ale vidí jinak. „Jde o nejnavštěvovanější
prázdninovou akci Pardubického kraje. Trvá celé léto, je zdarma a během dvou prázdninových měsíců k nám zavítá desetitisíce
Pardubáků. V porovnání s jinými projekty, podporovanými magistrátem,mnohdy trvajícími jeden a s mnohonásobně menší
návštěvností, se mi náš požadavek nezdá nijak přemrštěný,“ poznamenal jednatel pořádající společnosti. 
Mnohem víc než peníze ale pořadatele tíží otázka, kde letos budou promítat. Zastupitelé totiž na svém jednání budou také
rozhodovat o rekonstrukci Tyršových sadů, tedy místa, kde se projekce v minulých šesti letech konaly. 

Tři různé varianty 

„Ve hře jsou tři varianty. Pokud začne plánovaná přeměna Tyršových sadů až v září nebo alespoň dojde k dohodě se stavební
firmou, která má práce provádět, mohlo by i letos kino zůstat v Tyršových sadech. To by bylo zcela jistě ideální pro všechny
strany,“ sdělil Jan Motyčka. 
Další možností je prostor u jezera Bajkal v Polabinách. „Tento prostor jsme po půl ročním jednání s vedením města vyhodnotili
jako nejlepší náhradní variantu. Bohužel se nyní ukázalo, že má jednu velkou nevýhodu, prozatím tam není elektřina. Pro nás
to znamená, že provoz kina by tu byl jen velmi obtížně realizovatelný,“ informoval náš Deník Jan Motyčka. 
Ve hře je ještě třetí místo – prostor bývalých jatek. „Tady sice podmínky pro promítání jsou, ale toto místo má oproti Tyršovým
sadům pouze třetinovou kapacitu,“ vysvětlil Jan Motyčka. 
Ať už letos bude letní kino stát kdekoliv, pokud tedy vůbec, jedno je jisté, jeho start se opozdí minimálně o týden. 
„Jen samotná instalace techniky a vybavení je prací pro větší partu lidí na čtrnáct dní od rána až do večera. Navíc je potřeba
sestavit program kina a závazně objednat filmy, což je činnost, do které se nemůžeme pustit dříve, než budeme mít absolutní
jistotu, že o kino je zájem a že na něj budeme mít peníze. Proto nemůžeme s promítáním začít dříve než 6. července,“ zdůraznil
Jan Motyčka, který věří, že se sedmý ročník letního kina přece jen odehraje. 
„Podle rozhodnutí Rady města se dá usuzovat, že zájem o letní kino tu je. Navíc všechny koaliční strany mají ve svém
programovém prohlášení zakotvenu podporu letního kina a všechny s tímto bodem operovaly i před volbami,“ podotkl Jan
Motyčka. 
„Dnes večer bude kolona těžké nákladní techniky čekat na rozhodnutí zastupitelů. Ti určí, jakým se nakonec vydá směrem,“
uzavřel. 
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Letní kino bude. U starých jatek
TISK , Datum: 27.06.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka dostal včera od zastupitelů dva vzkazy. Jeden mu radost
udělal, druhý ho ale zarmoutil. 
Politici totiž nejprve schválili, že mu na letní kino dají dotaci 600 tisíc korun. Taková částka byla podle Motyčky podmínkou
pořádání prázdninového bezplatného promítání. „Pochopitelně jsem rád, že jsme peníze dostali. Díky tomu můžeme opět
pořádat největší letní akci ve městě. Začneme promítat 6. července,“ uvedl Motyčka. 
Jenže tím se přísun pozitivních novinek vyčerpal. Motyčka a jeho kolegové od roku 2006 pořádali filmové projekce v Tyršových
sadech. Tato tradice ovšem končí. 

Filmy uvidí méně lidí 

Zastupitelé schválili začátek přestavby parku, takže filmové fandy v sadech v létě střídají bagry. Kino tak bude fungovat u
starých jatek, které stojí mezi zdymadlem a letním fotbalovým stadionem u arény. „To je špatná zpráva. S panem náměstkem
primátorky Františkem Brendlem jsem půl roku řešil náhradní prostor, ale bohužel ta debata byla jalová. Nic lepšího než
nevyhovující prostor u jatek z toho nevyšlo,“ říká zklamaný Motyčka. 
Zatímco v sadech se mohlo celkem pohodlně dívat na film až tisíc lidí, u jatek to bude pouhých dvě stě. „Navíc to místo není
vůbec hezké. Otázka je, jestli tam lidé budou rádi chodit. Myslím, že i vůči té dotaci to není úplně šťastné,“ řekl Motyčka. 
Na včerejším zastupitelstvu náměstek Brendl zmínil, že kino by se mohlo postavit i nedaleko skateparku nebo u rybníku Bajkal.
„To všechno je pasé, i když jsem si ta místa zamluvil do pronájmu. Už ale není na nic čas. Politici rozhodli hrozně pozdě,“ dodal
Motyčka. 

Zpět

Letní kino bude! Ale není jasné kde
TISK , Datum: 28.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pro milovníky stříbrného plátna z Pardubic a okolí máme dobrou zprávu! 
Pardubické  letní  kino  se uskuteční i letos, byť jeho začátek bude o týden opožděn. 
Rozhodlo o tom úterní jednání zastupitelů, kteří částkou 580 tisíc korun posvětili projekt bezplatných filmových projekcí pod
širým nebem. „Bez této finanční podpory by nebylo možné tento projekt realizovat,“ potvrdil programový šéf Pardubického
letního  kina  Jan Motyčka. 
Ten však narychlo musel se svými spolupracovníky řešit, kam z tradičních Tyršových sadů, které mají nyní projít rozsáhlou
rekonstrukcí, oblíbené kino přesunou. 
„Výběr lokality nebyl jednoduchý. V úvahu připadá prostor u bývalých jatek vedle torza rozestavěné haly, kde je však velmi
omezená kapacita, nebo území vedle skateparku, kde obvykle hostují cirkusy. Třetí variantou je plocha vedle AFI Paláce,“
nechal se slyšet František Brendl. 
Definitivní rozhodnutí, kam se Pardubické  letní  kino  přestěhuje, by podle něj mělo padnout co nejdříve. 
Organizátoři by chtěli mít zcela jasno během dneška. 
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Pardubické  letní  kino  už našlo své místo
RÁDIO , Datum: 28.06.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 6 , Poslechovost pořadu: 6 896

Pavla PILAŘOVÁ, redaktorka 
Pardubické  letní  kino  najde své místo vedle skateparku. Původní náhradní varianta lokalita u Jatek pořadatelům
nevyhovovala kvůli malé kapacitě a nehezkému prostředí. Promítání od startuje s menším zpožděním konkrétně 6. července.
Jak to bude v letním kině vypadat prozradí jeho provozovatel Jan Motyčka. 

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina Pardubice 
Ten areál se bude stavět vlastně během několika následujících dní. V podstatě už teď je naložená těžká technika a čeká na
povel, kam nebo čeká na povel kam má vyrazit. Ten areál si myslím dispozičně bude velmi podobný. Bude tam velké plátno
stejné jako v letním kině v Tyršových sadech. Od plátna dál 48 metrů, což je promítací vzdálenost letního kina bude prvních
umístěná kabinka promítací. Následně tam budou lavičky plastové židle, následně tam budou stánky. V podstatě bych řekl, že
to bude vypadat velmi podobně jako v Tyršových sadech. Myslím si, že tam možná bude o trochu větší kapacita dokonce než v
tom minulém kině. 

TREFA
TISK , Datum: 29.06.2012 , Zdroj: Bulvár , Strana: 14 , Autor: Jan Motyčka , Vytištěno: 15 000 , Rubrika: Trefa/Publicistika
* Hned na úvod ta nejdůležitější otázka - bude letos v Pardubicích letní kino a pokud ano, na kterém místě?

Letní kino bude, jak je zřejmé po jednání zastupitelstva, které odsouhlasilo dotaci nutnou na jeho provoz . Co se týče místa, tak
jsou v tuto chvíli tři varianty. První variantou, z naší strany nejméně favorizovanou, je prostoru bývalých jatek, kousek od
sportovní haly. Tato varianta je sice v centru města, ale ne s dostatečnou kapacitou. Pak existují další dvě varianty, které jsou
poměrně čerstvé. Vybrány byly na základě aktivního přístupu magistrátu a prvního městského obvodu a podle nás jsou
atraktivnější než prostor u bývalých jatek. Jedna varianta je vedle AFI Paláce na té zelené louce, což je místo, které je naprosto
v centru. To je bezesporu velkou výhodou, ale i tento prostor má svá negativa, především existenci dvou přilehlých rušných
ulic. Na druhou stranu by tak bylo letní kino opravdu v úplném centru města. Varianta druhá, která v tuto chvíli vypadá
nejrealističtěji, je u skateparku, což je prostor, který je rozlehlý, zelený, pěkný a svými parametry velmi připomíná Tyršovy sady.
Je to prostor, který je v bezprostřední blízkosti parkoviště i nádraží, který je dobře dostupný z lokality Polabiny. S největší
pravděpodobností se letní kino přesune tam. V tuto chvíli prověřujeme poslední technické otázky týkající se elektrického
připojení, ale dovoluji se tvrdit, že je to varianta, která je z těchto tří nejlepší.

* Během letošního roku vás potkaly dva problémy - jeden finančního rázu, kdy jste po městě požadovali dotaci 600 oproti
dosavadním 200 tisícům, druhý v podobě revitalizace Tyršových sadů a otázce, kde kino postavit. Zajímá nás odpověď
především na první část, tedy proč jste požádali o dotaci v trojnásobné výši?

To je jednoduché. Protože rozpočet letního kina je každý rok přes milion korun a v tomto rozpočtu nejsou uvedené náklady na
pořízení všech promítacích strojů, chatek, maringotek a všeho dalšího, tohle jsou obecně náklady na provoz, elektrickou
energii, půjčovné filmů, které činí 300 tisíc a další a další náklady. Ta dotace 200 tisíc byla od počátku nedostačující, bohužel
vznikla historicky tím, že jsme při prvním ročníku 2006 projekt chystali velmi narychlo, myšlenka se zrodila na schůzce s
magistrátem někdy asi měsíc před začátkem promítání a my ve chvíli, kdy jsme se snažili stanovit náklady letního kina, jsme
vůbec netušili, co všechno bude
nutnou součástí rozpočtu, a proto jsme považovali 200 tisíc za dostačující. Na základě toho byl vypsán grant, který jsme vyhráli,
a až teprve následně se ukázalo, že ta částka je bohužel nedostačující. Nám se během následujících let nedařilo vymanit se z
vypsaného grantu a částku navýšit, byť jsme o to žádali každý rok, dokonce v roce 2010 paní primátorka uznala, že částku 400
tisíc považuje za odpovídající. Proto jsme tento rok požadavek vznesli z nov u, zejména proto, že v tuto chvíli nejsme schopni už
dál dotovat rozpočet prostředky vlastními. Myslím si, že hlavně vzhledem k návštěvnosti, vzhledem k tomu, že se nevybírá
vstupné a že je to akce určená jenom pro Pardubáky, při srovnání několika magistrátem podporovaných kulturních akcí zjistíte,
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že ta částka je minimálně adekvátní, spíš by ještě mohla být vyšší.

* Máte přehled o tom, kde v nejbližším okolí fungují letní kina podobného ražení, tedy taková, ve kterých se neplatí vstupné?

Letní kino určitě funguje v Heřmanově Městci, ale nevím, jak je to se vstupným. To nevybírání vstupného v podstatě vzniklo z
jednoho základního důvodu. Kromě toho, že to tak trochu spadá do koncepce letního kina v pohodové gesci, to vzniklo z toho,
že Tyršovy sady nebylo možné ohradit tak, aby tam bylo možné vybírat vstupné. Oplocení areálu, které stejně není možné, by
bylo nákladnější, než bychom tam na vstupném v yb rali. Zejména však nikdy nebylo možné vzít část parku, který slouží široké
veřejnosti a oplotit ho. Z tohoto titulu bylo nevybírání vstupného jako jediná možná varianta. Být to soukromý pozemek, který
máte pronajatý na celé léto, tak samozřejmě lze ten prostor oplotit a lze vybírat vstupné. Ale protože to byl a v podstatě i teď to
je park, který slouží široké veřejnosti, není dost dobře možné, abychom tam přišli ana celé léto ten prostor oplotili a uzavřeli.

* V Pardubicích fungují dvě multikina a klubové kino. Jak se na vás provozovatelé multikin dívají, vždyť pro ně musíte být velkou
konkurencí, která je připravuje o významné tržby?

Myslím si, že to tak úplně není. Letní kino hraje trochu jiné film y, než běží aktuálně v multikinech. I díky digitalizaci z velké části
nehrajeme absolutní novinky, takže si myslím, že kdo chce jít na film do multikina, tak jde. Na druhou stranu tradičně v létě ta
multikina nemají moc velkou návštěvnost a myslím si, že to není dané jen letním kinem. Mám pocit, že jsme se za tu dobu
minimálně s některým multikinem sžili, jsme promítali reklamu jednoho multikina a měli jsme inzerci v našich brožurkách,
vzájemně si pomáháme, půjčujeme si promítače a dokonce, když nám nepřijde film, tak si povídáme o tom, že by nám půjčili
náhradní. Takže minimálně s jedním pardubickým multikinem je ta spolupráce velmi dobrá a spíš než abychom si konkurovali,
tak se mnohdy můžeme doplňovat a vytvářet tak opravdu široký vějíř nabídky filmových lahůdek.

* Za dobu fungování pardubického  letního  kina  proběhla spousta projekcí, je některá, která by vám z jakéhokoliv důvodu
utkvěla v paměti?

Určitě to byly projekce, které byly umocněny účastí některého z tvůrců. Rád vzpomínám na projekce s panem Jurajem Herzem,
který navštívil pardubické  letní  kino  hned několikrát. Jednou to byla projekce filmu T M. A., pak v loňském roce to byla
projekce filmu Petrolejové lampy. Bylo to neobyčejně milé zpestření projekce, myslím si, že i diváci ocenili to, že před
promítáním film uvedl a okomentoval, vyprávělo filmu, to je vždycky příjemné. Dále pak to byla účast pana Renče, pana
Zelenky, účast pana Zdeňka Trošky, byla to také účast pana Fero Feniče, který přijel do Pardubic před mnoha lety uvést
Českou sodu. Projekce, které jsou spojené s účastí tvůrce dávají letnímu kinu tu pravou až festivalovou atmosféru. A pak také
samozřejmě rád vzpomínám na projekce, které měly rekordní návštěvnost, jako Doba ledová nebo Katka.

* Sám jste politikem, konkrétně obvodním zastupitelem centrálního obvodu. Pomáhá vaše politické angažmá při realizaci kina,
jednáních s kolegy politiky atd.?

Podle mě více než moje pozice k tomu pomáhá velmi aktivní přístup pana starosty Menšíka, který v těchto dnech velmi
iniciativně přistoupil k tomu úkolu hledání místa letního kina a díky jeho okamžité reakci se podařilo favorizovat tato dvě místa, z
nichž jedno vyberme jako finální.

* Jak je to vlastně s vaší politickou kariérou, nemýlím-li se, chtěl jste původně dát na červnovém obvodním zastupitelstvu svou
funkci k dispozici a nechat kolegy, aby rozhodli, vzhledem k vašemu stíhání, zda máte pokračovat. Z jednání jste byl ale
omluvena neúčastnil jste se. Jak to tedy bude dál?

Tak tento okamžik samozřejmě nastane, ale až ve chvíli, kdy bude přípravné řízení ukonče no tak, abych mohl kolegům
zastupitelům položit na stůl jasné informace o tom, v jakém stadiu kauza je. Teprve po uzavření kauzy ze strany policie mohu
relevantně informovat kolegy o tom, k jakému závěru policie dospěla a požádat je o vyslovení jejich názoru na mé setrvání ve
funkci zastupitele. Nutno také říci, že tento jejich názor budu plně respektovat.

O autorovi: Jan Motyčka, provozovatel Letního kina
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Pardubické  letní  kino  bude promítat vedle skateparku URL
WEB , Datum: 29.06.2012 , Zdroj: denik.cz
Pardubice – Zřejmě největší otazník v sedmileté historii Pardubického  letního  kina  je konečně vyřešen.

"

Pořadatelé nejnavštěvovanějšího prázdninového kulturního počinu posledních let v Pardubickém kraji mají definitivně jasno,
kde se letošní ročník uskuteční. 

Pardubické Tyršovy sady, kde se konaly předchozí ročníky a které letos čeká kontroverzní rekonstrukce, provozovatelé
nahradili prostorem vedle skateparku.

Pomohl obvod 

„Ve středu jsme společně se starostou prvního městského obvodu Jaroslavem Menšíkem objížděli lokality, abychom vybrali
skutečně to nejvhodnější místo pro letošní ročník Pardubického  letního  kina . Tato operace se s trochou nadsázky podobala
akci Kulový blesk, ale přinesla kýžený výsledek. Prostor u skateparku, kde obvykle hostují cirkusy, se nám zdál být tou nejlepší
možnou variantou," konstatoval programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.

„Toto místo je zřejmě nejrozlehlejší ze všech, které nám byly nabídnuty a asi nejvíce splňuje parametry, které k provozu letního
kina potřebujeme," uvedl Jan Motyčka.

„Chtěli bychom velmi ocenit přístup prvního městského obvodu včetně jeho starosty Jaroslava Menšíka. Domnívám se, že
právě jeho iniciativa výrazně přispěla k tomu, že letos v Pardubicích letní kino bude a že se bude promítat pouze s týdenním
zpožděním," sdělil programový šéf 
Pardubického  letního  kina .

„Vedení prvního městského obvodu přistoupilo k celému problému velmi zodpovědně. Společně s panem starostou jsme pak
ihned oslovili náměstka pardubické primátorky Františka Brendla. Ten rovněž zareagoval takřka okamžitě. Všichni jsme se
shodli na tom, že letos se bezplatné projekce pod širým nebem odehrají právě v prostoru u skateparku," nechal se slyšet Jan
Motyčka.

„Během středeční noci se nám podařilo finalizovat červencový program Pardubického  letního  kina . Na celém projektu nyní
intenzivně od rána do noci pracuje početný tým lidí. Přece jen uspořádat akci pro několik desítek tisíc lidí a zajistit takřka šest
desítek projekcí během pár dní není jednoduchý úkol. Ale bereme to jako výzvu a věříme, že se s ní vypořádáme se ctí,"
pokračoval programový šéf Pardubického  letního  kina .

„Myslím, že prostor u skateparku je dobrou variantou. Veřejnosti není neznámý, protože tu obvykle stanují cirkusy. I propojení
se skateparkem se může jevit jako zajímavé. Plocha je zde dostatečně velká na to, aby pojala několik stovek návštěvníků, jako
tomu bylo zvykem v předchozích letech, kdy se kino konalo v Tyršových sadech. Možná to není úplně rovnocenné místo, ale
domnívám se, že jde o minimálně důstojnou náhradu," řekl náměstek primátorky František Brendl.

Snad se vše zvládne 

„Projekce by navíc měly minimálně rušit obyvatele přilehlých domů. Problém by neměl nastat ani s dopravní obslužností. Věřím,
že i letošní ročník bude super a že vše zvládneme," dodal náměstek."
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Pardubické  letní  kino  bude promítat vedle skateparku
TISK , Datum: 29.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Místo, kde obvykle hostují cirkusy, se nám zdálo být nejlepší možnou variantou, řekl programový šéf Jan Motyčka 

Pardubice – Zřejmě největší otazník v sedmileté historii Pardubického  letního  kina  je konečně vyřešen. 
Pořadatelé nejnavštěvovanějšího prázdninového kulturního počinu posledních let v Pardubickém kraji mají definitivně jasno,
kde se letošní ročník uskuteční. 
Pardubické Tyršovy sady, kde se konaly předchozí ročníky a které letos čeká kontroverzní rekonstrukce, provozovatelé
nahradili prostorem vedle skateparku. 

Pomohl obvod 

„Ve středu jsme společně se starostou prvního městského obvodu Jaroslavem Menšíkem objížděli lokality, abychom vybrali
skutečně to nejvhodnější místo pro letošní ročník Pardubického  letního  kina . Tato operace se s trochou nadsázky podobala
akci Kulový blesk, ale přinesla kýžený výsledek. Prostor u skateparku, kde obvykle hostují cirkusy, se nám zdál být tou nejlepší
možnou variantou,“ konstatoval programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Toto místo je zřejmě nejrozlehlejší ze všech, které nám byly nabídnuty a asi nejvíce splňuje parametry, které k provozu letního
kina potřebujeme,“ uvedl Jan Motyčka. 
„Chtěli bychom velmi ocenit přístup prvního městského obvodu včetně jeho starosty Jaroslava Menšíka. Domnívám se, že
právě jeho iniciativa výrazně přispěla k tomu, že letos v Pardubicích letní kino bude a že se bude promítat pouze s týdenním
zpožděním,“ sdělil programový šéf Pardubického  letního  kina . 
„Vedení prvního městského obvodu přistoupilo k celému problému velmi zodpovědně. Společně s panem starostou jsme pak
ihned oslovili náměstka pardubické primátorky Františka Brendla. Ten rovněž zareagoval takřka okamžitě. Všichni jsme se
shodli na tom, že letos se bezplatné projekce pod širým nebem odehrají právě v prostoru u skateparku,“ nechal se slyšet Jan
Motyčka. 
„Během středeční noci se nám podařilo finalizovat červencový program Pardubického  letního  kina . Na celém projektu nyní
intenzivně od rána do noci pracuje početný tým lidí. Přece jen uspořádat akci pro několik desítek tisíc lidí a zajistit takřka šest
desítek projekcí během pár dní není jednoduchý úkol. Ale bereme to jako výzvu a věříme, že se s ní vypořádáme se ctí,“
pokračoval programový šéf Pardubického  letního  kina . 
„Myslím, že prostor u skateparku je dobrou variantou. Veřejnosti není neznámý, protože tu obvykle stanují cirkusy. I propojení
se skateparkem se může jevit jako zajímavé. Plocha je zde dostatečně velká na to, aby pojala několik stovek návštěvníků, jako
tomu bylo zvykem v předchozích letech, kdy se kino konalo v Tyršových sadech. Možná to není úplně rovnocenné místo, ale
domnívám se, že jde o minimálně důstojnou náhradu,“ řekl náměstek primátorky František Brendl. 

Snad se vše zvládne 

„Projekce by navíc měly minimálně rušit obyvatele přilehlých domů. Problém by neměl nastat ani s dopravní obslužností. Věřím,
že i letošní ročník bude super a že vše zvládneme,“ dodal náměstek. 

Foto autor:   Foto: Deník/L. Jeníček
Foto popis:   PROGRAMOVÝ ŠÉF Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka obhlíží nové místo pro letošní ročník – prostor u
skateparku.
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Zpět

Otázka na víkend: Co říkáte na nové místo pro letní kino?
TISK , Datum: 30.06.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (dub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko / u nás doma
Pardubice  Po dlouhých dohadech je konečně jasné, kde se bude letos konat Pardubické  letní  kino . 
Tyršovy sady čeká už za pár dní revitalizace, původní místo je tudíž pro kino nepoužitelné. V minulých dnech se uvažovalo o
pěti variantách, kde by se mohla populární letní zábava uskutečnit. 
Za nejpravděpodobnější byla považována možnost, že se bude promítat u bývalých jatek, provozovateli se ale tato lokalita
nezdála vhodná pro nedostatečnou kapacitu. 
Nakonec bylo vybráno místo vedle pardubického skateparku kousek od hlavního vlakového nádraží. 
Co říká na tuto lokalitu Víkendová porota Deníku? Bude tam kino úspěšné? 
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby 
Hlavně, že letní kino vůbec někde bude. Je to fenomén nejen pro Pardubáky. Uvidíme, jaký bude mít změna místa ohlas. 
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra 
Já do letního kina sice moc nechodím, ale vybrané místo není špatné. Myslím, že může původní Tyršovy sady nahradit. Lumír
Sokol, provozovatel klubu Ponorka 
Myslím, že původní místo v Tyršových sadech bylo ideální. Ale jako náhradní lokalita není ani prostor u skateparku nejhorší. 
Jiří Ševčík, zpěvák a moderátor 
Věřím, že to místo vybírali odborníci. Nejdůležitější ale je, že letní kino nakonec bude. A je dobře, že kolem opět bude zeleň. 
Jan Andrlík, ředitel společnosti EBA 
Netuším, jestli je to šťastné řešení. O celé situaci toho ale moc nevím a příliš neznám ani místo, kde má letní kino letos být. 
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Zpět

V pátek 6. července začíná promítat pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 2 153

Lucie HAMPLOVÁ, redaktorka 
V pátek 6. července začíná promítat pardubické  letní  kino . Týdenní zpoždění letošního startu bylo způsobeno dohady o
umístění kina. Nakonec budou moci milovníci stříbrného plátna sledovat filmy v prostor vedle skateparku nedaleko nádraží. A
na jaké filmy se mohou například diváci těšit prozrazuje provozovatel letního kina Jan Motyčka. 

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina Pardubice 
Ta dramaturgická linka v podstatě zůstává zachována. Jsou to středy pro děti, jsou to víkendy s českým filmem. A dále pak je
to takový jaksi výběr, řekněme, filmů novějších a filmů starých osvědčených a taky filmy, o kterých si myslíme, že je dobře je
divákům připomenout. Takže v programu uvidíte takové české filmové lahůdky jako je film Ucho, jako je film Markéta Lazarová,
jako je Taková malá retrospektiva pana Miloše Formana počínající Přízrakama, Hoří má panenko, Lásky jedné plavovlásky. A
dále jsou to filmy pro děti Piráti z Karibiku, Medvídek Pú. 

Pardubické  letní  kino  začne v pátek promítat
TISK , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: Právo , Strana: 10 , Autor: René Chvalina , Vytištěno: 176 852 , Prodáno: 121 513 , Čtenost: 274 441 , Rubrika:
Severovýchodní Čechy
Dohady o dalším osudu Pardubického  letního  kina  jsou již minulostí. V tuto chvíli je už víc než jisté, že i tento rok zpříjemní
prázdninové večery téměř šedesát filmových lahůdek promítaných pod širým nebem. Navíc zcela zdarma. 
Pardubičtí zastupitelé na svém posledním jednání totiž odsouhlasili dotaci 580 tisíc korun potřebnou na provoz oblíbeného
biografu, který ve městě každé prázdniny navštíví více než 50 tisíc lidí. Tím dali sedmému ročníku letního kina zelenou. 
„Náš rozpočet je něco málo přes milión korun. Příspěvek dvě stě tisíc, který jsme doposud dostávali ani zdaleka nepokryl
náklady spojené se zajištěním tak velké kulturní akce, jakou letní kino je. Na rozdíl od let minulých by ale už naše společnost
nebyla schopná financovat větší část rozpočtu z vlastních prostředků. Šedesát projekcí zdarma se bez větší podpory města
neobejde,“ vysvětlil potřebu peněz z městské pokladny Tomáš Drechsler, jednatel společnosti Cinema Time, která letní kino
provozuje. 
Mnohem víc než peníze však tentokrát pořadatele tížila otázka, kde vůbec budou promítat. Politici totiž zároveň s dotací také
odhlasovali zahájení rekonstrukce Tyršových sadů – místa, které se v minulosti stalo letnímu kinu domovem. 
Zatímco se nedávno zdálo, že diváci se budou muset tísnit v komorním a ne příliš přívětivém prostoru bývalých jatek, dnes je
vše jinak. Nákladní auta s technikou vyrážejí směr pardubický skatepark. Právě v jeho blízkosti by během několika dnů mělo
letošní letní kino vyrůst. 
„Lepší náhradu za Tyršovy sady jsme si nemohli přát. Jde o prostorné místo se snadnou dostupností, v těsné blízkosti Polabin,
jednoho z největších pardubických sídlišť, navíc se zastávkou městské hromadné dopravy hned naproti. K autobusovému i
vlakovému nádraží je to jen pár kroků. A díky velkému parkovišti u přilehlých supermarketů se k nám lidé mohou bez problémů
vydat i autem,“ pochvaluje si šéf letního kina Jan Motyčka. 
Sedmý ročník prázdninového promítání pod širou oblohou zahájí 6. července v 9 hodin večer kritikou oceňovaný a divácky
úspěšný film Alois Nebel. 
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Zpět

Přípravy finišují. Letní kino začíná promítat už tento pátek
TISK , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
„Místo u skateparku je zřejmě nejrozlehlejší ze všech, která nám byla nabídnuta,“ konstatoval Jan Motyčka 

Pardubice – Přípravy na zahájení promítání Pardubického  letního  kina  jsou v plném proudu. Oblíbená atrakce mnoha
obyvatel města se pro tento rok stěhuje. Tradiční místo v Tyršových sadech nahradí plac vedle skateparku poblíž hlavního
vlakového nádraží. 
„Toto místo je zřejmě nejrozlehlejší ze všech, která nám byla nabídnuta, a asi nejvíce splňuje parametry, které k provozu
letního kina potřebujeme,“ uvedl provozovatel kina Jan Motyčka. 
I datum zahájení je letos jiné. Začínat se bude až v pátek 6. července. Jan Motyčka totiž do poslední chvíle nevěděl, zda
dostane na provoz letní atrakce dotaci od města. Také se čekalo, zda zastupitelé definitivně schválí zahájení kontroverzní
revitalizace Tyršových sadů. Kdyby se tak nestalo, kino by mohlo v parku zůstat. 
Definitivní verdikt padl až na zasedání zastupitelstva v úterý 26. června. ...3 
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Zpět

Přípravy finišují. Letní kino v Pardubicích začíná promítat už tento pátek URL
WEB , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: denik.cz
Pardubice - „Místo u skateparku je zřejmě nejrozlehlejší ze všech, které nám byly nabídnuty," konstatoval Jan Motyčka.

"

Přípravy na zahájení promítání Pardubického  letního  kina  jsou v plném proudu. Oblíbená atrakce mnoha obyvatel města se
pro tento rok stěhuje. Tradiční místo v Tyršových sadech nahradí plac vedle skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží.
„Toto místo je zřejmě nejrozlehlejší ze všech, které nám byly nabídnuty, a asi nejvíce splňuje parametry, které k provozu letního
kina potřebujeme," uvedl provozovatel kina Jan Motyčka.

I datum zahájení je letos jiné. Začínat se bude až v pátek 6. července. Jan Motyčka totiž do poslední chvíle nevěděl, zda
dostane na provoz letní atrakce dotaci od města. Také se čekalo, zda zastupitelé definitivně schválí zahájení kontroverzní
revitalizace Tyršových sadů. Kdyby se tak nestalo, kino by mohlo v parku zůstat.

Definitivní verdikt padl až na zasedání zastupitelstva v úterý 26. června. 

Lukáš Dubský"
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Zpět
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Letní kino do dalšího roku v pátek vypraví Alois Nebel
TISK , Datum: 04.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (dub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Příznivce klasických českých filmů čekají třeba Markéta Lazarová nebo trezorové Ucho 

Pardubice – Pardubické  letní  kino  se sice stěhuje na nové místo, na pestrém programu to ale nic nemění. Na své si opět
přijdou děti i dospělí, fanoušci moderních amerických velkofilmů i příznivci klasiky. 
Zahajovacím snímkem letošního promítání letního kina bude Alois Nebel, český komiksový snímek režiséra Tomáše Luňáka.
Hlavní animované postavě propůjčil svou tvář herec a režisér Miroslav Krobot. 
„Výpravčí Alois Nebel slouží na stanici Bílý Potok v Jeseníkách. Samotář Nebel je zvláštně přecitlivělý: čas od času ho
přepadávají jakési mlhy, v nichž mu stanicí projíždějí vlaky z minulého století a on znovu prožívá traumata, o kterých si již
myslíme, že jsou za námi. Také kvůli nim se ocitne v psychiatrické léčebně,“ píše ve svých materiálech distributor filmu. 
Fanoušci české kinematografie si v červenci jistě přijdou na své. Dočkají se dnes již klasických filmů, jako jsou Formanovy
hořké komedie Hoří, má panenko nebo Lásky jedné plavovlásky, Vláčilova Markéta Lazarová či trezorový film Ucho. Z novějších
českých filmů budou k vidění například Líbáš jako Bůh či Kajínek. Pokud budete chtít do kina vyrazit i s dětmi, tak jsou
nejlepšími tipy patrně Medvídek Pú nebo Doba ledová 3. 
Nechybí ani náročnější zahraniční filmy. Do této kategorie spadá třeba Oscary ověnčený film Králova řeč, íránský snímek
Rozchod Nadera a Simin nebo mystifikační Máme papeže, který byl letos k vidění i na filmovém festivalu Febiofest. 

***

Program kina na červenec 

6. 7. pá Alois Nebel 
7. 7. so Markéta Lazarová 
8. 7. ne Máj 
9. 7. po Lepší svět 
10. 7. út Kluk na kole 
11. 7. st Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 
12. 7. čt Volver 
13. 7. pá Goyovy přízraky 
14. 7. so Hoří, má panenko 
15. 7. ne Lásky jedné plavovlásky 
16. 7. po Květ pouště 
17. 7. út Máme papeže! 
18. 7. st Medvídek Pú 

19. 7. čt Single Man 
20. 7. pá Habermannův mlýn 
21. 7. so Kajínek 
22. 7. ne Nevinnost 
23. 7. po Králova řeč 
24. 7. út District 9 
25. 7. st Piráti z Karibiku: Na vlnách 
podivna 
26. 7. čt Drive 
27. 7. pá Líbáš jako Bůh 
28. 7. so Ucho 
29. 7. ne Příliš mladá noc 
30. 7. po Rozchod Nadera a Simin 
31. 7. út Nedotknutelní 
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Zpět

V pátek začíná promítat pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 05.07.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 2 153

Václav PILNÝ, moderátor 
V pátek začíná promítat pardubické  letní  kino . Týdenní zpoždění letošního startu bylo způsobeno dohady o umístění kina.
Nakonec budou moci milovníci stříbrného plátna sledovat filmy v prostoru vedle skateparku nedaleko nádraží. A na jaké filmy
se mohou například diváci těšit, prozrazuje provozovatel letního kina Jan Motyčka. 

Jana MOTYČKA, provozovatel letního kina Pardubice 
Ta dramaturgická linka v podstatě zůstává zachována. Jsou to středy pro děti, jsou to víkendy s českým filmem a dále pak je to
takový jaksi výběr, řekněme, filmů novějších a filmů starých osvědčených. A taky filmy, o kterých si myslíme, že je dobře je
diváku připomenout. Takže v programu uvidíte takové české filmové lahůdky jako je film Ucho, jako je film Markéta Lazarová,
jako je Taková malá retrospektiva pana Miloše Formana počínající Goyovýma přízrakama a Hoří má panenko, Lásky jedné
plavovlásky a dále jsou to filmy pro děti Piráti z Karibiku, Medvídek Pú. 
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Pardubičtí zastupitelé zachránili na poslední chvíli oblíbené letní kino dotací ve výši téměř šest set tisíc korun
URL
WEB , Datum: 05.07.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000
Pardubice - Pardubáci se i letos mohou těšit na prázdninové promítání filmů pod širým nebem. Tyršovy sady však vystřídá
trávník u skateparku.

Dohadům a debatám o dalším osudu Pardubického  letního  kina  je tak definitivní konec. Dnes už je víc než jisté, že i tento
rok zpříjemní všem Pardubákům prázdninové večery téměř šedesát filmových lahůdek romanticky promítaných pod širým
nebem. Navíc úplně zadarmo.

Pardubice - Pardubáci se i letos mohou těšit na prázdninové promítání filmů pod širým nebem. Tyršovy sady však vystřídá
trávník u skateparku.

Dohadům a debatám o dalším osudu Pardubického  letního  kina  je tak definitivní konec. Dnes už je víc než jisté, že i tento
rok zpříjemní všem Pardubákům prázdninové večery téměř šedesát filmových lahůdek romanticky promítaných pod širým
nebem. Navíc úplně zadarmo.

Pardubičtí zastupitelé na svém úterním jednání 26. června totiž odsouhlasili dotaci pěti set osmdesáti tisíc korun potřebnou na
provoz oblíbeného biografu, který ve městě každé prázdniny navštíví víc jak padesát tisíc lidí. Tím dali sedmému ročníku
letního kina zelenou.

„Náš rozpočet je něco málo přes milion korun. Příspěvek dvě stě tisíc, který jsme doposud dostávaly ani zdaleka nepokryl
náklady spojené se zajištěním tak velké kulturní akce, jakou letní kino je. Na rozdíl od let minulých by ale už naše společnost
nebyla schopna financovat větší část rozpočtu z vlastních prostředků. Šedesát projekcí zdarma pro víc jak padesát tisíc lidí
během dvou měsíců se prostě bez větší podpory města neobejde,“ vysvětloval potřebu peněz z městské pokladny Tomáš
Drechsler, jednatel společnosti Cinema Time, s.r.o, která letní kino provozuje.

Mnohem víc než peníze však tentokrát pořadatele tížila otázka, kde vůbec budou promítat. Politici totiž zároveň s dotací také
odhlasovali zahájení rekonstrukce Tyršových sadů - místa, které se v minulosti stalo letnímu kinu domovem. Promítačky tak po
šesti letech nahradí v parku tolik potřebná rekonstrukce a filmové delegace co nevidět vystřídají dělníci. I druhý problém je ale
už vyřešen.

„Díky aktivnímu přístupu starosty prvního pardubického obvodu Jaroslava Menšíka a následnému rychlému jednání ze strany
magistrátu máme vyhráno,“ neskrývá radost šéf letního kina Jan Motyčka.

Zatímco ještě včera se zdálo, že diváci se tentokrát budou muset tísnit v komorním a ne příliš přívětivém prostoru bývalých
jatek, dnes je vše jinak. Nákladní auta s technikou vyrážejí směr pardubický skatepark. Právě v jeho blízkosti by během
několika dnů mělo letošní letní kino vyrůst.

„Lepší náhradu za Tyršovy sady jsme si nemohli přát. Jde o prostorné místo se snadnou dostupností, v těsné blízkosti Polabin,
jednoho z největších pardubických sídlišť, navíc se zastávkou MHD hned naproti. K autobusovému i vlakovému nádraží je to
jen pár kroků. A díky velkému parkovišti u přilehlých supermarketů se k nám lidé mohou bez problémů vydat i autem,“
pochvaluje si Motyčka, který už v tuto chvíli se svým týmem pilně chystá první projekce.

Sedmý ročník prázdninového promítání pod širou oblohou zahájí v pátek 6. července v devět hodin večer kritikou oceňovaný a
divácky úspěšný film Alois Nebel.

V příloze si můžete prohlédnout program.
Více info na internetových stránkách http://letni-kino.cz
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Dnes večer má svou letošní promítací premiéru pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 06.07.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 3 , Poslechovost pořadu: 2 153

Martin KARLÍK, redaktor 
Dnes večer má svou letošní promítací premiéru pardubické  letní  kino . Oproti předchozím ročníkům má se začátkem malé
zpoždění. Ale za to na první večer pořadatelé připravili český filmový hit loňského podzimu. Pro diváky je připraven snímek
Tomáše Luňáka Alois Nebel. Pokračuje provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina Pardubice 
Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo získat či domluvit účast pana Aloise Švehlíka, kterýž to je pardubák a který v tom filmu
namlouvá v podstatě jednu z hlavních nebo hraje v podstatě jednu z hlavních postav, aby se slavnostního zahájení
nadcházejícího ročníků letního kina zúčastnil. A jenom podotýkám, že kompletní program diváci najdou jak jsou zvyklí na webu
www.letni-kino.cz. Promítat se bude první měsíc od 21.30, druhý měsíc, kdy se stmívá později tak se bude promítat od devíti
hodin. 

Trhák místo Nebela. Vichr rozerval plátno pardubického  letního  kina  URL
WEB , Datum: 07.07.2012 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988
Až do posledních dnů nebylo jisté, jestli provozovatelé pardubického  letního  kina  dokážou včas zajistit první projekci.
Nakonec to ale bylo počasí, které nuceně posunulo začátek prázdninového promítání. Ačkoliv kino stálo včas, bouře v pátek
první projekci zrušila.

Rozhodnutí, že se letos začne promítat od 6. června v lokalitě vedle skateparku za bývalým lihovarem, padlo před pár dny. Ale i
když se pořadatelům povedlo postavit stánky a projekční plátno na zelené louce včas, počasí nakonec jejich plány stihnout
první projekci v termínu zhatilo.

"Dnes měl být úvodní film Alois Nebel, ale asi půl hodiny před začátkem nám vichr urval plátno a bylo po promítání. Přitom jsme
tady byli poslední týden prakticky nonstop," uvedl v pátek provozovatel letního kina Jan Motyčka.

V uplynulých šesti sezonách bylo letní kino v Tyršových sadech, odtud ho však letos "vyhnal" začátek rekonstrukce parku v
centru města.

Po páteční deštivé smršti nakonec v areálu kina zůstali asi tři lidé. "Nastala obdobná situace jako ve filmu Trhák, kde také
promítali bez plátna. Před námi je však nyní úkol sehnat do dvaceti čtyř hodin nové plátno," řekl provozovatel kina.

"Lidé o svůj film nepřijdou, v sobotu dáme dvě projekce, po plánované Markétě Lazarové bude následovat ještě v pátek
zrušený film Alois Nebel," dodal Motyčka. 

Markéta Lazarová tak začne podle plánu ve 21:30, Alois Nebel pak po 23. hodině.
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Zahajovací projekci letního kina zrušil silný vítr, který roztrhal plátno, večer se ale bude promítat URL
WEB , Datum: 07.07.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000
Pardubice - Zahajovací projekci zdejšího letního kina včera zrušil silný vítr, který roztrhal plátno. Pořadatelé už ale mají nové.

Pardubice - Zahajovací projekci zdejšího letního kina včera zrušil silný vítr, který roztrhal plátno. Pořadatelé už ale mají nové.

Nemožné řešíme na počkání, zázraky do tří dnů. To by si klidně mohli napsat nad vstup organizátoři sedmého ročníku
Pardubického  letního  kina . Poté, co se jim téměř zázrakem podařilo během pouhého týdne zvládnout přípravy a stěhování,
které jindy trvají víc jak měsíc a v novém areálu poblíž pardubického skate parku přivítali letošní první diváky, museli řešit další
komplikaci. Místo včerejšího úvodního promítání bojovali se silným větrem. Ten jim půl hodiny před začátkem zničil projekční
plátno.

„Všechno bylo nachystané. Najdnou se zvedl vichr, roztrhal plátno na kusy a bylo po všem,“ popisuje nepříjemnou večerní
událost šéf letního kina Jan Motyčka. Stovkám natěšených diváků i čestným hostům, mezi kterými byla třeba senátorka Miluše
Horská, tak nezbývalo, než jít zase smutně domů. Obavy, že město letos o svoji oblíbenou prázdninovou atrakci přijde, jsou ale
zbytečné.

„Přes noc se nám naštěstí podařilo sehnat nové plátno. Pokud už tedy konečně počasí nebude proti, jsme připraveni dnes
večer začít promítat,“ slibuje Motyčka. A pro milovníky filmů pod širým nebem má ještě jednu dobrou zprávu. Nepřijdou ani o
včerejší snímek.

„Připravili jsme na dnešek dvoj projekci. Kromě plánované české klasiky Františka Vláčila, Markéta Lazarová, uvedeme i Aloise
Nebela, který měl běžet včera,“ dodává Motyčka.

Začátek promítání je jako vždy o půl desáté večer. Více na www.letni-kino.cz.
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Odhalení pamětní desky ve Východočeském divadle i zahájení letního kina u skateparku
TISK , Datum: 09.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Co týden dal 

Pondělí 2. července – V Pardubickém divadle byla odhalena pamětní deska za popravené divadelníky při heydrichiádě. 
Úterý 3. července – Pardubická chemička Paramo nebude již dále zpracovávat ropu. Vyhlásila navíc, že propustí šedesát
zaměstnanců. 
Středa 4. července – V aule Univerzity Pardubice byl úvodním koncertem slavnostně zahájen 22. ročník tradičního pěveckého
festivalu IFAS 2012 (na snímku). 
Čtvrtek 5. července – Pardubická taneční skupina H. P. M. Dance studio odletěla na mistrovství světa do Spojených států. 
Pátek 6. července – Filmem Alois Nebel byl zahájen provoz populárního pardubického  letního  kina . To se po několika letech
nyní přestěhovalo z Tyršových sadů do těsného sousedství skateparku. Sobota 7. července – Ve foyer budovy ČSOB
Pojišťovny na pardubickém Masarykově náměstí byl slavnostně zakončen festival IFAS 2012. 
Neděle 8. července – Na pardubickém závodišti byly zakončeny víkendové soutěže spřežení, které se jely zároveň i jako
kvalifikace na Mistrovství České republiky. 

Zpět

Start letního kina posunula bouřka, roztrhala plátno
TISK , Datum: 09.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (sejk,čtk) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Silný vítr a bouře odsunuly start Pardubického  letního  kina  o jeden den. Páteční bouře totiž rozehnala diváky a
potrhala promítací plátno. 
„Minutu před zahájením představení přišly blesky a plátno se roztrhlo. Máme sice ještě jedno náhradní a také mobilní plátno,
ale kvůli dešti jsme byli nuceni projekci zrušit,“ uvedl provozovatel Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Letní kino u pardubického skateparku ale o zrušené promítání diváky neochudilo. V sobotu proto po promítnutí plánovaného
sobotního filmu Markéta Lazarová na již opravené plátno zavítal mezinárodně oceněný film Alois Nebel. Letní kino v
Pardubicích letos začalo promítat téměř o týden později. Příčinou byly nejasnosti kolem rekonstrukce Tyršových sadů, kde v
předchozích letech hrálo. Poté, co úpravy na konci června zastupitelé definitivně schválili, se kino přesunulo na louku u
skateparku. Každé prázdniny je navštíví zhruba 50.000 diváků, které přiláká i to, že projekce Pardubického  letního  kina  je
zcela zdarma. 
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Do letního kina dnes přijede Kluk na kole
TISK , Datum: 10.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino  má dnes od 21.30 hodin na programu koprodukční snímek Kluk na kole. 
„Dvanáctiletého Cyrila umístil jeho otec 'dočasně', než vyřeší své problémy, do dětského domova. Ve skutečnosti ale slabošský
a nevyzrálý Guy nemá dost odvahy, aby jednou provždy řekl svému synovi „nechci tě, nestačím na to“. I když se Cyril nevzdává
představy na návrat k otci, netrvá dlouho a otevře se před ním nová šance na život mimo brány dětského domova. Sympatická
Samantha, která má vlastní kadeřnictví, si jej začne brát na víkendy. Tím ale teprve začíná série zkoušek jejich křehké důvěry,
ze které se teprve může vytvořit opravdové pouto. Kluk na kole je realisticky natočeným příběhem obyčejného kluka, ve kterém
stojí lhostejnost s vypočítavostí proti lidské vzájemnosti a lásce,“ láká na dnešní program provozovatel letního kina Jan
Motyčka. 
Pardubické  letní  kino  promítá po celé prázdniny zdarma. Letos se z Tyršových parků přestěhovalo ke skateparku. 
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Do Doby ledové se přesune letní kino
TISK , Datum: 11.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino  má dnes od 21.30 hodin na programu animovanou komedii nejen pro děti s názvem Doba
ledová 3: Úsvit dinosaurů.
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství. „Třetí pokračování zavede hlavní
hrdiny i diváky do ohromného podzemního světa dinosaurů. Je to krajina plná bujné vegetace, která je ostrým protipólem
mrazivého prostředí z prvních dvou filmů. Je to země nebezpečí, ohromných tvorů, rostlin pojídajících mamuty, země plná
tajemných míst. Mamuti Manny a Ellie očekávají první přírůstek do rodiny. Lenochod Sid se zase dostane do problémů poté, co
si založí vlastní rodinu s nalezenými dinosauřími vajíčky. Šavlozubý tygr Diego řeší dilema, jestli se z něj po boku kamarádů
nestává příliš velký měkota. Navíc, když se objeví dinosauři, Manny přestává být „králem džungle“. A také se všichni seznámí s
jednookým lasičákem Buckem, který neúnavně loví dinosaury. Doba ledová 3 má všechny esence prvních dvou dílů, které si
diváci zamilovali, a ještě mnohem víc. Víc humoru, akce, neuvěřitelnou vizuální podívanou,“ láká na dnešní program
provozovatel letního kina Jan Motyčka.
Letní kino promítá po celé prázdniny na novém místě, za skateparkem.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 106 / 210

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Letní kino zahraje dnes drama Volver
TISK , Datum: 12.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  má dnes od 21.30 hodin na programu dramatickou španělskou komedii Volver. Je to
příběh Raimundy (Penélope Cruz), které zemřeli rodiče při požáru v kraji La Mancha. Raimunda vychovává svoji dceru a živí
nezaměstnaného manžela. Raimunda v sobě nosí tajemství, o kterém ví jen její matka, která se zjevuje jako duch. Volver
znamená„vrátit se“. Je to příběh o přežití. Všechny ženské postavy ve filmu se snaží přežít a nezbývá než obdivovat jejich
odvahu,která se projevuje v tragických a komických situacích. 

Zpět

DOBA LEDOVÁ TRHALA REKORDY!
TISK , Datum: 13.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
REKORDNÍ POČET diváků zavítal ve středu do Pardubického  letního  kina . Kolem dvou tisíc lidí si přišlo užít veselý
animovaný snímek Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Teplý letní večer lidem zpříjemňovalo kromě filmu i občerstvení. Dnes po
setmění bude v areálu vedle pardubického skateparku k vidění španělský snímek Volver. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
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Dobrá zpráva
TISK , Datum: 13.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
pro letní kino 

Filmové hity pod širým nebem baví Pardubáky i letos, kdy se projekce musely na poslední chvíli přesunout z tradičních
Tyršových sadů k areálu skateparku na místo, kde obvykle stanují cirkusy. Je dobře, že mimořádné návštěvnosti se
Pardubické  letní  kino  těší i tento týden. Jen ve středu večer zavítaly na třetí díl Doby ledové rekordní dva tisíce příznivců!
Obdobnou pozornost by mohly dnes večer získat i Goyovy přízraky. Tak uvidíme... 

Zpět
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Pardubické  letní  kino  pokračuje v promítání na novém místě URL
WEB , Datum: 14.07.2012 , Zdroj: mediafax.cz , RU / den: 4 269
Oblíbené letní kino v Pardubicích se sice přestěhovalo na nové místo, lidé si k němu ale i po šesti sezónách stejně cestu našli.
(Ilustrační foto: © Mediafaxfoto.cz )

PARDUBICE / 07:17, 14. 07. 2012

Oblíbené letní kino v Pardubicích se sice přestěhovalo na nové místo, lidé si k němu ale i po šesti sezónách stejně cestu našli.
Prázdninový program myslí na děti i dospělé, fanoušky velkofilmů i příznivce české klasiky, řekl agentuře Mediafax jeho šéf Jan
Motyčka.

„Po lehce rozpačitém začátku, kdy jsme do poslední chvíle nevěděli, kde a zda vůbec budeme promítat, kdy nám první projekce
propršely, uletělo nám plátno a museli jsme rychle shánět nové, můžeme říct, že Pardubické  letní  kino  Pernštejn už skutečně
běží na plné obrátky,“ uvedl Motyčka.

Do nového areálu poblíž pardubického skateparku, kam se biograf kvůli rekonstrukci Tyršových sadů pro letošek přestěhoval,
si tak večer co večer hledá cestu stále více lidí. „Středeční projekce k nám přivedla přes 2000 diváků,“ podotkl ředitel
pardubického  letního  kina .

Zájem o noční promítání je pochopitelný. Nejen že jsou projekce zdarma, ale programová nabídka je skutečně pestrá. Nechybí
česká klasika, komedie ani zahraniční velkofilmy. Tento víkend si na své přijdou milovníci dnes již legendárních filmů Miloše
Formana. V sobotu bude pardubické  letní  kino  promítat hořkou komedii Hoří, má panenko, v neděli pak povídkový film Lásky
jedné plavovlásky.

Nový týden odstartuje v pondělí životní příběh, v němž bývalá modelka popisuje svoji neuvěřitelnou cestu od kočovného života
v poušti na světová přehlídková mola. Film Květ pouště vznikl podle stejnojmenné autobiografické knihy autorky Waris Dirie.
Úterý bude pro změnu patřit mystifikační komedii Máme papeže.

„Režisér Nanni Moretti svůj film řídí otěžemi humoru, jemuž nic není svaté. Natočil komedii, a ne ledajakou - sdělnou, vkusnou,
chytrou, břitce jízlivou, ale také laskavě shovívavou vůči pošetilostem institucí i jednotlivců,“ doporučila film kritička Mirka
Spáčilová.

Letní kino myslí i na nejmenší diváky. Těm je věnováno promítání Medvídka Pú ve středu 18. července. Animovanou pohádku
vystřídá ve čtvrtek americké psychologické drama Single Man v titulní roli s Colinem Firthem. Ten za svůj výkon dostal mimo
jiné třeba i herecké ocenění Britské filmové akademie. Také další víkend bude plný českých filmů. V pátek to bude Herzův
Habermannův mlýn, v sobotu Jáklův Kajínek a v neděli Nevinnost Jana Hřebejka.

Pro poslední červencový týden pak jsou připraveny divácké lahůdky typu Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, český trezorový
film Ucho nebo novější Líbáš jako Bůh či Příliš mladá noc. Chybět nebudou ani náročnější zahraniční kusy jako Oscary
ověnčené Královy řeči nebo íránský snímek Rozchod Nadera a Simin.

Bohatou nabídku završí 31. července úspěšná francouzská komedie o nepravděpodobném přátelství mezi ochrnutým
milionářem a bezprizorním imigrantem. Snímek Nedotknutelní, který začátkem června přišel do českých kin, se dávno před tím
stal ve Francii nejnavštěvovanějším filmem roku a druhým komerčně nejúspěšnějším filmem vůbec.

Promítání pod širým nebem začíná každý den o půl desáté večer. Více na www.letni-kino.cz .

Bohuslav Štepánek
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Rekord si drží Doba ledová
TISK , Datum: 14.07.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (lub) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Prázdninové promítání 

Počasí zatím pardubickému  letnímu  kinu  u skate parku moc nepřeje. Hned první den potrhal vítr promítací plátno. V
sychravých dnech vydrželo v kině pouze kolem dvou set skalních fanoušků. Největší návštěvností se zatím mohl pochlubit třetí
díl Doby ledové, který si nenechalo ujít skoro dva tisíce diváků. „Byl to první hezký den a ukázalo se, že letní kino stále láká,“
řekl provozovatel kina Jan Motyčka. Podle něj oproti předešlým rokům, kdy se filmy promítaly v Tyršových sadech, ubylo
problémů s nepořádkem. „Když už lidé udělají těch pár kroků navíc, tak opravdu chtějí vidět film. Nejdou se jenom za kamarády
opít do parku,“ řekl. 

Foto autor:   FOTO: Radek Kalhous, MF DNES
Foto popis:   Pohled z promítací kabiny

Zpět

Letní kino promítne drama podle skutečného příběhu
TISK , Datum: 16.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Markéta Markovicsová , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Projekce dnes nabídne dechberoucí příběh uznávané bývalé topmodelky, který šokoval

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se nově přesunulo z Tyršových sadů ke skateparku naproti hypermarketu Albert,
dnes od 21.30 hodin promítne zcela zdarma životopisné drama s názvem Květ pouště.
Film vznikl podle stejnojmenné autobiografické knihy autorky Waris Dirie. Ta vyrůstala do třinácti let v Somálsku. Po útěku do
Londýna se stala jednou z nejznámějších světových topmodelek.
Bývalá modelka vypráví dechberoucí životní příběh, v němž popisuje svou neuvěřitelnou cestu od kočovného života v somálské
poušti na nejznámější světová přehlídková mola.

Reálná noční můra

Byl to sen a noční můra zároveň. V New Yorku, na vrcholu své kariéry, poprvé v rozhovoru otevřeně promluvila o problému
ženské obřízky, kterou sama vytrpěla, když jí bylo teprve pět let. Následně se rozhodla, že skončí s kariérou modelky a zasvětí
život boji proti tomuto starobylému rituálu...

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino ukáže podivnou volbu papeže
TISK , Datum: 16.07.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

PARDUBICE Z balkónu baziliky svatého Petra zazní slavnostní: Habemus papam! Co vše ale muselo předcházet volbě nové
hlavy katolické církve, koho kardinálové zvolili po smrti papeže za svého dalšího zástupce, který se z nejasných důvodů odmítá
ujmout nové funkce, proto je do Vatikánu povolán psychiatr, o tom všem humornou formou vypráví film Máme papeže! v režii
předního italského herce, režiséra a producenta Nanni Morettiho, jenž se zde také spolupodílel na scénáři. Návštěvníci
pardubického  letního  kina  ho uvidí v úterý. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 112 / 210

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Letní kino přivítá nového papeže
TISK , Datum: 17.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin promítne italský film Máme papeže! Letos se bezplatné projekce
přesunuly na prostranství u skateparku. ...3 

Zpět

Letní kino dnes dává komedii o církvi
TISK , Datum: 17.07.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

PARDUBICE Dnes se návštěvníci pardubického  letního  kina , které letos nově funguje mezi nádražím a skateparkem, dočkají
povedené mystifikační komedie Máme papeže. „Režisér Nanni Moretti svůj film řídí otěžemi humoru, jemuž nic není svaté.
Natočil komedii, a ne ledajakou - sdělnou, vkusnou, chytrou, břitce jízlivou, ale také laskavě shovívavou vůči pošetilostem
institucí i jednotlivců,“ doporučuje film kritička MF DNES Mirka Spáčilová. Ve středu se pak dočkají svého programu hlavně
rodiny s malými dětmi, protože na řadě bude film Medvídek Pú. 
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Letní kino dnes přivítá papeže
TISK , Datum: 17.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se letos koná na prostranství vedle skateparku, naproti hypermarketu Albert, dnes
od 21.30 hodin zdarma promítne italské drama Máme papeže! 
Po smrti papeže musí kardinálové určit jeho nástupce. Po několika kolech hlasování může bílý dým nad Sixtinskou kaplí
konečně ohlásit, že byl papež zvolen a z balkonu baziliky svatého Petra zazní tradiční oznámení: „Habemus papam!“ 
Statisícový dav věřících dole na náměstí však marně čeká, až se v otevřených dveřích objeví nová hlava katolické církve.
Kardinála, jenž byl zvolen, náhle přepadla panika ze zodpovědnosti, kterou musí na sebe vzít. 
Úzkost? Deprese? Obava, že na svůj úkol nestačí? Zaskočený Vatikán se snaží rychle najít nápravu. Vyřeší vše věhlasný
psychiatr, kterého kardinálové povolají? 

Zpět
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Prasátko, Klokánek i Pú zavítají do kina
TISK , Datum: 18.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – V Pardubickém letním kině, které ještě minulý rok sídlilo v Tyršových sadech a nyní své promítání přesunulo do
prostoru vedle skateparku nedaleko hypermarketu Albert, se dnes diváci podívají do Stokorcového lesa. Právě tam na ně čeká
sympatický Medvídek Pú, nebojácný Kryštůfek Robin i věčně smutný oslík Ijáček.

Oslík bez ocásku, ale i hladový Pú

V animovaném filmovém bonbonku pro celou rodinu s názvem Medvídek Pú, který letní kino uvádí zcela zdarma, si přijdou na
své nejmenší, ale také dospělí.
Snímek je totiž nejen roztomilou pohádkou, ale i velmi zábavnou podívanou.
„V šedesát minut dlouhé americké komedii Stephena J. Andersona a Dona Halla se Medvídek Pú vydává hledat sklenici medu,
oslík Ijáček ztrácí svůj ocásek a Kryštůfek Robin se ocitá ve velkém nebezpečí, které nakonec zas až tak velké nebude.
Všechny kamarády tak čeká vskutku zajímavý den,“ informoval náš Deník programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan
Motyčka.

Psychologické drama Single Man

Zítra se diváci mohou těšit na americké psychologické drama Single Man režiséra Toma Forda. „V hlavních rolích snímku o
lásce, osamění a záblescích smyslu života se představí Colin Firth, Matthew Goode a Jullianne Morre,“ konstatoval programový
šéf Pardubického  letního  kina  a dodal, že začátek bezplatných filmových projekcí je shodně v půl desáté večer.

Zpět
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Letní kino nabídne snímek Single Man o lásce a osamění
TISK , Datum: 19.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  v prostoru vedle skateparku nabízí i dnes a zítra projekce zdarma 

Pardubice – Také dnes se návštěvníci Pardubického  letního  kina , které se z Tyršových sadů přesunulo do prostoru vedle
skateparku poblíž hypermarketu Albert, mohou těšit na další úspěšný snímek. O půl desáté večer totiž začne projekce
amerického filmu Single Man režiséra a bývalého módního návrháře Toma Forda. V hlavních rolích se představí Colin Firth,
Matthew Goode a Julianne Moore. 

Protrpět další den 

„Profesor George Falconer je vyschlou řekou. Po smrti svého dlouholetého partnera nemůže přijít životu na chuť. Nezvedá
telefony, zůstává v kontaktu pouze s jedinou kamarádkou a svět se pro něj stal jen nepříjemnou rutinou. Každý den začíná s
jediným cílem: nějak jej protrpět do dalšího. Dnešní den ale bude jiný. Všechno to skončí a nebo znovu ucítí smysl a chuť
života,“ zní oficiální text distributora. 
Příběh o lásce a osamění budou moci diváci i tentokrát zhlédnout zcela zdarma. 
Na zítřejší večer organizační tým Pardubického  letního  kina  připravil bezplatné promítání válečného dramatu Habermannův
mlýn. „Projekce se zúčastní také režisér tohoto snímku Juraj Herz,“ prohlásil programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan
Motyčka. 
Film pojednává o osudu Augusta Habermanna (Mark Waschke), který se i přes sílící tlak Třetí říše snaží chránit své české
zaměstnance. Postupem času se ale sám stává hlavním cílem. V roli jeho nejlepšího přítele se představí Karel Roden. 

Zpět
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Turisty láká spot v letním kině URL
WEB , Datum: 19.07.2012 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000
Na turistické novinky v regionu láká kraj také pohodovou upoutávkou na plátně letního kina v Pardubicích.

„I touto cestou se snažíme oslovit lidi s velkou prázdninovou soutěží Letní pecky, poznej všecky. Klip je takovou drobnou
ochutnávkou, dovolím si tvrdit, velmi atraktivního turistického menu, které jsme soustavně připravovali po čtyři roky,“ uvedl
Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.

Spot se natáčel na Dolní Moravě, v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích, v Hřebečských důlních stezkách a Betlémě v
Hlinsku. Na nízkonákladovém projektu se podíleli herečky i herci z regionu. Hrát však moc nemuseli, což potvrzují slova jedné z
účinkujících.

„S dcerkami jsme si užily krásný výlet do Afrického muzea doktora Emila Holuba. Holky byly nadšené především ze lva a
Viktoriiných vodopádů. Vandrovní knížku nám už štáb musel nechat,“ sdělila své dojmy s úsměvem Stanislava Lavrovič. Roli
turistky si užila také Jiřina Mejzlíková z pardubického divadla Exil: „V hlineckém Betlémě jsem byla poprvé. Netušila jsem, že
máme pár kilometrů od Pardubic tak úžasný areál. Soutěž se snaží na tato pěkná místa upozornit a to je chvályhodné, ráda
jsem pomohla.“

Klip promítaný před projekcí filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn se zdá být úspěšný. „Během prvních čtrnácti
promítacích dnů si návštěvníci kina odnesli více než tisícovku vandrovních knížek, do kterých mohou sbírat razítka a zapojit se
do velké prázdninové soutěže. Věřím, že si ke klipu postupem času najdou lidé cestu i na internetu,“ vyslovil své přání Miroslav
Stejskal, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.

Propagační spot si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách všech turistických informačních center v Pardubickém
kraji či na portálech Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy.

(vma, foto: arch.)
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Turisty láká spot v letním kině URL
WEB , Datum: 19.07.2012 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000
Na turistické novinky v regionu láká kraj také pohodovou upoutávkou na plátně letního kina v Pardubicích.

„I touto cestou se snažíme oslovit lidi s velkou prázdninovou soutěží Letní pecky, poznej všecky. Klip je takovou drobnou
ochutnávkou, dovolím si tvrdit, velmi atraktivního turistického menu, které jsme soustavně připravovali po čtyři roky,“ uvedl
Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.

Spot se natáčel na Dolní Moravě, v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích, v Hřebečských důlních stezkách a Betlémě v
Hlinsku. Na nízkonákladovém projektu se podíleli herečky i herci z regionu. Hrát však moc nemuseli, což potvrzují slova jedné z
účinkujících.

„S dcerkami jsme si užily krásný výlet do Afrického muzea doktora Emila Holuba. Holky byly nadšené především ze lva a
Viktoriiných vodopádů. Vandrovní knížku nám už štáb musel nechat,“ sdělila své dojmy s úsměvem Stanislava Lavrovič. Roli
turistky si užila také Jiřina Mejzlíková z pardubického divadla Exil: „V hlineckém Betlémě jsem byla poprvé. Netušila jsem, že
máme pár kilometrů od Pardubic tak úžasný areál. Soutěž se snaží na tato pěkná místa upozornit a to je chvályhodné, ráda
jsem pomohla.“

Klip promítaný před projekcí filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn se zdá být úspěšný. „Během prvních čtrnácti
promítacích dnů si návštěvníci kina odnesli více než tisícovku vandrovních knížek, do kterých mohou sbírat razítka a zapojit se
do velké prázdninové soutěže. Věřím, že si ke klipu postupem času najdou lidé cestu i na internetu,“ vyslovil své přání Miroslav
Stejskal, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.

Propagační spot si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách všech turistických informačních center v Pardubickém
kraji či na portálech Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy.

(vma, foto: arch.)
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Na co se těším o víkendu
TISK , Datum: 20.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Jan Motyčka, provozovatel a programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn 

„O víkendu se těším především na program Pardubického  letního  kina , které letos poprvé promítá v areálu nedaleko
skateparku, a zejména pak na páteční projekci filmu Habermannův mlýn. Tento snímek přijede osobně uvést jeden z nejlepších
tuzemských režisérů Juraj Herz. Jeho poutavé vyprávění před promítáním je vždy neobyčejným zážitkem, a tak nepochybuji o
tom, že tomutak bude i tentokrát. Snad nám jeden z nejpozoruhodnějších okamžiků letošního pardubického kulturního léta
nezhatí počasí. Těším se i na bezplatné projekce českých filmů Kajínek a Nevinnost. Jsem zvědav na to, do jaké míry budu tyto
snímky prožívat a případně jak se budou prolínat s mými osobními zážitky,“ řekl programový šéf Pardubického  letního  kina
Jan Motyčka (na snímku). 

Zpět

Režisér Juraj Herz se vrací do Pardubického  letního  kina
TISK , Datum: 20.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Král československého hororu dnes představí své válečné drama Habermannův mlýn 

Pardubice – Otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv
často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu, se rozhodl legendární režisér Juraj Herz. Na
seznamu české kinematografie tak díky němu přibylo další výrazné dílo – válečné drama Habermannův mlýn. 

Přijede i režisér 

Právě dnes ho má na programu Pardubické  letní  kino . 
Uznávaný režisér se chystá tuto bezplatnou projekci svého filmu v novém areálu vedle skateparku osobně zahájit. 
„Juraj Herz navštěvuje naše letní kino pravidelně. Ze všech českých režisérů snad nejčastěji. Je to už taková milá tradice. Prvně
přijel v roce 2006, kdy jsme uváděli jeho Spalovače mrtvol v prostoru zdejšího krematoria. Loni třeba zahajoval projekci
Petrolejových lamp. Letos se diváci dočkají velice osobního uvedení jeho zatím posledního snímku Habermannův mlýn. Určitě
ani tentokrát nepřijdou o poutavé vyprávění, které odhalí průběh natáčení,“ říká šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
Pro svůj film, který posbíral řadu mezinárodních ocenění, se režisér volně inspiroval životním osudem německého průmyslníka
Habermanna. Ten žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Pro Juraje Herze však bylo
mnohem důležitější vylíčit paradoxy nejšílenějších let dvacátého století. 
„Šel jsem po obsahu, sám jsem byl uvězněn v koncentračním táboře, tak mi nikdo nemůže vyčítat, že nadržuji Němcům,“ říká
režisér, přezdívaný Král hororu. 

Snad vyjde počasí 

Promítání začne o půl desáté večer. „Jediné, co by nám mohlo tuto mimořádnou akci překazit, je počasí,“ dodává Jan Motyčka. 
Právě příroda zatím letošnímu promítání pod širým nebem skutečně příliš nefandí. Diváci si však svoji prázdninovou atrakci
nechtějí nechat vzít a cestu do letního kina si hledají i s deštníky nad hlavou. „Počasí nám letos opravdu moc nepřeje. Lidé ale
poctivě chodí, ať fouká vítr nebo prší. Zatím jsme nepromítali pouze jednou, a to hned na úplném začátku, kdy nám vítr roztrhal
projekční plátno. Snad bude srpen lepší,“ uzavírá Jan Motyčka. 
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Zpět

Dobrá zpráva pro letní kino
TISK , Datum: 20.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
O Pardubické  letní  kino  je i v letošním roce zájem! A to i přesto, že se muselo na poslední chvíli přesunout z Tyršových sadů
do areálu vedle skateparku a nemá zrovna štěstí na příznivé počasí. Ve středu večer však konečně bylo tepleji a v kombinaci s
atraktivním programem v podobě bezplatné projekce Medvídka Pú si mohlo připsat na své konto další vydařenou projekci.
Zhruba 1500 návštěvníků bylo určitě spokojených. Snad tomu tak bude i v následujících dnech... 
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Zpět

Do kina přijede režisér Juraj Herz
TISK , Datum: 20.07.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Film o kontroverzní době českých dějin Habermannův mlýn uvede v letním kině jeho tvůrce. PARDUBICE Film o kontroverzní
kapitole českých dějin dnes v letním kině uvede režisér Juraj Herz. Habermannův mlýn, který popisuje okolnosti kolem
poválečného odsunu Němců, natočil v roce 2001.
„Juraj Herz navštěvuje naše letní kino pravidelně. Ze všech českých režisérů snad nejčastěji. Je to už taková tradice. Prvně
přijel v roce 2006, kdy jsme uváděli jeho Spalovače mrtvol v prostoru zdejšího krematoria,“ řekl pořadatel pardubického
letního  kina  Jan Motyčka. Režisér si nenechal ujít letní promítání, které ještě vloni bylo v Tyršových sadech, také před rokem,
kdy se přijel podívat na projekci svého filmu Petrolejové lampy.
Pro svůj poslední snímek, který posbíral několik mezinárodních ocenění, se režisér volně inspiroval životním osudem
německého průmyslníka Habermanna.
Ten žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Herz však říká, že pro něj bylo mnohem
důležitější vylíčit paradoxy nejšílenějších let dvacátého století.
„Šel jsem po obsahu, sám jsem byl uvězněn v koncentračním táboře, tak mi nikdo nemůže vyčítat, že nadržuji Němcům,“ říká o
snímku režisér, občas také přezdívaný Král hororu.
Promítání filmu začne o půl desáté večer. „Jediné, co by nám mohlo tuto mimořádnou akci překazit, je počasí,“ dodal Motyčka.
Právě příroda totiž zatím letošnímu promítání pod širým nebem skutečně příliš nefandí. Diváci si však svoji prázdninovou
atrakci nechtějí nechat vzít a do letního kina se vydávají s deštníky.
Režisér Juraj Herz se narodil v roce 1934 ve slovenském Kežmaroku. Jako samostatný režisér debutoval v roce 1965
středometrážním snímkem Sběrné surovosti podle povídky Bohumila Hrabala.
Hororový styl dokázal úspěšně vměstnat do filmů Spalovač mrtvol nebo Upír z Feratu. Za vlastní filmovou tvorbu získal řadu
domácích i mezinárodních ocenění, včetně velkých cen na festivalech v Karlových Varech, v Monte Carlu nebo v Chicagu.

Foto autor:   FOTO: MF DNES
Foto popis:   Host Režisér Juraj Herz si Pardubice oblíbil.
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Zpět

Letní kino promítne dvě česká dramata
TISK , Datum: 21.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – O víkendu čekají diváky Pardubického  letního  kina  dva české filmy natočené v nedávné době. V sobotu bude v
novém prostoru vedle skateparku promítáno akční drama Kajínek. To je inspirováno skutečným příběhem nájemného vraha,
jehož životní příběh je dodnes opředen tajemstvím. 
V neděli přijde na řadu další drama, tentokrát z dílny Jana Hřebejka. Film s názvem Nevinnost vypráví o tom, že cesta na dno
může být velmi rychlá. V Nevinnosti se představí přední české herecké hvězdy jako Aňa Geislerová nebo Ondřej Vetchý.
Začátky obou bezplatných projekcí jsou ve 21.30 hodin. 

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 124 / 210

http://www.newtonmedia.eu/


Letní kino uvede koktavého krále
TISK , Datum: 23.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Anglický král Jiří VI. nastupuje nečekaně na trůn, trpí vážnou vadou řeči a země, jíž má vládnout, je na prahu
druhé světové války. Pro jednoho možná smutná podívaná, pro tvůrce filmu Králova řeč vynikající námět na velkolepé
historické drama. 
A právě to dnes večer uvede zcela zdarma Pardubické  letní  kino  v prostoru vedle skateparku naproti hypermarketu Albert. 
Příběh o tom, jestli králi pomůže s jeho koktáním potrhlý terapeut se svým neobvyklým způsobem léčby a on se tak stane
skutečným vůdcem, který se ujme vlády Anglie v nešťastné době, začíná po setmění. 
Ve filmu exceluje britský herec Colin Firth, který za roli krále Jiřího VI. získal dokonce Oscara. 
Zítra si v Pardubickém letní kině přijdou na své milovníci sci – fi. Na programu je film District 9, který popisuje setkání lidstva s
mimozemskou civilizací. Stejně jako dnešní projekce odstartuje i ta úterní v 21.30 hodin. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Do Pardubic zavítali Pernštejnové, na Kuňku zase pohár hokejových mistrů
TISK , Datum: 23.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Co týden dal

Pondělí 16. července – Do Pardubic se vrátily úspěšné tanečnice H. P. M. Dance studia, které na mistrovství světa v Los
Angeles získaly titul světových šampionek.
Úterý 17. července – Mezinárodní festival šachu a her pokračoval v pardubické ČEZ Areně mimo jiné i mistrovstvím Evropy
juniorských družstev v šachu.
Středa 18. července – Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice angažoval na testy Michala Hlinku, syna bývalého
kapitána pardubických hokejistů Miroslava.
Čtvrtek 19. července –Ráno byla zahájena čtyřdenní výluka na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.
Pátek 20. července – Do Pardubického  letního  kina  zavítal režisér Juraj Herz. Prezentoval zde svůj film Habermannův mlýn.
Sobota 21. července – Pardubice si pestrým programem na zámku i na Pernštýnském náměstí připomněly 500 let od předání
městského zřízení Vilémem z Pernštejna.
Neděle 22. července –Hokejoví fanoušci HC ČSOB Pojišťovna Pardubice vyrazili s mistrovským pohárem na Kunětickou horu,
aby tak zopakovali stejnou akci, kterou uskutečnili před několika týdny na Sněžce.

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Pardubickému letnímu  kinu  můžeme tleskat
TISK , Datum: 23.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko - u nás doma
Názor

Pardubice – Vedení pardubické radnice má dost vlastních poměrně vážných starostí, veřejnost by tedy možná tolerovala
dočasně nepříjemnou skutečnost, že letos letní kino nebude. Naštěstí je.

Spolupráce města

Výmluv a vysvětlení by se našlo dost. Čtyři by byly celkem pádné – v Tyršových sadech se bude stavět a možná i kácet,
každoročně s sebou letní kino přináší stížnosti občanů na hluk, městská policie má práci navíc, provozovatel letního kina strávil
pár týdnů ve vyšetřovací vazbě.
Město si ale s pořadatelem podalo ruku a společně našli jiné místo pro letní promítání a je ochotno čelit nepříjemnostem a
výtkám. Něco to bude samozřejmě stát, ale připravený program je zajímavý, dokazuje, že pořadatel rozumí svému řemeslu.
Letní kino promítající navzdory všem protivenstvím – to je tvrdohlavý počin, kterému lze zatleskat.
Letní kino je vždycky velké riziko, nejen ekonomické. Počasí nelze zakalkulovat do žádných ekonomických vzorců a sponzoři se
taky nepřetrhnou.

Přístupné všem?

To, že Pardubické  letní  kino  není v uzavřeném areálu a může přijít kdokoliv a kdykoliv, je sice na jednu stranu nesmírně
velkorysý a vstřícný počin, na druhou stranu už hodně diváků si v minulých letech stěžovalo, že jim filmový zážitek zcela
vymazala parta nechutně zkárovaných bezdomovců. Přesto k létu kino v podobě letní patří. Není to minulost, laciná nostalgie.
Kulturní nabídka je v těchto týdnech všeobecně neduživá. Zaplaťpánbůh za to kino.
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Zpět

Habermannův mlýn je můj osudový film, říká Juraj Herz
TISK , Datum: 23.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td, lub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Svůj zatím poslední film Habermannův mlýn přijel v pátek večer do Pardubického  letního  kina  osobně představit
známý režisér Juraj Herz (na snímku).
„Juraj Herz navštěvuje naše letní kino pravidelně. Ze všech českých režisérů snad nejčastěji. Je to už taková milá tradice,“
konstatoval programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
„Začalo to tím, že jsem od dnešních pořadatelů letního kina dostal pozvání, že se jako speciální projekce Febiofestu, který
tehdy v Pardubicích organizovali, bude promítat můj film Spalovač mrtvol v místech, kde se natáčel, tedy v pardubickém
krematoriu. Bylo to velmi překvapivé a akce dopadla úžasně. Pak jsem od nich obdržel další pozvání na projekci v letním kině.
Zpočátku jsem byl nedůvěřivý, ale hned po prvních minutách promítání jsem viděl, jaká úžasná atmosféra tady panuje. Proto
jsem strašně rád přijel i podruhé a potřetí. Přitom v žádném jiném letním kině jsem nebyl a ani se do něj jet nechystám,“
zdůraznil legendární režisér Juraj Herz, který v Pardubickém letním kině uvedl také své filmy T. M. A. a Petrolejové lampy.
„Na natáčení Habermannova mlýna bylo asi nejsložitější vypořádat se s počasím. Zažili jsme přívalové deště, které nám vzaly
nejen dekoraci, ale také třeba catering. Zatopená místa jsme museli procházet přes lavičky. Na jedné jsme se potkali s
Martinou Hudečkovou, která ve filmu hrála. Nevěděli jsme, jak se máme druhému uhnout, tak jsem ji vzal, otočil a při té
příležitosti i políbil. Od té doby jsme spolu a máme se rádi. I kvůli tomu beru Habermannův mlýn jako můj osudový film,“ nechal
se slyšet Juraj Herz.

Zpět
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Herz: „S Pardubickým letním kinem se cítím být spojený“
TISK , Datum: 24.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Nenapadá mě nic, co bych bezplatným filmovým projekcím vytkl, řekl uznávaný režisér 
Téma Pardubického deníku: Pardubické  letní  kino  vedle skateparku 

Pardubice – Velkou poklonu vysekl organizátorům Pardubického  letního  kina  uznávaný režisér Juraj Herz (na snímku
Luboše Jeníčka). 
„S Pardubickým  letním  kinem  se cítím být spojený. Tento projekt se mi líbí a jeho pan vedoucí vždycky dodržel to, co slíbil.
Proto pokaždé, když mi to vyjde časově, přijedu rád,“ sdělil Juraj Herz, který letos v Pardubickém letním kině uvedl svůj zatím
poslední snímek Habermannův mlýn. 

Má zvláštní kouzlo 

„Letní kino má zvláštní kouzlo. Jsou tu spolu lidé na lavičkách, buď přimáčknutí nebo odtažení, podle toho, jak chtějí. Sledují
film ve výborné kvalitě, s dobrým zvukem a ještě k tomu na čerstvém vzduchu. Z mého pohledu je to lepší než být byť v
moderním, ale uzavřeném klimatizovaném kině, kde na vás táhne z každé strany. To se nedá srovnat,“ pokračoval Juraj Herz. 
„Opravdu mě nenapadá nic, co bych Pardubickému  letnímu  kinu  vytkl. Já jsem tu naprosto spokojený,“ prohlásil legendární
režisér, který neviděl problém ani v přesunu kina do nového prostoru. 
„Je pravdou, že mi přijde trochu menší než ten, který mělo letní kino v Tyršových sadech. Ale zadní část je velmi podobná.
Přiznám se,že tu přední jsem si pořádně nestačil prohlédnout. Když jsem stál před plátnem, tak jsem totiž vnímal hlavně to, jak
na mě svítily reflektory,“ nechal se slyšet Juraj Herz. 
Ten má prý k Pardubicím opravdu hodně silný vztah. 

Objevil zde Somra 

„Poprvé jsem zde byl jako úplně zelený asistent režie. Natáčeli jsme tehdy ve vězení. Užto se mi líbilo. Potom jsem v
pardubickém divadle našel vynikajícího herce. Byl to jistý pan Josef Somr, který v té době nehrál v žádném filmu a navíc byl
nesmírně skromný. Už tím si mě Pardubice získaly. Později jsem do krematoria jezdil natáčet Spalovače mrtvol. Po dlouhých
letech jsem se na stejné místo vrátil na jeho obnovenou premiéru a teď mířím, když mě pořadatelé pozvou a mám čas, do
úžasného letního kina,“ uzavřel režisér. 
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Zpět

Hudečková: „Tyršových sadů je škoda, ale letní kino musí žít dál!“
TISK , Datum: 24.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – „Přiznám se, že je mi trošku líto, že Tyršovy sady jsou pro Pardubické  letní  kino  ztraceny. Měla jsem je velice
ráda. Byl to krásný, romantický prostor, s nádhernou kulisou zámku. Park měl s kinem obrovské charisma, ale nedá se nic
dělat. Pokud už tu kvůli rekonstrukci opravdu není možné dál promítat, tak je dobře, že se Pardubickému  letnímu  kinu
podařilo najít nové místo. Tento projekt zkrátka musí žít dál,“ sdělila herečka Martina Hudečková, která do Pardubického
letního  kina  zavítala už potřetí jako doprovod režiséra Juraje Herze (viz foto). 

„Rabující koťátko“ 

Tentokrát tu společně s ním uvedla film Habermannův mlýn, v kterém si také sama zahrála. „Společně s Klárou Cibulkovou
jsme představovaly dvě zlé Češky, které, jakmile se otočí situace, kradou ve velkém. S Klárou jsme dělaly, co jsme mohly,
tvářily jsme se zle a měly pocit,žejsme hrozně surové. Sama jsem se pak před Jurajem Herzem pochválila a prohlásila:,To jsme
krásně rabovaly, že, pane režisére?'. On se na mě jen tak podíval a řekl:,Vy jste taková dvě rabující koťátka',“ usmála se
Martina Hudečková. 
A co říká známá herečka na nový prostor vedle skateparku nedaleko hlavního pardubického vlakového nádraží, kde se o
letošních prázdninách bezplatně promítají atraktivní filmové projekce? 

Ať vychází počasí! 

„Společné s Tyršovými sady má tento prostor vysoké stromy, které jsou umístěny za projekčním plátnem. Myslím si ale, že
mnohem podstatnější než místo je nabídka filmů, které se tu promítají, a samozřejmě také počasí,“ uzavřela Martina
Hudečková. 
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Zpět

Mimozemšťané dnes na plátně letního kina
TISK , Datum: 24.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Dnes večer je na programu Pardubického  letního  kina  akční sci–fi film District 9 z roku 2009. 
Ten zavede diváky do alternativní reality, kdy se lidstvo setkává s mimozemskou civilizací, která uprchla ze své vlastní planety,
a tak se na nějaký čas ubytovává na Zemi. 
Zatímco napětí mezi oběma civilizacemi pomalu vzrůstá, státy světa se mezi sebou marně dohadují, co dál. Jak dopadne zhruba
dvě hodiny trvající dramatické filmové zpracování souboje s mimozemšťany, v němž nebude nouze o spousty speciálních
efektů, se dozví návštěvníci od 21.30 hodin. 
Pardubické  letní  kino  promítá v prostoru vedle skateparku nedaleko vlakového nádraží bezplatně každý den po setmění až
do konce prázdnin. Zítra zde bude uvedena populární dobrodružná komedie Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna. 

Zpět
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Režisér Herz pěl chválu na letní kino
TISK , Datum: 24.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Velkou poklonu a uznání vysekl organizátorům Pardubického  letního  kina  uznávaný režisér Juraj Herz. Úspěšný
projekt pod otevřeným nebem navštívil jako hlavní hvězda delegace k filmu Habermannův mlýn. ...3 

Zpět

Otázka pro...
TISK , Datum: 25.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
... Jaroslava Menšíka, starostu prvního pardubického městského obvodu 

* Jak se podle vás osvědčil nový prostor pro Pardubické  letní  kino , které letos poprvé promítá zcela zdarma po dobu letních
prázdnin atraktivní filmy v areálu nedaleko skateparku u hlavního vlakového nádraží? 

„Možná budu v tomto směru maličko zaujatý, protože jsem ho s provozovatelem Pardubického  letního  kina  Janem Motyčkou
pomáhal vybírat, ale myslím, že má minimálně 95 procent z atmosféry, jež panovala v předchozích ročnících v Tyršových
sadech. Osobně jsem se mohl letos už několikrát přesvědčit o tom, že je to příjemné, útulné místo, které se může rovněž chlubit
svým neopakovatelným geniem loci. Oproti Tyršovým sadům má navíc velkou výhodu, že se nachází blízko zastávek městské
hromadné dopravy, autobusového či hlavního vlakového nádraží. Také parkoviště je jen pár kroků od letního kina. Návštěvníci
tedy mohou na každodenní bezplatné prázdninové projekce pohodlně dojet autobusem, trolejbusem, autem nebo vlakem.
Ideální je i to, že není tak blízko od obytné zástavby. Líbí se mi, že se v Pardubickém letním kině hodně dbá na dodržování
pořádku. Sám jsem viděl, jak velmi dobře funguje zdejší ochranka. Těší mě, že úzce spolupracuje i s městskou policií. Jsem
zkrátka přesvědčen o tom, že jsme pro Pardubické  letní  kino  našli důstojnou náhradu za Tyršovy sady,“ konstatoval starosta
prvního pardubického městského obvodu Jaroslav Menšík (na snímku). 
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Zpět

Víšek: „Letnímu kinu nové místo sluší!“
TISK , Datum: 25.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura/televize
Pardubice – Nové místo u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží Pardubickému  letnímu  kinu  sluší. O tom je
přesvědčen známý moderátor Roman Víšek (na snímku Luboše Jeníčka). 

Blízko nádraží 

„Vše, co je nové, se musí nejdříve trochu zajet. Do Tyršových sadů už za ty roky přece jen člověk šel skoro jako do vlastního
obývacího pokoje a věděl, co tam může čekat. Nové místo si návštěvníci musí nejprve trochu očuchat, vysedět si to tady, ale
myslím si, že hlavně z praktického hlediska je možná ještě o maličko lepší, než byly Tyršovy sady,“ prohlásil Roman Víšek. 
„Alespoň já, když přijedu do Pardubic od Rudoltic nebo od Prahy, to tak cítím. Vítám, že Pardubické  letní  kino  je nyní jen tři
minuty od hlavního nádraží. Samozřejmě je otázkou, jestli podobný pocit mají i obyvatelé Pardubic,“ pokračoval známý
moderátor, který už od začátku úspěšného projektu bezplatných filmových projekcí pod širým nebem pravidelně uváděl večery
s filmovými delegacemi. 
Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy do Pardubického  letního  kina  zavítal režisér Juraj Herz se svou partnerkou, herečkou
Martinou Hudečkovou, aby tu spolu představili film Habermannův mlýn. 

Zajímavý program 

„Myslím, že program má Pardubické  letní  kino  opět zajímavý. Sám jsem se snažil ho šířit dál i tím, že jsem pomáhal
distribuovat letáky v Přelouči a jiných městech. U mimopardubických milovníků stříbrného plátna je možná ještě třeba
zapracovat na tom, aby věděli, kde kino nově sídlí,“ řekl dlouholetý televizní a rozhlasový hlasatel, který má doma i Cenu TýTý. 
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Zpět

Dobrá zpráva pro milovníky kina
TISK , Datum: 25.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubické  letní  kino  dnes nabízí film, který se stal před rokem jedním z největších kasovních trháků! Ke skateparku
nedaleko hypermarketu Albert totiž kolem půl desáté večer doplují Piráti z Karibiku. Bohužel pro milovníky této ságy se
provozovateli letního kina Janu Motyčkovi nepodařilo sehnat delegaci, a tak Johnny Depp ani Penelope Cruz do Pardubického
letního  kina  osobně nezavítají. To ale neznamená, že své nesporné kvality a šarm nepředvedou na plátně... 
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Zpět

Pirátská podívaná v letním kině
TISK , Datum: 25.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Náš tip 

Pardubice – Středeční večer bude v Pardubicích patřit Johnnymu Deppovi, který se zde představí v jedné ze svých
nejslavnějších rolí jako kapitán Jack Sparrow. Letní kino tu totiž od 21.30 uvede zdarma film Piráti z Karibiku: Na vlnách
podivna. V něm se už počtvrté vypravíme do Karibského moře, kde nás čeká příběh plný lásky, zrady a nečekaných zvratů. 
Tentokrát se tu kapitán Jack Sparrow spolu se svými přáteli vypraví na nebezpečnou cestu za legendárním Pramenem mládí.
Při ní nejenže si bude muset poradit s nástrahami tajemného moře a obávaného piráta Černovouse,ale také s neznámou
ženou, do které se zamiluje. Zda jde však o skutečnou lásku nebo jen léčku Neznámé, která chce pokazit Jackovi cestu, se
dozvíme až z filmu. 
V dobrodružné akční komedii s českým dabingem se mimo jiné představí také krásná Penélope Cruz v roli tajemné ženy nebo
Keith Richards, který je známý hlavně jako kytarista skupiny Rolling Stones. Fimový hit z minulého roku je promítán v prostoru
vedle skateparku naproti hypermarketu Albert. 
Ve čtvrtek se pak diváci Pardubického  letního  kina  můžou těšit na dramatický snímek Drive o filmovém kaskadérovi, který si
po nocích přivydělává jako řidič zločineckých gangů a řítí se městem s policejní eskortou v zádech. 
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Zpět

Zběsilá jízda v Pardubickém letním kině
TISK , Datum: 26.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – V programu Pardubického  letního  kina  si na své přijde opravdu každý. Pestrost filmových snímků nezná mezí, a
tak je na dnešek připraveno zase něco nového. Tentokrát jde o kriminální drama Drive. To vypráví příběh filmového
kaskadéra, který si ale po nocích přivydělává jako řidič zločineckých gangů. Což by samo o sobě nemuselo být tak hrozné,
kdyby se nezapletl se zákonem... 
„V akčním filmu není nouze o speciální efekty a kaskadérské kousky. Jako v každém správném dramatu se i zde dočkáme
vášnivého milostného vzplanutí a smrtelně nebezpečných situací, které se našemu hrdinovi můžou stát osudné,“ láká do kina
provozovatel oblíbené letní atrakce Jan Motyčka. 
Zda se mu z nich nakonec podaří přes všechny peripetie a nástrahy nepřátel „vycouvat“, se dozvíme dnes o půl desáté večer v
prostoru vedle pardubického skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, kde letní kino každý den zdarma promítá. 
Zítra nás pak čeká odlehčení v podobě české romantické komedie Líbáš jako Bůh režisérky Marie Poledňákové. Humorný
snímek z roku 2009 přináší poselství, že láska kvete v každém věku a nevy hýbá se nikomu z nás... 

Foto autor:   Foto: lub
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  promítá přes prázdniny zdarma.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 135 / 210

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Víte, kdo z českých herců líbá jako Bůh?
TISK , Datum: 27.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko/U nás doma
Náš tip 

Pardubice – Plejáda oblíbených českých herců v čele s Jiřím Bartoškou, Evou Holubovou (na snímku) nebo Oldřichem
Kaiserem dnes večer pobaví diváky Pardubického  letního  kina  v humorném filmu Líbáš jako Bůh. Ten natočila režisérka
Marie Poledňáková v roce 2009 a velký divácký úspěch si vyžádal v letošním roce pokračování s názvem Líbáš jako ďábel.
„Laskavá komedie nás uvádí do života profesorky na gymnáziu Heleny, která má sice opravdu pestrý život plný překvapení,
láska se jí však vyhýbá. A teprve v okamžiku, kdy na své sny rezignuje, ony se skutečně začínají vyplňovat,“ informoval náš
Deník programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka a dodal, že Pardubické  letní  kino  promítá zdarma každý
večer od půl desáté až do konce prázdnin v prostoru vedle skateparku naproti Hypermarketu Albert nedaleko vlakového
nádraží. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Jan Motyčka, provozovatel a programový šéf Pardubického  letního  kina
TISK , Datum: 27.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Na co se těším o víkendu 

„Ovíkendu se těším na československý filmový víkend v Pardubickém letním kině. 
Ten začne pátečním večerem s českou komedii Líbáš jako Bůh. Pokračovat budeme sobotou, kdy je na programu slavný
trezorový snímek Karla Kachyni Ucho, ve kterém zazářila Jiřina Bohdalová po boku Radoslava Brzobohatého. Filmový víkend
ukončíme symbolicky československým snímkem Příliš mladá noc. Těším se také na počasí, které má být podle předpovědi
více než slibné, a tak si diváci budou moci užít tu správnou atmosféru letního kina. Přicházející teplou frontu si užiji také v
nedávno otevřeném pardubickém Aquacentru, kam se chci jít vykoupat. A právě aquapark by měl v budoucnu začít s naším
kinem spolupracovat a můžeme se tak pomalu začít těšit i na nějaké noční promítání v tamních prostorách,“ popisuje své plány
na víkend i do dalších dní provozovatel a programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka (na snímku). 

Zpět

V letním kině si dejte pozor na „uši“
TISK , Datum: 28.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Náš tip 

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se z Tyršových sadů přesunulo na prostranství vedle skateparku, naproti
Hypermarketu Albert, má pro své návštěvníky dnes připraven československý snímek Ucho. Promítání začíná ve 21:30 hodin a
vstupné bude opět zdarma. Drama z roku 1970 patřilo díky své aktuálnosti k těm zapovězeným. Na své si přijdou i milovníci
hororů – nechybí zde ani scény hitchcockovského ladění. Snímek pojednává o situaci v 50. a 60. letech. Stále častěji bylo
uplatňováno heslo „Důvěřuj, ale prověřuj“. Proto byla do vil ministrů a funkcionářů montována „ucha“, kterými mohla Státní
bezpečnost kontrolovat své lidi i v intimním životě. V neděli ve stejný čas je pro diváky připraven film Příliš mladá noc. Dva
dvanáctiletí kluci se den po Silvestru ocitnou na oslavě mladé dívky, kde jsou také dva muži. Děti tam prožijí své první
zkušenosti s láskou a sexualitou, zatímco je už zřejmě hledá policie. 
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Zpět

"Když do letního kina, tak do Pardubic,“ říká režisér Herz URL
WEB , Datum: 29.07.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000
Pardubice - Letní kino letos pomalu míří do druhého poločasu. Červencový program zpestřila návštěva Juraje Herze. Český
král hororů v Pardubicích uvedl své válečné drama Habermannův mlýn. 

Natočil desítky úspěšných filmů. Objel s nimi téměř celý svět. Cestování ale nemá příliš v lásce. Jezdí jen do těch míst, kde
zrovna natáčí. S díky odmítá účast na mnohých letních festivalech a akcích. Přesto si už čtvrtým rokem během prázdnin udělal
čas a vyrazil do pardubického  Letního  kina .

Pardubice - Letní kino letos pomalu míří do druhého poločasu. Červencový program zpestřila návštěva Juraje Herze. Český
král hororů v Pardubicích uvedl své válečné drama Habermannův mlýn. 

Natočil desítky úspěšných filmů. Objel s nimi téměř celý svět. Cestování ale nemá příliš v lásce. Jezdí jen do těch míst, kde
zrovna natáčí. S díky odmítá účast na mnohých letních festivalech a akcích. Přesto si už čtvrtým rokem během prázdnin udělal
čas a vyrazil do pardubického  Letního  kina .

„Letní kino má své zvláštní kouzlo. Lidé jsou tam pospolu, sedí v přírodě a v dnešní době navíc sledují skvělé filmy v poměrně
vysoké kvalitě,“ říká legendární režisér Juraj Herz.

Kromě filmů, se do letního kina vždycky hodně chodilo také za romantikou. Souhlasíte?

Asi ano. I když já... Když mi bylo nějakých patnáct, šestnáct let, byl jsem v Bratislavě. Tehdy jsme chodili do kina do poslední
řady. Neměli jsme ještě žádné byty, a tak kino bylo jediné místo, kde člověk měl trochu toho soukromí a mohl tam být se
slečnou chvíli sám. Tehdy šlo ale o kamenná kina. Ta letní začala fungovat až později. V té době už jsem zase já kvůli tomu,
abych mohl být nějaké slečně blízko, nepotřeboval chodit do biografu. (úsměv) 

Nicméně na kina jste ani tak nezanevřel. 

Filmy mám rád od dětství. Když jsem byl ještě studentík, chodil jsem do kina i dvakrát denně. A rád. To mi vydrželo dlouho. Teď
už nemám tolik času, tak chodím míň. Ale jako člen evropské filmové akademie vždycky v říjnu dostanu padesát filmů, které
musím vidět a ohodnotit. O tom, co se kde točí tak mám stále dobrý přehled.

Objíždíte také festivaly?

Nemám potřebu někam jezdit. Letos jsem nebyl třeba ani v Karlových Varech, už mě to moc nezajímá. Co ale nikdy neodmítnu,
je účast na festivalech hororových filmů. Ty mají totiž úplně odlišnou a jedinečnou atmosféru.

Stejně tak neodmítáte pozvání do pardubického  Letního  kina . Čím si vás zrovna Pardubice tak získaly?

Také mají skvělou atmosféru. Úplně jinou, ale zrovna tak báječnou jako ta „hororová setkání.“ Navíc je to hezké město. A je tu
dobré divadlo, kde jsem před lety, ještě coby pomocný režisér, objevil pro film tehdy začínajícího Josefa Somra. Bylo to s ním
velice těžké. Byl zakřiknutý, nesmělý, nechtěl jezdit do Prahy na zkoušky. Ale já byl přesvědčený, že je to velký herec.

To jste se nespletl. Kdy to bylo?

V roce 1963.

A o jaký film šlo?

Obžalovaný. Dělal to Ján Kadár a Elmar Klos. Hodně jsme tenkrát natáčeli v pardubické věznici.
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Koukám, že máte Pardubice spojené se samými pěknými místy. Vězení, krematorium...

V tom vězení se mi líbilo. A krematorium je úžasné. Díky Spalovači mrtvol jsem měl možnost si ho pořádně prohlédnout. Jak jste
se ptal na ty Pardubice, tak právě Spalovač mě sem po letech znovu přivedl. Od natáčení jsem tu nebyl. Dnešní organizátoři
Letního kina ale udělali tenkrát úžasnou projekci tohohle filmu právě ve zdejším krematoriu. To prostředí ještě víc umocnilo
celou atmosféru. Byl to zážitek. Tím si mě získali. Proto sem jezdím rád, a budu-li moct, přijedu i příští rok. Pokud tu tedy na mě
ještě bude někdo zvědavý.

Vedle Spalovače mrtvol jste pardubickému publiku v pardubickém letním kině osobně představil také další své filmy. Minulý rok
Petrolejové lampy a před dvěma lety T.M.U. Letos to byl Habermannův mlýn. Ten po své premiéře vyvolal u publika hodně
rozdílné reakce. Jak ho vnímáte vy?

Jde o téma, které se mě osobně hodně dotýkalo. O pohled na život Němců a Čechů během války. Taková sonda lidských
charakterů. Většina podobných filmů, která tady do té doby vznikla, byla o tom, že Češi byli hodní a Němci ti zlí. Já toužil natočit
jiný film. Film o tom, co jsem na vlastní kůži zažil, kdy se mi Němci snažili zachránit život. Chtěl jsem ukázat také na tu druhou
stranu. To mnohé zaskočilo. Objel jsem s Habermannovým mlýnem svět a reakce byly opravdu různé. Dokonce jsem v
Německu slyšel názor, že Češi nemohli být tak zlí, jak ukazuju. Ale Češi byli tak zlí, někteří. Stejně tak Němci byli velice zlí, ale
také jen někteří. Na historii se nejde dívat jednostranně.

Jak dlouho jste tenhle film připravoval?

Asi tři roky. Musel jsem vytvořit scénář, který by mi vyhovoval. A na to jsem spotřeboval několik scenáristů. (úsměv) Samotné
natáčení pak bylo velice rychlé. Měl jsem na něj třicet devět dní. Z toho mi jich asi třicet propršelo.

Co na něm bylo nejnáročnější?

Že nás chytily přívalové deště. Vzaly nám dekorace, catering. Ale mělo to i své světlé stránky. Jelikož vše bylo zatopené, udělali
jsme si na procházení po place takové lávky. A na jedné z nich jsem se potkal s herečkou Martinou Hudečkovou. Měla u mě
tenkrát takovou malou roli, ale díky tomuto setkání se pro mě stala jedno pro vždy nepostradatelnou.

Jak to? 

Abych jí na té úzké lávce obešel, objal jsem jí a při té příležitosti jí i lehce políbil. Od té doby spolu žijeme. Už tři roky. 

To je jako z červené knihovny. To mi k vám nesedí. V životě romantika a točíte horory. Čím vás zrovna tenhle žánr tak okouzlil?

Hororové filmy mnoho lidí vnímá jen jako kbelíky plné krve. Já toto nemám moc rád. Mě baví filmy, které jsou plné napětí. A
dobrý horor takový skutečně je.

A jací jsou „hororoví režiséři“?

Hrozně milí a veselí lidé. Jejich setkání jsou vždy plná překvapení. Naposledy na jednom takovém ve Francii nám kolega
vyprávěl, jak byl za svůj jinak úspěšný film už dvakrát ve vězení...

Jak to?

Měl tam několik scén, ve kterých byly africké ženy napíchnuty na kůl. A italský soud nechtěl věřit, že šlo jen o trik. Tak ho zatkli.
On, aby se obhájil, musel pak ty Afričanky najít a přivést před soud. Tím dokázal, že je opravdu nezabil, že žijí. Není to krásné?

Myslím, že kdybych někdy chtěl točit film, budu se raději držet romantických komedií. Zrovna romantické komedie já vůbec
nemám rád.

Za ty ale snad ještě nikoho nezavřeli.

Nedovedu si představit, že bych je kdy točil. Mě u filmu zajímá hlavně atmosféra. A ta u letní komedie prostě nejde udělat.
Zrovna teď připravuji film, který se bude blížit hororu, možná spíš thrilleru, právě svým napětím. Nebude tam krev, žádné velké
mordy. Ale i tak by to mělo být hrůzné.

O co půjde?

To nemůžu prozradit. Tři roky jsme se se scenáristou Honzou Drbohlavem chystali na film, který by se od ostatních lišil svým
nápadem. Kdybych teď cokoliv prozradil, bylo by to jako kdyby tvůrci Šestého smyslu řekli - hlavní představitel je od začátku
mrtvý. Tím by se absolutně zrušilo napětí, o které nám jde.

Tak alespoň prozraďte, zda půjde o historické téma, příběh ze současnosti, o pohádku?

Bude to naprosto současný moderní film. Děj se odehrává v jednom městečku mezi nemocnicí, dvěma menšími městy a mezi
mužem a ženou. Víc ze mě nedostanete.

A máte tam tentokrát pro Martinu nějakou větší roli?

Nemám. A i kdybych měl, ona by jí nevzala. Nemá to ráda. Já s ní souhlasím. Nedělá to dobrotu, když spolu partneři pracují.
Mimochodem, ani do Habermannova mlýna jsem si jí tenkrát nevybral, dohodila mi jí má bývalá žena.
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Nechme práci stranou. Jak trávíte léto?

Jsem už čtvrtý týden u Martiny na chalupě. 

Chalupář.

Všichni moji přátelé jsou tím zaskočeni, zděšeni. Nikdy jsem totiž nechodil do přírody, nikdy jsem nejezdil na žádnou chalupu.
Najednou bum a jsem tam pořád. Před rokem jsem tam trávil celé léto, jezdil tam na podzim, v zimě. Sám tomu nemohu uvěřit,
ale opravdu se tam cítím skvěle.

A co takové ty chalupářské a zahrádkářské činnosti? Do nich se také pouštíte?

Občas. Před týdnem jsme třeba bojovali s mravenci. Naneštěstí jsem chvíli před tím viděl takový dokument o termitech. Líčil, jak
jsou hrozně bojovní a agresivní. Bylo to neuvěřitelné. Tak jsem Martinu přesvědčoval, ať tuhle válku raději vzdáme.

Takže král hororů dostal strach z mravenců?

To byste musel vidět. Jak říkám, když má film atmosféru, nemůže vás nechat v klidu. Pohltí vás, zasáhne. Ať už je o čemkoliv. A
mezi námi, tu přezdívku nemám moc rád.
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Mladá dívka měla záchvat v letním kině
TISK , Datum: 30.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
PARDUBICKO

Pardubice – Strážníky městské policie požádala v minulých dnech o spolupráci rychlá záchranná služba. Společně poskytovali
pomoc při astmatickém záchvatu mladé dívky, kterou slabost postihla v areálu Pardubického  letního  kina . „Strážníci také
vyrozuměli rodiče. Krátce po ošetření si otec dívku převzal,“ řekl Deníku zástupce ředitele pardubické městské policie Pavel
Čejka.

Zpět

Letní kino ukáže prvního íránského Oscara
TISK , Datum: 30.07.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce 

FILM Íránská kinematografie patří k jedněm z nejúspěšnějších na světě. Režiséři v čele s Abbasem Kiarostamim mají na kontě
několik desítek cen z prestižních festivalů i vítězství na soutěži v Cannes. Teprve loni se ale íránský film dočkal prvního Oscara.
Získal ho snímek Rozchod Nadera a Simin, kterému vévodí výkon půvabné herečky Leily Hatami. Film mají dnes možnost vidět
návštěvníci pardubického  letního  kina . Manželské drama ze současného Íránu ukazuje, jak fatálně mohou být lidské osudy a
rodinné vztahy ovlivněny společenskými předsudky a přísným právním systémem. Manželská dvojice, Nader a Simin, čelí
životnímu rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah, ale především budoucnost dcery Termeh. Jedině pokud odejdou z Íránu,
zajistí jí svobodný život, ale Nader odmítá opustit vážně nemocného otce. A tak Simin nezbývá, než požádat o rozvod. Jenže
Nader, který se má náhle sám starat o dceru i otce, selhává a zaplétá se do problémů se zákonem. 
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Zpět

Na „Kuňku“ zavítal hudební festival Hrady CZ, do AFI Paláce pak hráči pokeru
TISK , Datum: 30.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skr) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Co týden dal

Pondělí 23. července – Příjemné letní počasí přálo projekci Pardubického  letního  kina , přilákalo řadu diváků na oscarový
snímek Králova řeč.
Úterý 24. července – Do pardubické Komerční banky se vloupal neznámý ozbrojený muž. U pobočky byl však odmítnuta tak
odešel s prázdnou. Policie poněmpátrá.
Středa 25. července – Americký stratotanker ze šedesátých let sloužící k doplňování paliva do letadel za letu přistál poprvé v
historii na pardubickém letišti. Piloti ho využijí ke cvičení.
Čtvrtek 26. července – V pardubické ČEZ Areně pokračoval několikadenní mezinárodní festival šachu a her Czech Open.
Pátek 27. července – Byly oficiálně zahájeny londýnské olympijské hry. Svá horká želízka v ohni zdemái Pardubický kraj.
Sobota 28. července –NaKunětické hoře pokračoval dvoudenní hudební festival Hrady CZ. Kvidění a ke slyšení zde byly
například kapely Mig 21, Monkey Business nebo Mandrage.
Neděle 29. července – Šestý ročník letního pokerového festivalu hostil pardubický AFI Palác. Naprogramu zde bylmimojiné i
speciální turnaj pouze pro dámy.
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Zpět

V letním kině učiní životní rozhodnutí
TISK , Datum: 30.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko/U nás doma
Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se letos nachází vedle skateparku naproti Hypermarketu Albert, má dnes od 21.30
hodin na programu snímek Rozchod Nadera a Simin. Íránské drama poukazuje současné fungování vztahů v této zemi. Lidské
osudy i rodinné vztahy ničí jak společenské předsudky, tak přísný právní systém.

Životní rozhodnutí

Manželé Nader a Simin stojí před svým životním rozhodnutím, které bude mít vliv nejen na jejich vztah, ale zejména na
budoucnost dcery Termeh. Jedinou možností, jak jí zajistit svobodný život bez zdejšího omezování, je opustit Írán. To však
odmítá Nader, který nechce opustit vážně nemocného otce.
Simin se odhodlá bojovat za lepší život své dcery a požádá proto o rozvod. V íránské společnosti je jedinou zbraní matky a
manželky stále jen čekat. Nader se najednou ocitá v situaci, kdy semásám starat o dceru i otce. Tento tlak však nezvládne a
začne se dostávat do problémů se zákonem.
Co mělo být jen zkouškou vztahu, se brzy prohloubí v opravdové drama.
Zítra se návštěvníci kina mohou těšit na komedii Nedotknutelní. Ta vypráví příběh o ochrnutém aristokratovi Phillippovi. Ten si
za svého nového opatrovníka zvolí živelného mladíka Drisse právě propuštěného z vězení.

Bláznivé přátelství

I když je Drisse osobou pro tuto práci nejméně vhodnou, oběma se podaří nemožné: zkombinovat serióznost a žoviální vtípky,
luxusní oblekya tepláky. Jejich přátelství se stane „nedotknutelným“.
Komedie s dramatickou zápletkou pojednává o tom, že ani ochrnutý člověk odkázaný na druhé nemusí ztratit smysl života.
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Tým letního kina uspěl i na ministerstvu kultury!
TISK , Datum: 31.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Dvě speciální projekce uznávaných českých filmů budou mít v Praze na svých bedrech pořadatelé z Pardubic 

Pardubice/Praha – Provozovatelé Pardubického  letního  kina  Pernštejn si na své konto mohou připsat další výrazný počin.
Dnes a zítra večer budou mít na svých bedrech dvě speciální projekce na ministerstvu kultury! 
„Půjde o promítání dvou digitálně restaurovaných českých filmů. Dnes přijde na řadu legendární snímek Františka Vláčila
Markéta Lazarová, zítra to bude film Miloše Formana Hoří, má panenko,“ informoval náš Deník provozovatel Pardubického
letního  kina  Tomáš Drechsler. 

Žádné vstupné se platit nebude! 

„Obě projekce, které se uskuteční ve dvoraně ministerstva kultury, začnou v jedenadvacet hodin. Vstupné se podobně jako v
Pardubickém letním kině platit nebude,“ konstatoval Tomáš Drechsler. 
„Obě tyto akce jsou součástí projektu Otevřené léto ministerstva kultury,“ upřesnil provozovatel letního kina. 
„Nápad na tento zajímavý seriál prázdninových akcí vznikl u paní ministryně Aleny Hanákové. Jeho cílem je otevřít nádherné
prostory ministerstva kultury běžným návštěvníkům,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler. 
„Není to naše jediná spolupráce s ministerstvem kultury. Právě k tomuto projektu jsme vytvořili také logo a různé grafické
návrhy včetně pozvánek,“ sdělil provozovatel Pardubického  letního  kina . 
„Máme velkou radost z toho, že máme možnost spolupracovat na takto významném projektu s takto důležitou institucí,“
pokračoval. 

Pardubická firma zajistí i catering 

„Potěšitelné je i to, že také catering na těchto akcích bude mít na starosti pardubická firma. Ta už o svých kvalitách mnohokrát
přesvědčila nejen v našem regionu. Mimo jiné se starala o občerstvení v Českém domě při letošním fotbalovém mistrovství
Evropy,“ řekl Tomáš Drechsler. 
„Určitě je moc dobře, že se ministerstvo kultury neohlíží jen po pražských společnostech, ale dává šanci i firmám z regionu. To
mi přijde velmi cenné,“ dodal provozovatel Pardubického  letního  kina . 
„Obě projekce by měla osobně zahájit paní ministryně. Věříme, že vyjde počasí,“ podotkl Tomáš Drechsler, jemuž se daří
posouvat fenomén Pardubického  letního  kina  ještě o další stupínky výš. 

Letištnímu kinu se zvyšuje návštěvnost 

„Není to jediný projekt, který v Praze realizujeme. Už dva roky provozujeme přímo na pražském letišti na Ruzyni letištní kino.
Těší nás, že získává čím dál tím více na oblibě,“ uvedl provozovatel Pardubického  letního  kina . 
„I v tomto případě je princip podobný jako u Pardubického  letního  kina . Návštěvníci letištního kina rovněž neplatí žádné
vstupné. Mohou si tak příjemně zkrátit čas do doby, než jim letí letadlo,“ uzavřel rozhovor pro náš list Tomáš Drechsler. 

***

„Dnešní a zítřejší projekce, které se uskuteční ve dvoraně ministerstva kultury, začnou v 21 hodin. Vstupné se platit nebude.“
Tomáš Drechsler, spolupořadatel projekcí, provozovatel Pardubického  letního  kina  

Region vydání: Východní Čechy
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Čtěte zítra v Pardubickém deníku
TISK , Datum: 31.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Ve středečním vydání Pardubického deníku se mimo jiné dozvíte také to, jaký program chystá pro své příznivce Pardubické
letní  kino  na srpen. 

Zpět

U skateparku se dnes bude hledat pravý smysl života
TISK , Datum: 31.07.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Náš tip 

Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které se letos přesunulo na prostranství vedle skateparku, naproti
hypermarketu Albert, má dnes večer na programu film Nedotknutelní. Promítat se bude zdarma od 21:30 hodin. 
Francouzský snímek vypráví příběh o osudech ochrnutého aristokrata Philippa. Ten si za svého nového opatrovníka zvolí
živelného mladíka Drisse, který byl právě propuštěn z vězení. 
Je to tedy osoba pro tuto práci nejméně vhodná. Oba muži však dokáží propojit nemožné – Vivaldiho a populární hudbu,
serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. 

Bláznivé přátelství, které překvapí 

Jejich bláznivé, silné a neočekávané přátelství se postupem času stane opravdu nedotknutelným. Komedie s dramatickou
zápletkou o nepohyblivém člověku odkázaném na pomoc druhých poukazuje na to, že ani v takovém případě život nemusí
ztrácet smysl. 
I nejméně pravděpodobné spojení melancholického multimilionáře a extrovertního recidivisty může na diváka humorně
zapůsobit. 
Zítra se mohou návštěvníci kina od půl desáté těšit na český film Signál. Vstup bude opět volný. 
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Letní kino jde do druhé poloviny. Přijede Fenič
TISK , Datum: 01.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (lub) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Pardubické  letní  kino , které funguje nedaleko skateparku, míří do své druhé poloviny a i srpnový program
slibuje nevšední filmové zážitky.
Ty obstarají české úspěšné filmy i zahraniční oscarové snímky.
Už dnes kino nabídne českou komedii Signál, v níž Kryštof Hádek a Vojtěch Dyk v rolích sympatických podvodníků přijíždějí
instalovat mobilní vysílač do malebné, leč trochu zaostalé vesnice.
Kromě nejnovějších snímků, jako jsou například americké fantasy Sněhurka a lovec, český Polski film nebo Okresní přebor -
Poslední zápas Pepíka Hnátka, se diváci mohou těšit i na návštěvu režiséra Fera Feniče, který v neděli 19. srpna dorazí do
Pardubic, aby uvedl film Česká soda, jenž je výběrem toho nejlepšího z nesmrtelného satirického a parodického seriálu z 90.
let.
Pořadatelé kina by na promítání rádi viděli i další režisérské osobnosti. „Jednáme s dokumentaristkami Olgou Sommerovou a
Helenou Třeštíkovou. Jejich filmy se ale promítají už tento týden, takže jejich účast není jistá,“ uvedl provozovatel letního kina
Jan Motyčka.
Nový film Věra 68 režisérky Sommerové je na programu v pátek, Soukromý vesmír Heleny Třeštíkové uvede kino v neděli. Za
největší filmové taháky, které by měly přilákat největší počet diváků, považuje Motyčka podle zkušeností z předešlého měsíce
zejména kreslené snímky a českou tvorbu. O přízeň diváků bude bojovat i Železná lady s oscarovou Meryl Streep v hlavní roli.
Červencové počasí zatím letnímu kinu moc nepřálo, málokterý večer se obešel bez deště. „Vážíme si diváků, a tak promítáme i
za lehkého deště,“ dodal Motyčka.
Průměrně navštíví letní kino, které se letos přestěhovalo z Tyršových sadů, pět set až osm set návštěvníků denně.
Největším tahákem minulého měsíce byl třetí díl Doby ledové s rekordní účastí kolem dvou tisíc diváků. Čtvrtý díl animovaného
příběhu z prehistorického času, Doba ledová 4: Země v pohybu, je na programu poslední promítací večer na konci prázdnin.
Srpnová promítání začínají už ve 21 hodin.

FAKTA
Výběr ze srpnového
programu letního kina
1. srpna: Signál, CZ 2011
3. srpna: Věra, CZ 2012
4. srpna: Poupata, CZ 2011
6. srpna: Stud, GB 2011
9. srpna: Trainspotting, GB 1996
11. srpna: Diktátor, USA 2012
12. srpna: Perfect Days, CZ 2011
15. srpna: Alvin a Chipmunkové 3
17. srpna: Polski film, CZ/PL 2012
18. srpna: Okresní přebor, CZ 2012
19. srpna: Česká soda, CZ 1998
22. srpna: Kocour v botách, USA
26. srpna: Prci, prci, prcičky, USA
28. srpna: Železná lady, GB 2011
31. srpna: Doba ledová 4, USA 2012
Pozn.: Promítání začíná vždy ve 21 hodin.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět
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Návštěvníci letního kina se mohou těšit na filmové novinky
TISK , Datum: 01.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Začátek projekcí se v srpnu posune na devět hodin večer. Vstup i nadále zůstane volný
Téma Deníku: Pardubické  letní  kino  Pernštejn nedaleko skateparku 

Pardubice – Přestože prázdniny jsou již ve své polovině, Pardubickéletní kino, které se letos z Tyršových sadů přesunulo do
prostoru vedle skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, se svým promítáním ještě zdaleka nekončí. Na srpen si jeho
organizátoři připravili především filmové novinky. Některé z nich stále ještě bodují v českých kinech. 
Začátek projekcí se posune na devět hodin večer, vstup i nadále zůstane volný. 

Srpen zahájí Signál 

Druhou půlku prázdnin odstartuje komedie Signál v hlavních rolích s Vojtěchem Dykem a Kryštofem Hádkem. Na ni zítra naváže
romantická komedie Půlnoc v Paříži. 
Diváci se jistě pobaví i u filmů Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka či Perfect Days – I ženy mají své dny režisérky
Alice Nellis s Ivanou Chýlkovou v hlavní roli. 
Na programu bude rovněž komedie s originální zápletkou o zamilovaném profesoru češtiny Probudím se včera a klasika Česká
soda. Populární herci Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel se sejdou v novince Polski film a
návštěvníci Pardubického  letního  kina  se mohou těšit i na zatím poslední díl komedií Prci, prci, prcičky: Školní sraz. 
Na své si přijdou také milovníci příjemného napětí. Zhlédnout mohou druhou část ságy o Sherlocku Holmesovi nazvaný Hra
stínů, nebo snímek o Sněhurce tak trochu jinak, který nese název Sněhurka a lovec. 
V programu nebudou chybět ani dokumenty, diváci se mohou těšit na snímek Olgy Sommerové Věra 68, který zachycuje osud
nejslavnější české gymnastky Věry Čáslavské, nebo Soukromý vesmír režisérky Heleny Třeštíkové o 37 letech života jedné
rodiny. 
Zastoupena budou i dramata, například český snímek o rozpadu rodiny Poupata, Stud pojednávající o sexuální závislosti a
společenské i osobní frustraci, nebo životopisný snímek s Meryl Streepovou Železná lady. Film Musíme si promluvit o Kevinovi
bude divákům vyprávět o vztahu matky a jejího syna, který se dopustil vraždy. 

Potěší i „animáci“ 

Organizátoři Pardubického  letního  kina  Pernštejn v měsíci srpnu nezapomněli ani na rodiny s dětmi a milovníky „animáků“.
Připraven je pro ně Kocour v botách, Lorax, Alvin a Chipmunkové 3, Gnomeo & Julie a poslední prázdninový den se mohou
těšit na Dobu ledovou 4: Země v pohybu. 

***

Program kina 1. 8. Signál 2. 8. Půlnoc v Paříži 3. 8. Věra 68 4. 8. Poupata 5. 8. Soukromý vesmír 6. 8. Stud 7. 8. Musíme si
promluvit o Kevinovi 8. 8. Lorax 9. 8. Trainspotting 10. 8. Obhájce 11. 8. Diktátor 12. 8. Perfect Days – I ženy mají své dny 13.
8. Sherlock Holmes: Hra stínů 14. 8. Probudím se včera 15. 8. Alvin a Chipmunkové 3 

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

U skateparku dnes budou čekat na Signál
TISK , Datum: 01.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Tip Deníku 

Pardubice – Návštěvníci Pardubického  letního  kina  nedaleko skateparku u hypermarketu Albert dnes v devět hodin večer
mohou zcela zdarma zhlédnout českou komedii Signál. V hlavních rolích se představí Kryštof Hádek a Vojtěch Dyk. 

Vesnická bitva 

„Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája a Filos.
Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních
pochopitelné očekávání, zvláště, když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač
stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem, a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní,“ stojí v oficiálním popisu
distributora. 

Povedená dvojka 

Diváci sami zjistí, jestli Kája a Filos dokážou naplnit očekávání, která do nich ostatní vkládají. Povedená dvojka mladíků totiž
možná není úplně tou, za jakou se vydává. 
Zítra je na programu romantická komedie oblíbeného režiséra Woodyho Allena Půlnoc v Paříži. 

Foto autor:   Foto: archiv
Foto popis:   VE FILMU SIGNÁL se objeví i známý herec Karel Roden.
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Zpět

Chcete do Paříže? Tak přijďte do letního kina
TISK , Datum: 02.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino  pod širým nebem vedle skateparku naproti Hypermarketu Albert dnes večer divákům
nabídne snímek Půlnoc v Paříži. Promítání s volným vstupem začne tradičně ve 21:30 hodin. 

Okouzlený Paříží 

Španělskoamerická komedie režiséra Woodyho Allena pojednává o osudech mladého páru, který se má na podzim brát. Gil
(Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams) přijíždí s jejími rodiči do Paříže,kamby se Gil rád přestěhoval. Romantickou představu
nevýznamného spisovatele o budoucím životě však nesdílí jeho nastávající, Inez. 
Jednoho večera, kdy Inez odchází se svými přáteli tančit, se Gil prochází noční Paříží. Domnívá se, že život ostatních by byl pro
něho mnohem lepší. Jak ovlivní poznání tohoto města v jiném světle jeho budoucnost? 
Zítra se mohou návštěvníci kina těšit na český dokumentární film Věra 68. 
Snímek vypráví příběh o Věře Čáslavské, která se stala nejúspěšnější československou sportovkyní všech dob a zároveň
zobrazuje historii Československa. 

Zpět
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Na ministerstvu kultury tleskali Pardubákům
TISK , Datum: 03.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice/Praha – Velký úspěch vzbudily na ministerstvu kultury dvě speciální projekce, které měli pod palcem provozovatelé
Pardubického  letního  kina . „Šlo o promítání dvou digitálně restaurovaných legendárních českých filmů Markéta Lazarová a
Hoří, má panenko v nádherných prostorách Nosticova paláce,“ upřesnil provozovatel Pardubického  letního  kina  Tomáš
Drechsler.
„Bylo nám ctí, že jsme se mohli na této mimořádné akci podílet. V podstatě jde o pokračování tradice speciálních projekcí mimo
obvyklé kinosály, kterou jsme před lety začali obnovenou premiérou Spalovače mrtvol v pardubickém krematoriu,“ pokračoval
Tomáš Drechsler.
„Měli jsme radost, že se projekce zúčastnila i ministryně kultury Alena Hanáková. Byl to právě její nápad otevřít Nosticův palác
veřejnosti. Na projekt Otevřené léto ministerstva kultury i naše mobilní kino jsme v Praze měli spoustu pozitivních reakcí.
Kladné odezvy byly také na občerstvení, které zajišťovala pardubická firma,“ dodal.

Foto autor:   Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis:   NA MINISTERSTVU KULTURY v Praze měly projekce pořádané týmem Pardubického  letního  kina  úspěch.

Zpět

Vzestup a pád Věry Čáslavské v letním kině
TISK , Datum: 03.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino , které letos sídlí vedle skateparku, naproti Hypermarketu Albert, dnes svým návštěvníkům
nabídne snímek Věra 68. Promítání s volným vstupem začne úderem jedenadvacáté hodiny.

Sto čtyřicet medailí

Dokumentární film režisérky Olgy Sommerové pojednává o osudech Věry Čáslavské. Tase stala díky sto čtyřiceti medailím, z
toho sedmi zlatým a čtyřem stříbrným olympijským, nejúspěšnější československou sportovkyní.
V roce 1968 byla Věra Čáslavská po vítězství na olympiádě v Mexiku vyhlášena nejlepší sportovkyní světa a zároveň se stala
druhou nejpopulárnější ženou planety. Celý svět jí ležel u nohou.
Téhož roku také podepsala manifest Dva tisíce slov a podpis nikdy neodvolala.
Není proto divu, že vrchol její kariéry vystřídal za normalizace společenský pád.
Dvacet let poté však následoval opětovný let na vrchol – prezident Václav Havel si ji vybral jako svou poradkyni. Pár let poté
však přišla rána. Věru Čáslavskou vyřadila ze společnosti rodinná tragédie. Návrat do veřejného života byl možný až po
šestnácti letech.
Snímek zachycuje nejen život Věry Čáslavské, ale i historii Československa.
Zítra bude pro zájemce opět od 21 hodin a zdarma připraven film Poupata.
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Zpět

Rozkvetou o víkendu v letním kině Poupata?
TISK , Datum: 04.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn vedle skateparku naproti Hypermarketu Albert dnes milovníkům filmu nabízí
Poupata (na horním snímku). Promítání začíná v devět hodin večer a vstupné je tradičně zdarma. 
České drama režiséra Zdeňka Jiráského popisuje postupný rozklad rodiny, žijící na malém městě. 

Žijí pro svůj ideál 

Každá z postav má nějaký svůj ideál, pro který žije. Agáta touží po šťastném životě mimo domov. Ví však, že jedinou možností,
jak toho dosáhnout, je útěk a zrada nejbližších. 
Honza pro změnu věří v sílu lásky bez ohledu na to, za jakých okolností vznikla a Kamila hledí s jistotou do budoucna a
nepřipouští si bídu dnešního dne. 
Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nelze změnit. Uvědomuje si své slabošství a o nic se proto nepokouší. V mysli mu zůstává
myšlenka jeho nejbližšího, který propadl závislosti na výherních automatech a dostal se tak do neřešitelné životní situace.
Skutečný pokus o záchranu rodiny přichází ve chvíli, kdy už je pozdě... 
Zítra se mohou návštěvníci Pardubického  letního  kina  těšit opět na domácí tvorbu. 
Připraven pro ně bude dokumentární film Soukromý vesmír (na dolním snímku), jehož režie se ujala Helena Třeštíková. 
Snímek zachycuje dějiny jedné rodiny od 70. let do současnosti. Helena Třeštíková začala s filmovým štábem sledovat svou
kamarádku Janu v roce 1974. 

Život před kamerou 

Jana čeká s manželem první dítě a právě život jejich syna Honzy je osou příběhu. Před kamerou se narodí, vyrostou a dospějí
dohromady tři děti. 
Významné chvíle dobývání kosmu, politické změny či deníky otce rodiny tvoří alternativu velkých dějin. Středem pozornosti
rodiny se stal „soukromý vesmír“. 
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Co týden dal
TISK , Datum: 06.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Hokejisté začali trénovat a nováček II. fotbalové ligy FK Pardubice hrál v Karviné 

Pondělí 30. července 

– Hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice zahájili v malé hale ČEZ Areny přípravu na nadcházející extraligový ročník. 
Úterý 31. července – Konkurz na nového ředitele pardubického Gymnázia Dašická vyhrál Luděk Burian. 
Středa 1. srpna – Druhým dnem pokračoval v Pardubicích 14. 
ročník mezinárodní soutěže vín. 
Čtvrtek 2. srpna – Na pardubickém koupališti Cihelna se konala akce nazvaná „Život ve tmě“. Zájemcům přiblížila, jak se žije
lidem se ztrátou zraku. 
Pátek 3. srpna –V Pardubickém letním kině byl na programu film Věra 68. Dílo pojednává o životě gymnastky Věry Čáslavské. 
Sobota 4. srpna – Přímo na jevišti Východočeského divadla se konala svatba reportéra televize Nova Martina Vencla. 
Neděle 5. srpna – Fotbalisté FK Pardubice sehráli na hřišti Karviné obnovenou premiéru ve druhé lize. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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V letním kině zažijí pocity vnitřní prázdnoty i ti úspěšní
TISK , Datum: 06.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: Iveta Koubková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní
čechy
Pardubice – V Pardubickém letním kině, které letos sídlí vedle skateparku naproti hypermarketu Albert, je dnes na programu
snímek Stud. Promítat se začne ve 21 hodin a vstupné se neplatí. 

Vnitřní prázdnota 

Britské drama vypráví příběh o mladém Brandonovi, který je úspěšným a finančně zajištěným mužem žijícím v současném New
Yorku. Má tak absolutní možnosti. I přes svůj vysoký sociální status jsou Brandonova vnitřní spokojenost a svoboda
deformovány do sexuální závislosti, společenské i osobní frustrace. 
Mrazivá analýza vyprázdněnosti současné produktivní generace poukazuje na neschopnost lásky, citu a komunikace s
ostatními, což se pak projevuje patologickou závislostí na cyklicky se opakujících sexuálních aktivitách. 

Kariéra jde stranou 

V úterý si na své přijdou milovníci hororu. Připraven pro ně bude snímek Musíme si promluvit o Kevinovi. 
Eva, která se kvůli svému synovi vzdá nadějné kariéry, ale krátce po porodu zjišťuje, že v jejím vztahu se synem není něco v
pořádku. 
Kevin se po narození agresivně uzavírá před svým okolím a především před svou matkou. V období puberty jeho nenávist
vrcholí zločinem – vraždou. Matka ho však neopouští ani ve vězení. 
Bude jejich vzájemný vztah plný zklamání, nenávisti, nepochopení a lásky takto pokračovat dál? 

Zpět

Letní kino zakusí sílu mateřské lásky
TISK , Datum: 07.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn vedle skateparku naproti hypermarketu Albert má dnes na programu snímek
Musíme si promluvit o Kevinovi. Promítat se bude od jedenadvaceti hodin a vstupné je tradičně zdarma. 

Nenávist a agrese 

Toto drama pojednává o životě Evy a jejího syna Kevina. Eva se kvůli němu vzdává kariéry, ale krátce po porodu poznává, že
je v jejich vztahu něco špatně. Kevin se odmalička chová agresivně a straní se svého okolí i matky. Tato nenávist v pubertě
vyvrcholí v nejvyšší zločin vraždy. Ani ve vězení ho ale matka neopouští. Bude vzájemný vztah plný zklamání, nenávisti a lásky
takto pokračovat dál? 
Zítra Pardubické  letní  kino  svým návštěvníkům nabídne animovaný film Lorax. Projekce s volným vstupem začne opět ve 21
hodin. 
Tato rodinná komedie vypráví o osudech dvanáctiletého Teda, který žije v umělém světě. Většina lidí už zapomněla, jak vypadá
skutečná příroda. Dokáže jim Ted připomenout, že ne vždy bylo vše řízeno ovladači? 
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Zpět

Letní kino vás dnes přenese do umělého světa
TISK , Datum: 08.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino  vedle skateparku naproti hypermarketu Albert dnes svým návštěvníkům nabídne od 21
hodin animovaný snímek Lorax. Vstup na projekci je tradičně volný. 

Neživá příroda 

Rodinná komedie vypráví příběh o dvanáctiletém Tedovi. Ten žije v umělém městečku, bez kousku živé přírody. Vše je řízeno
ovladači. Nikomu se mimo tento svět nechce. 
Na neprůchodnost zdí mimo jiné dohlíží gorily vládce O´Hareho. Lidé zapomněli,jak vypadá opravdová příroda. 
Ted se poprvé dostává do skutečného světa, který je podivínem Jednorázem proměněn v pustinu. Ted musí vysadit poslední
sazenici živého stromu a připomenout lidem, že ne vždy bylo vše umělé. 
Zítra bude na programu opět ve stejný čas a zcela zdarma film Trainspotting. 

Zpět
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Náš tip
TISK , Datum: 09.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Režisér olympiády dnes v letním kině 

Pardubice – Pardubické  letní  kino  sídlící vedle skateparku naproti Hypermarketu Albert dnes svým návštěvníkům od 21
hodin zdarma nabídne snímek Trainspotting. Jeho tvůrce Danny Boyle je mimo jiné i hlavním režisérem slavnostního zahájení
Letních olympijských her 2012 v Londýně. Britské drama pojednává o osudech asociálního mladíka Rentona a o bizarním
světě revolty proti současné konzumní společnosti. Renton se svými skotskými přáteli propadne drogám. Jejich jedinou starostí
se tak stává shánění dalších dávek. „Skutečný život“ osudy protagonistů však změní. Někteří nepřežijí, jiní – včetně Rentona –
se stanou „normálními“ lidmi. V mozaikovitém příběhu se objevuje pochmurný obraz „ztracené“ generace. Ve snímku se mimo
jiné objevují i prvky britského civilismu a dokumentárních filmů se sociální tematikou. Nechybí ani surrealistické hříčky, černý
humor, dynamické kamery, střihy a charakterizace hlavních postav. Režisér Danny Boyle tak filmem provokuje měšťáckou
společnost a získává si u nejmladšího publika přívlastek kultovního režiséra. Zítra bude v letním kině opět od 21 hodin
promítnut americký snímek Obhájce. Projekce bude tradičně zdarma. 

Zpět
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Nový klip je ochutnávkou turistického menu v Pardubickém kraji URL
WEB , Datum: 09.08.2012 , Zdroj: denik.cz
Pardubice – Na turistické novinky v regionu se Pardubický kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy rozhodly lákat
také upoutávkou na plátně letního kina v Pardubicích.

"

„I touto cestou se snažíme oslovit veřejnost velkou prázdninovou soutěží Letní pecky, poznej všecky. Klip je takovou drobnou
ochutnávkou atraktivního turistického menu, které jsme připravovali po čtyři roky," uvedl hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek.

Spot se natáčel na Dolní Moravě, v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích, v Hřebečských důlních stezkách a v Betlémě v
Hlinsku. Na nízkonákladovém projektu se podíleli herci z regionu.

Roli turistky si vyzkoušely například Stanislava Lavrovič či Jiřina Mejzlíková.

„S dcerami jsme si užily krásný výlet do Afrického muzea doktora Emila Holuba. Holky byly nadšené především ze lva a
Viktoriiných vodopádů," sdělila Stanislava Lavrovič. „V hlineckém Betlémě jsem byla poprvé. Netušila jsem, že máme pár
kilometrů od Pardubic tak úžasný areál. Soutěž se snaží právě na tato místa upozornit," řekla Jiřina Mejzlíková.

Klip promítaný před projekcí filmů v Pardubickém letním kině slaví úspěch.

„Jen za prvních čtrnáct promítacích dnů si návštěvníci kina odnesli přes tisíc vandrovních knížek, do kterých mohou sbírat
razítka a zapojit se do velké prázdninové soutěže. Věřím, že si ke klipu najdou lidé cestu i na internetu," konstatoval Miroslav
Stejskal, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.

Propagační spot si zájemci mohou prohlédnout i na webových stránkách všech turistických informačních center v kraji či na
portálech Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy.

Iveta Koubková"
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Nový klip je ochutnávkou turistického menu
TISK , Datum: 09.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: Iveta Koubková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice – Na turistické novinky v regionu se Pardubický kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy rozhodly lákat
také upoutávkou na plátně letního kina v Pardubicích.

Poznejte letní pecky

„I touto cestou se snažíme oslovit veřejnost velkou prázdninovou soutěží Letní pecky, poznej všecky. Klip je takovou drobnou
ochutnávkou atraktivního turistického menu, které jsme připravovali po čtyři roky,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek.
Spot se natáčel na Dolní Moravě, v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích, v Hřebečských důlních stezkách a v Betlémě v
Hlinsku. Na nízkonákladovém projektu se podíleli herci z regionu.
Roli turistky si vyzkoušely například Stanislava Lavrovič či Jiřina Mejzlíková.
„S dcerami jsme si užily krásný výlet do Afrického muzea doktora Emila Holuba. Holky byly nadšené především ze lva a
Viktoriiných vodopádů,“ sdělila Stanislava Lavrovič. „V hlineckém Betlémě jsem byla poprvé. Netušila jsem, že máme pár
kilometrů od Pardubic tak úžasný areál. Soutěž se snaží právě na tato místa upozornit,“ řekla Jiřina Mejzlíková.
Klip promítaný před projekcí filmů v Pardubickém letním kině slaví úspěch.
„Jen za prvních čtrnáct promítacích dnů si návštěvníci kina odnesli přes tisíc vandrovních knížek, do kterých mohou sbírat
razítka a zapojit se do velké prázdninové soutěže. Věřím, že si ke klipu najdou lidé cestu i na internetu,“ konstatoval Miroslav
Stejskal, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.
Propagační spot si zájemci mohou prohlédnout i na webových stránkách všech turistických informačních center v kraji či na
portálech Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy.

Foto autor:   Ilustrační foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PROPAGAČNÍ SPOT, který se nyní vysílá v Pardubickém letním kině, zve i na návštěvu holického muzea.

Zpět

Provoz pardubického  letního  kina  zatím nepřinesl žádné stížnosti
RÁDIO , Datum: 10.08.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 6 896

Ota GUTWIRTH, moderátor 
Provoz pardubického  letního  kina  zatím nepřinesl žádné stížnosti. Může za to i změna lokality. Návštěvníci ho letos nenajdou
v Tyršových sadech, ale vedle skateparku. Pokračuje ředitel pardubické Městské policie Petr Kvaš. 

Petr KVAŠ, ředitel Městské policie Pardubice 
Oproti předchozím letům, kde bylo kino v Tyršových sadech, ten poměr stížností na hluk spojený s provozováním kina, protože
ono to vždy nebylo úplně jasné, jestli jsou to návštěvníci kina nebo jestli je to pouze mládež, která se vlastně přišla jako by
přiživit na tom nočním životě. Tak ten pokles těch stížností je velmi výrazný. I v samotném provozu kina těch opilců, kteří tam
narušují pořádek v letošním roce, bylo podstatně méně.
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Pardubické  letní  kino  navštíví americký Obhájce i Diktátor
TISK , Datum: 10.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko/ u
nás doma
Organizátoři letního kina si připravili thriller i komedii. Obě projekce budou zcela zdarma 

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se letos nachází v prostoru u skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží, dnes
od devíti hodin večer nabídne thriller Obhájce. V hlavní roli se představí Matthew McConaughey. 
Michael „Mick“ Haller je charismatický trestní advokát v Los Angeles s kanceláří na zadním sedadle vozu Lincoln Continental.
„Poté, co většinu své kariéry strávil obranou drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní případ: obhajobu
bohatého playboye z Beverly Hills, který je obviněn z pokusu vraždy,“ zní oficiální text distributora. 

Děsivý souboj 

Sice se vše zpočátku jeví jako jasný případ, který advokátovi vynese velkou spoustu peněz, brzy se však celá akce obrací v
děsivý souboj dvou mistrů manipulace a krizi obhájcova svědomí. 
Na zítřek si organizátoři pro návštěvníky připravili americkou komedii Diktátor (viz foto). Na plátně se tak objeví Sacha Baron
Cohen známý ze snímku Borat a hvězda Transformers Megan Fox. 
Aladdin, poslední mohykán mezi diktátory, vládne zemičce jménem Wadiya, kterou se ze všech sil snaží zachránit před
demokracií. „Dominuje ve všech oblastech lidské činnosti, a přesto je schopen večer po vladaření najít čas a energii na porci
kvalitního sexu s libovolnou hollywoodskou herečkou, která je ochotná do jeho subsaharského ráje zavítat. Ke svému lidu se
chová jako milující otec, jenž ví, že je škoda každé rány, která padne vedle. I proto tak rád vynáší rozsudky smrti,“ uvádí
distributor. 

Výlet do sídla OSN 

Představitelé demokratických zemí se mu však rozhodnou promluvit do duše a pozvou ho do sídla OSN. Aladdin má náhle plné
ruce práce, aby svou diktaturu a tyranii před vládou lidu zachránil. 
Na obě projekce bude opět vstup zdarma. 

Zpět
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Přesun pardubického  letního  kina  přinesl méně stížností na hluk URL
WEB , Datum: 10.08.2012 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562
Provoz pardubického  letního  kina  zatím nepřinesl žádné stížnosti. Může za to i změna lokality. Návštěvníci ho letos nenajdou
v Tyršových sadech, ale vedle skateparku.

„Oproti předchozím letům, kdy bylo kino v Tyršových sadech, poměr stížností na hluk spojený s provozováním kina, protože
nikdy nebylo zcela jasné, jestli jsou to návštěvníci kina nebo mládež, která se přišla pouze přiživit na nočním životě, velmi
výrazně poklesl. V samotném provozu kina těch opilců, kteří tam narušují pořádek, bylo v letošním roce podstatně méně,“
vysvětluje ředitel pardubické městské policie Petr Kvaš. Chcete dostávat každý den zpravodajství e-mailem zdarma do vaší
schránky? Budete tak mít každý den dokonalý přehled o dění ve Vašem kraji a k tomu tipy na vybrané pořady ČRo Pardubice!
To vše úplně zdarma! Stačí se jen zaregistrovat!
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Zpět
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Letnímu kinu dnes bude vládnout Diktátor
TISK , Datum: 11.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina , které se letos přesunulo do areálu u skateparku poblíž hlavního
vlakového nádraží, si na dnešní večer pro diváky připravili americkou komedii Diktátor. V hlavní roli se od jednadvaceti hodin
představí Sacha Baron Cohen. Vstup bude opět volný. 

Neomezený diktátor 

Diktátor Aladdin vládne malé zemičce s názvem Wadiya a dělá, co může, aby ji zachránil před vládou lidu. Na pozvání
představitelů demokracie, kteří by mu rádi jeho přístup vymluvili, se však vydává do amerického sídla OSN. 
„Až ve stínu Sochy svobody Aladdin na vlastní kůži pozná, jak zhoubné zřízení ta slavná vláda lidu může být. Než se se
rozkouká, skončí vinou spiklenců polonahý a hlavně k nepoznání oholený na ulici, odkud může jen zoufale zírat, jak jeho
záskok zničí všechno, co vybudoval on, jeho táta, táta jeho táty a všichni předešlí tátové,“ uvádí distributor filmu. 
Aladdin však udělá vše, co budevjeho silách,abysvou tyranii zachránil. 
Zítra v devět hodin večer mohou diváci zdarma zhlédnout snímek Alice Nellis Perfect Days – I ženy mají své dny. 
Erika Oskarová (Ivana Chýlková)máskoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salon, velký byt s terasou a svobodu.
Jediné, co jí chybí, je dítě, po kterém s přibývajícími lety touží víc a víc. Rozhodne se to změnit, ale zjišťuje, že nalinkovat si celý
život nedokáže ani ona. 

Foto autor:   Foto: lub
Foto popis:   V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ bude dnes k vidění Diktátor.

Zpět
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Návštěvníci letního kina dnes uvidí Hru stínů
TISK , Datum: 13.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura
východní čechy
Pardubice – Návštěvníci Pardubického  letního  kina , které letos sídlí poblíž skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží,
mohou dnes od devíti hodin večer zcela zdarma zhlédnout akční snímek Sherlock Holmes: Hra stínů.
Slavný detektiv se vrací ve chvíli, kdy je rakouský korunní princ nalezen mrtvý. Podle vyšetřujícího inspektora se jedná o
sebevraždu.
„Sherlock Holmes ale usuzuje, že princ se stal obětí vraždy, která je navíc pouze kouskem větší a daleko a zlověstnější záhady,
kterou zkonstruoval profesor Moriarty. Při výkonu služby spojené se zábavou Holmes najde stopu v podzemním pánském klubu,
kde spolu se svým bratrem zapíjejí poslední noc svobody Dr. Watsona,“ zní oficiální text distributora.
Při vyšetřování se hlavní hrdinové dostávají na starý kontinent a do ještě většího nebezpečí. Prohnaný profesor Moriarty je
totiž stále o krok před nimi a spřádá plány, které by mohly změnit dějiny.

Cesta zpět v čase

Zítra od devíti hodin večer bude tým Pardubického  letního  kina  zdarma promítat českou komedii s originální zápletkou
Probudím se včera.
Až díky třídnímu srazu Petr zjistí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, je jeho bývalá spolužačka Eliška. Pomocí cesty zpět v čase
se mu naskytne jedinečná příležitost, jak jí vyznat svou lásku. Cestování v čase však s sebou přináší spoustu komplikací a ani
návrat nebude vůbec jednoduchý.

Zpět

S letním kinem budou diváci cestovat časem
TISK , Datum: 14.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina , které se letos přesunulo do areálu u skateparku poblíž hlavního
vlakového nádraží, si na dnešní večer pro diváky připravili dvouhodinovou českou komedii s názvem Probudím se včera. V
hlavní roli se představí herec Jiří Mádl. 

Cestování časem 

Scifi komický film s originální zápletkou si zahrává s cestováním časem. Věčně svobodný profesor češtiny Petr (Jiří Mádl) si díky
třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. 
Tehdy, v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. 
Petrovi se naskytne neopakovatelná šance. Cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy
chodil do třeťáku. Dostane tak jedinečnou možnost napravit to, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak. 

Riskantní návraty 

Návraty nejsou nikdy snadné. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a
drzostí, kterou dobře zná od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a
získal její lásku? Může jen tak měnit minulost bez následků? 
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Zpět

Jan Motyčka, šéf letního kina
TISK , Datum: 15.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Co mě potěšilo 

„Potěšila mě naše úspěšná projekce filmů Markéta Lazarová a Hoří, má panenko na ministerstvu kultury v Praze. Také se nám
podařilo domluvit vhodný termín promítání České sody v Pardubickém letním kině, takže se jí bude moci v neděli večer
zúčastnit i režisér Fero Fenič. Vzhledem k nejasným právům k tomuto filmu je to opravdu ojedinělá projekce a jsme rádi, že ho
tu můžeme uvést, a ještě radši zde přivítáme pana Feniče. Dále mě potěšilo, že jsme se s představiteli Aquacentra Pardubice
shodli na myšlence prodloužit příští promítání Pardubického  letního  kina  i na červen, a to na písečné pláži při večerním
koupání. Zatím to ale není dořešené, tak snad to vyjde,“ řekl provozovatel Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka (na
snímku).( 

Zpět
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Promítání České sody uvede Fero Fenič URL
WEB , Datum: 15.08.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: Věra Nevečeřalová , RU / den: 10 000
Pardubice - Pardubické  letní  kino  chystá na neděli 19. srpna exkluzivní projekci. Kultovní satirický snímek Česká soda
osobně uvede jeho duchovní otec, režisér Fero Fenič. 

Na srpen připravil letní biograf, který promítá každý večer nedaleko pardubického skateparku, svým fanouškům nevšední
filmové zážitky. Jedním z nich bude exkluzivní uvedení satirického snímku Česká soda. Film, jenž je výběrem toho nejlepšího z
nesmrtelného parodického televizního seriálu z let 1993-1997, uvede v neděli 19. srpna 2012 osobně režisér a producent Fero
Fenič. 

Pardubice - Pardubické  letní  kino  chystá na neděli 19. srpna exkluzivní projekci. Kultovní satirický snímek Česká soda
osobně uvede jeho duchovní otec, režisér Fero Fenič. 

Na srpen připravil letní biograf, který promítá každý večer nedaleko pardubického skateparku, svým fanouškům nevšední
filmové zážitky. Jedním z nich bude exkluzivní uvedení satirického snímku Česká soda. Film, jenž je výběrem toho nejlepšího z
nesmrtelného parodického televizního seriálu z let 1993-1997, uvede v neděli 19. srpna 2012 osobně režisér a producent Fero
Fenič. 

Film, na kterém se podílel vedle Feniče také nejslavnější český režisér posledních let Jan Hřebejk, Igor Chaun nebo Tereza
Kopáčová, měl premiéru na konci ledna 1998 v přeplněném sále Kongresového centra v Praze a stal se jedním ze dvou
nejnavštěvovanějších českých snímků té doby. Jeho další uvádění však vždy provázela složitá jednání a řešení autorských
práv. Po několika letech tak budou v neděli Pardubice svědky jediné veřejné projekce tohoto populárního satirického pořadu v
republice. 

„V současné době totiž existuje jen jediná kopie filmu. Navíc práva z poloviny vlastní společnost Febio a z té druhé Česká
televize,“ vysvětluje Fero Fenič, proč je promítání České sody tak výjimečné.
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Zpět
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Letní kino promítne kreslenou komedii
TISK , Datum: 15.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Tip pro vás

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které sídlí u skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží, dnes bude patřit rodinám s
dětmi. Od devíti hodin večer zde totiž budou moci zcela zdarma zhlédnout animovanou komedii Alvin a Chipmunkové 3.
Hlavní hrdinové známí z předešlých dvou dílů se tentokrát chystají strávit prázdniny na luxusní výletní lodi.
„Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a
zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli,kdy ztroskotají na
opuštěném ostrově, z něhož, jak se zdá, není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, jak to na první pohled
vypadalo,“ zní oficiální text distributora.
Alvin a jeho přátelé se seznamují s novým kamarádem a vydávají se s ním na putování po ostrově. Společně zažijí nejedno
dobrodružství a na konci výpravy je čeká velké překvapení.
Zítra od devíti hodin večer bude pro diváky připraven snímek Polski film. Také tentokrát bude vstup volný.

Zpět
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Diváci dnes uvidí Sněhurku tak trochu jinak
TISK , Datum: 16.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina , které se nachází u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží,
dnes divákům nabídnou dobrodružný film Sněhurka a lovec. Projekce začne v devět hodin večer a vstupné bude zdarma. 

Sebevražedná mise 

Mocné čarodějnici Ravenně stojí ve štěstí její nevlastní dcera Sněhurka. Všechny problémy by úplně vyřešila Sněhurčina smrt,
jenže dívka právě uprchla z domácího vězení do Temného lesa, odkud se ještě nikdo živý nevrátil. Královna však chce mít
jistotu, a tak si najme lovce, který ji má nalézt a přivést zpátky. 
„Jeho sebevražednou misi komplikují nejen podivuhodní obyvatelé, kteří les obývají, ale také to, že Sněhurka není jen tak
obyčejná holka. Klidu na práci mu nepřidává ani partička sedmi trpaslíků, kteří sice nejsou tak roztomilí jako Prófa a Stydlín,
zato se umí ohánět se sekyrou a vědí, že se Sněhurkou jim svitla naděje na záchranu temnotou zmítané říše,“ uvádí distributor.
Zítra od devíti hodin večer se návštěvníci Pardubického  letního  kina  mohou těšit na snímek Polski film. Vstup na promítání
bude opět volný. 

Originální čtveřice 

Herci Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel se rozhodli natočit své vzpomínky na léta studií na
brněnské JAMU. Originální humor ústřední čtveřice umocňuje osobitý nadhled Jana Budaře. 

Zpět

Pětice herců zavzpomíná na svá léta studií
TISK , Datum: 17.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko/U nás doma
Nenechte si ujít 

Pardubice – Návštěvníci Pardubického  letního  kina , které sídlí u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, se dnes
od devíti hodin večer mohou těšit na pětici oblíbených herců. 

Pětice populárních českých herců 

Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel natočili své vzpomínky na bezstarostná léta studií na brněnské
JAMU. Dnes už legendární kabaret Komediograf, který s úspěchem hrají hlavní protagonisté téměř dvacet let, vznikal právě v
uvolněné atmosféře první poloviny devadesátých let minulého století. 
„Originální humor ústřední čtveřice umocňuje osobitý nadhled Jana Budaře, který v téže době studoval na JAMU o několik
ročníků níž. Kultovní scénky, sametová euforie, totální svoboda, hudba okamžiku, absurdita mládí či laskavost kamarádství,
které pomáhá překonat i to nejtěžší zkouškové období, to vše nabídne Polski film,“ uvádí distributor. 

Poslední zápas Pepika Hnátka 

Zítra od devíti hodin večer budou moci diváci zdarma zhlédnout film vycházející z populárního televizního seriálu Okresní
přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka. 
Příběh celovečerního filmu je situován do doby života Josefa Hnátka, legendami opředené postavy trenéra s licencí, který se v
seriálu vyskytuje pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti. Snímek rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý
jeho život. Dokonce víc než život. 

Region vydání: Východní Čechy
Foto popis:   ZÍTRA BUDE v letním kině k vidění film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka. V hlavní roli se představí
Miroslav Krobot.
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Zpět

Dobrá zpráva pro fajnšmekry
TISK , Datum: 18.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Nevšední zážitek čeká na filmové fajnšmekry již v neděli večer v Pardubickém letním kině. Pořadatelé tam pro ně připravili
kultovní satirický snímek Česká soda. A promítání je to skutečně výjimečné – existuje totiž pouze jediná kopie sestřihu
nejlepších scének populárního seriálu. A to bude v neděli právě v Pardubicích. Navíc se promítání zúčastní i duchovní otec
České sody – režisér a pořadatel FebioFestu Fero Fenič. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Co týden dal
TISK , Datum: 20.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len, mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Nový kapitán hokejistů, počmárané chodníky a festival Pernštejnská Fortuna 

Pondělí 13. srpna – Pardubické  letní  kino  si pro své návštěvníky připravilo bezplatnou projekci druhého dílu ságy o
Sherlocku Holmesovi:Hra stínů. 
Úterý 14.srpna–Novým kapitánem HC ČSOB Pojišťovna Pardubice se stal obránce Aleš Píša (na snímku). 
Středa 15. srpna – V Pardubicích řádil aktivista Miloš Cach, který počmáral silnice a chodníky různými hesly. 
Čtvrtek 16. srpna – V Léčebných lázních Bohdaneč se uskutečnila přednáška o Mexiku. 
Pátek 17. srpna – Na kurtech pod pardubickým zámkem vyvrcholil 85. ročník tenisového turnaje Pardubická juniorka. 
Sobota 18. srpna –Na Dostihovém závodišti se kromě třetí kvalifikace na Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou uskutečnila
také Velká pardubická rodinná pouť. 
Neděle 19. srpna – Nový festival Pernštejnská Fortuna ukončilo programové vystoupení skupiny Nezmaři a symfonického
orchestru Základní umělecké školy Uničov. 

Zpět

Letní kino promítne snímky plné křivdy, napětí i lásky
TISK , Datum: 20.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino  u skateparku dnes od devíti hodin večer zdarma promítne snímek Warrior. 
„Dva bratry, kteří se kdysi rozešli ve zlém, svede do jednoho zápasnického ringu potřeba vyhrát nejvyšší finanční odměnu v
historii MMA. Bývalý mariňák Tommy(Tom Hardy) a učitel fyziky na střední škole Brendan (Joel Edgerton) ve strhujícím příběhu
dvou bratrů, kteří stanou proti sobě v kleci a možná najdou i něco víc, než jen peníze,“ uvádí distributor. 
Střet, ve kterém se oba bratři budou muset postavit křivdám, které je kdysi rozdělily, je na spadnutí. 
Zítra od devíti hodin večer budou moci diváci zcela zdarma zhlédnout další díl Twilight ságy: Rozbřesk – 1. část. 
Bella Swan a Edward Cullen se vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně mohou naplno oddat své lásce. Jejich
štěstí, ale netrvá dlouho. Bella se musí rozhodnout, zda se stane nesmrtelnou nebo bude žít plnohodnotným lidským životem. 
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Zpět

Dnes nevím o nikom, kdo by uměl dělat politickou satiru, říká Fero Fenič
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Film Česká soda přijel v neděli do pardubického  letního  kina  uvést jeho tvůrce Fero Fenič. 
Zároveň slíbil, že se do Pardubic vrátí Febiofest v rozsahu jako před lety. 

V devadesátých letech uváděl pořad Česká soda nejdrsnější humor, jaký bylo možné na televizních obrazovkách vidět. Z
nejlepších skečů nakonec vznikl celovečerní film, který přijel do pardubického  letního  kina  uvést jeho tvůrce Fero Fenič.
„Lidé nám za ten humor hodně nadávali, ale já jim říkal, ať se u toho baví, že není naším cílem někomu ubližovat,“ říká Fero
Fenič. 

* Jak vnímáte pozvání uvést film, který už má svoje roky, ale vy přitom předstupujete před kino zaplněné do posledního místa? 

Nebudete mi věřit, ale Česká soda se může promítat jenom v Pardubicích. Jako důkaz máme transportní bednu na film, na
které je ještě dnes zpáteční adresa, když se film naposledy promítal, a tou je letní kino Pardubice z roku 2007. Nepodařilo se
nám vykoupit práva od všech tvůrců a Česká televize rozhodla, že se film v kinech promítat nebude. Jediné město, které na to
má právo, jsou Pardubice. 

* Jak se po letech díváte na nápad vytvořit pořad s humorem nejdrsnějšího ražení? 

Česká soda si prošla svým vývojem, ironií přitom je, že když vznikala, tak byla vlastně nedokonalá a všichni ji kritizovali.
Dokonce i novináři nám ji vyčítali a dnes je z ní kultovní záležitost a právě novináři se nás ptají, kdy přijdeme s pokračováním.
Ale když jsme ji začali tvořit, tak z prostého důvodu: jako projev demokracie, který na našich obrazovkách chyběl. Dneska si ale
neumím představit, kdo by podobný pořad tvořil. 

* Myslíte, že dnes není nikdo, kdo by byl schopen dělat kvalitní politickou satiru? 

Možná, že je, ale já o něm nevím. Mám k tomu takovou historku: Když jsem chtěl dělat Českou sodu, tak jsem do kinosálu
sezval všechny české humoristy. Řekl jsem jim, jaký mám cíl, a pak už jsem jenom sledoval jejich udivené pohledy. Byla to
taková smutná schůze. Pak mi přivedli Petra Čtvrtníčka. Zkusili jsme takovou scénku o Václavu Klausovi a já jsem najednou
uviděl přesně ten potenciál, který jsem hledal. Často jsem s ním pak probíral svoje nápady. 

* Vaše jméno je spojené i s Febiofestem, který byl dlouhá léta v Pardubicích populární, mimo jiné i kvůli speciálním projekcím
na neobvyklých místech. Letos jsme se ale dočkali jen poněkud ořezané verze, je to trvalý stav? 

Není, letošní Febiofest vznikl narychlo, protože jsme měli komplikace s místním organizátorem. Byli jsme dokonce už rozhodnuti,
že v Pardubicích letos nebude vůbec. Nakonec se ale na poslední chvíli ozval organizátor z Hradce Králové, že by byl schopen
udělat festival i v Pardubicích. To, co předvedl, ale bylo na poslední chvíli, bylo to jen takové nouzové řešení. V příštích letech
se chceme vrátit k původnímu rozsahu, aby tu byl Febiofest opět v plné kráse. Když jsme každý rok vybírali v rámci
regionálních ozvěn dvě města, kde se Febiofest nejvíce povedl, tak Pardubice byly vždycky mezi nimi. 

* Budou i speciální projekce, tedy promítání filmu na neobvyklých místech? 

Určitě je chceme obnovit, já jsem z nich měl také radost. Už jenom proto, že se v žádném jiném městě nepovedly. Sice byly
nějaké pokusy, ale s takovým úspěchem a ohlasy, jako v Pardubicích, to prostě nedokázali nikde. Ale určitě budou, počítáme s
nimi, letos nebyly skutečně jen z toho důvodu, že bylo všechno připravované narychlo. 

* Pojďme k jednomu aktuálnímu tématu. Vy jste se před několika dny pustil do hlavy státu, když jste prezidenta Klause za jeho
názory na aktivity homosexuálů nepřímo obvinil z rasismu. Skutečně ho tak vidíte? 
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Já nejsem žádný aktivista, ani nejsem s těmi lidmi, kteří pořádají akce homosexuálů, v kontaktu. Ale dělal jsem rozhovor pro
časopis Týden a redaktorovi se povedlo mě vtáhnout do tohoto tématu. A já jsem mu řekl, že s panem prezidentem se
diskutovat nedá, protože má vždycky pravdu. 

* Ale výstupem z toho rozhovoru přece byla věta, že chování prezidenta řekněme zavání rasismem. 

Prezident podporuje lidi, na které by měl někdo podat žalobu. Já jsem byl na akci odpůrců aktivit homosexuálů, kde pro ně
například chtěli zavést trest smrti. Jejich projevy měly jasný ráz trestného činu. 

***

Filmy, festival, satirický seriál i Havlovo letiště 

Fero Fenič je slovenský filmový režisér, scenárista, producent, filmový organizátor, televizní a filmový podnikatel. Jeho firma
Febio je známá nejen svojí tvorbou pro Českou televizi, ale i organizací velkého filmového festivalu Febiofest. Až doposud
natočil 35 různých filmových děl. Žije a pracuje v Praze. Jeho profesionální debut Diadém (1979) byl oceněn jako nejlepší
dokument roku, film Tam a späť (1980), který se do kin dostal až po roce 1989, byl v r. 1990 oceněn jako nejlepší dokument let
1969–1989 mezi zakázanými filmy. Proslavil ho především nápad dělat satirický pořad Česká soda. Je zakladatelem filmového
festivalu Febiofest, jehož část se pravidelně koná také v Pardubicích. 19. prosince 2011 vydal prohlášení s výzvou
přejmenovat letiště Praha-Ruzyně v Praze-Ruzyni na letiště Václava Havla. Název Ruzyně podle Feniče připomíná spíše
známou pražskou věznici. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   FOTO: Michal Klíma, MF DNES
Foto popis:   Důkaz Fero Fenič ukazuje box na filmovou kopii, na kterém je pět let stará adresa pardubického  letního  kina .
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Zpět

Dnes nevím o nikom, kdo by uměl dělat politickou satiru, říká Fero Fenič
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Hradecký
Film Česká soda přijel v neděli do pardubického  letního  kina  uvést jeho tvůrce Fero Fenič. Režisér, scenárista a producent
si neumí představit pokračování kultovního pořadu. 

V devadesátých letech uváděl pořad Česká soda nejdrsnější humor, jaký bylo možné na televizních obrazovkách vidět. Z
nejlepších skečů nakonec vznikl celovečerní film, který přijel do pardubického  letního  kina  uvést jeho tvůrce Fero Fenič.
„Lidé nám za ten humor hodně nadávali, ale já jim říkal, ať se u toho baví, že není naším cílem někomu ubližovat,“ říká Fero
Fenič. 

* Uvádíte film, který už má svoje roky, ale vy přitom předstupujete před kino zaplněné do posledního místa. Je to překvapení? 

Nebudete mi věřit, ale Česká soda se může promítat jenom v Pardubicích. Jako důkaz máme transportní bednu na film, na
které je ještě dnes zpáteční adresa, když se film naposledy promítal. Nepodařilo se nám vykoupit práva od všech tvůrců a
Česká televize rozhodla, že se film v kinech promítat nebude. Jediné město, které na to má právo, jsou Pardubice. 

* Jak se po letech díváte na nápad vytvořit pořad s humorem nejdrsnějšího ražení? 

Česká soda si prošla svým vývojem. Ironií přitom je, že když vznikala, byla vlastně nedokonalá a všichni ji kritizovali. Dokonce i
novináři nám ji vyčítali a dnes je z ní kultovní záležitost a právě novináři se nás ptají, kdy přijdeme s pokračováním. Ale začali
jsme ji tvořit z prostého důvodu: jako projev demokracie, který na našich obrazovkách chyběl. Dnes si neumím představit, kdo
by podobný pořad tvořil. 

* Myslíte, že dnes není nikdo, kdo by byl schopen dělat kvalitní politickou satiru? 
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Možná, že je, ale já o něm nevím. Mám k tomu takovou historku: Když jsem chtěl dělat Českou sodu, do kinosálu jsem sezval
všechny české humoristy. Řekl jsem jim, jaký mám cíl a pak už jsem jenom sledoval jejich udivené pohledy. Byla to taková
smutná schůze. Pak mi přivedli Petra Čtvrtníčka. Zkusili jsme takovou scénku o Václavu Klausovi a já jsem najednou uviděl
přesně ten potenciál, který jsem hledal. Často jsem s ním pak probíral svoje nápady. 

* Vaše jméno je spojené i s Febiofestem, který byl dlouhá léta v Pardubicích populární, mimo jiné i kvůli speciálním projekcím
na neobvyklých místech. Letos se ale diváci dočkali jen poněkud ořezané verze. Je to trvalý stav? 

Není, letošní Febiofest vznikl narychlo, protože jsme měli komplikace s místním organizátorem. Byli jsme dokonce už rozhodnuti,
že v Pardubicích letos nebude vůbec. Nakonec se ale na poslední chvíli ozval organizátor z Hradce Králové, že by byl schopen
udělat festival i v Pardubicích. To, co předvedl, ale bylo na poslední chvíli, bylo to jen takové nouzové řešení. V příštích letech
se chceme vrátit k původnímu rozsahu, aby tu byl Febiofest opět v plné kráse. 

* Budou i speciální projekce, tedy promítání filmu na neobvyklých místech? 

Určitě je chceme obnovit, já jsem z nich měl také radost. Už jenom proto, že se v žádném jiném městě nepovedly. Sice byly
nějaké pokusy, ale s takovým úspěchem a ohlasy jako v Pardubicích to prostě nedokázali nikde. Ale určitě budou, počítáme s
nimi. 

* Pojďme k jednomu aktuálnímu tématu. Vy jste se před několika dny pustil do hlavy státu, když jste prezidenta Klause za jeho
názory na aktivity homosexuálů nepřímo obvinil z rasismu. 

Já nejsem žádný aktivista ani nejsem s těmi lidmi, kteří pořádají akce homosexuálů, v kontaktu. Ale dělal jsem rozhovor pro
časopis Týden a redaktorovi se povedlo mě vtáhnout do tohoto tématu. A já jsem mu řekl, že s panem prezidentem se
diskutovat nedá, protože má vždycky pravdu. 

* Ale výstupem z toho rozhovoru přece byla věta, že chování prezidenta řekněme zavání rasismem. 

Prezident podporuje lidi, na které by měl někdo podat žalobu. Já jsem byl na akci odpůrců aktivit homosexuálů, kde pro ně
například chtěli zavést trest smrti. Jejich projevy měly jasný ráz trestního činu. 

***

FERO FENIČ Filmy, festival, satira i Havlovo letiště Fero Fenič je slovenský filmový režisér, scenárista, producent, filmový
organizátor, televizní a filmový podnikatel. Jeho firma Febio je známá nejen svojí tvorbou pro Českou televizi, ale i organizací
velkého filmového festivalu Febiofest. Až doposud natočil 35 různých filmových děl. Žije a pracuje v Praze. Jeho profesionální
debut Diadém (1979) byl oceněn jako nejlepší dokument roku a Tam a späť (1980), který se do kin dostal až po roku 1989, byl
v roce 1990 oceněn jako nejlepší dokument let 1969–1989 mezi zakázanými filmy. Proslavil ho především nápad dělat satirický
pořad Česká soda. Je zakladatelem filmového festivalu Febiofest, jehož část se pravidelně koná také v Pardubicích. 19.
prosince 2011 vydal prohlášení s výzvou přejmenovat letiště Praha-Ruzyně na letiště Václava Havla. Název Ruzyně podle
Feniče připomíná spíše známou pražskou věznici. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
Foto autor:   Foto: MF DNES
Foto popis:   Prezidenti Reklamu kultovnímu pořadu dělají i populární gumáci.
Foto autor:   Foto: Michal Klíma, MF DNES
Foto popis:   Alles Gute Scénky Milana Šteindlera a Davida Vávry alias Karla a Egona ve skečích Alles Gute už zlidověly.
Foto popis:   V letním kině Film Česká soda do Pardubic přivezl osobně jeho tvůrce Fero Fenič.
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Zpět

Dobrá zpráva pro Pardubáky
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice jsou jediným městem, kde lze veřejně spatřit nesmrtelné scénky o nové Škodě Henlein či o pracím prášku Árijec ve
filmové verzi legendární České sody. Díky shodě zvláštních okolností se Pardubické  letní  kino  stalo jediným místem, kde lze
snímek, který si utahoval ze všeho, co bylo charakteristické pro devadesátá léta, promítat. Ato je docela slušná soda... 

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Filmová verze České sody se může uvádět jen v letním kině
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td, lub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice jsou v současné době jediným místem, kde je možné satirický snímek spatřit 

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se letos přesunulo do areálu vedle skateparku nedaleko hlavního vlakového
nádraží, má za sebou další exkluzivní projekci. V neděli večer zde byla k vidění filmová verze kultovního satirického pořadu
Česká soda. 
„ Pardubické  letní  kino  je teď jediným místem, kde můžeme filmovou verzi České sody uvádět,“ sdělil duchovní otec projektu,
režisér a producent Fero Fenič (viz foto). 

Pardubický trumf 

„Když vznikala Česká soda pro veřejnoprávní televizi, netušil jsem, že by někdy v budoucnu mohla jít do kin. Proto jsem se se
všemi autory nedohodl pro toto využití. Později to se všemi zásadními tvůrci udělala Česká televize, ale jen na limitovanou
dobu. Když pak Česká soda vyšla na DVD, jeden z autorů protestoval a soudní spor, který se několik let vlekl, dokonce vyhrál.
Od té doby už se nemůže veřejně šířit bez jeho souhlasu s jedinou výjimkou, a tou jsou Pardubice. Když tu byla Česká soda
naposledy promítána v roce 2007, obdrželi jsme tehdy souhlas, že v Pardubicích se promítat může. A protože tenkrát nebylo
specifikováno, v jakém roce nebo na jak dlouho, vyvozuji z toho, že filmová verze České sody se dá v Pardubickém letním kině
uvádět navždy. Aniž by to tedy provozovatel Pardubického  letního  kina  tušil, má nyní v ruce neuvěřitelný trumf. Je jediným
pořadatelem, který může udržovat tradici České sody na plátně. Dokud tedy v Pardubicích bude letní kino, může se tato verze
veřejně promítat,“ řekl Fero Fenič. 
„Dnes už se na výsledek soudního sporu dívám smířlivě. Je to trochu paradox, který ale přesně zapadá do konceptu České
sody. Myslím, že jakékoliv jiné rozhodnutí by nebylo hodné České sody,“ usmál se duchovní zakladatel kultovního projektu, jenž
si bral na mušku vše, co charakterizovala divoká devadesátá léta minulého století. 
„Hledal jsem typ pořadu, který na českém televizním trhu chyběl, a to byla hodně ostrá satira. Svolali jsme tehdy asi padesátku
lidí, kteří se v té době humorem živili, vysvětlili jim naši představu a z jejich reakcí nám bylo jasné, že kromě členů divadla Sklep
budeme muset lidi na tento typ programu najít na ulici. A tak jsme našli třeba chlapíka, který měl firmu na trička a bavil svými
fórky lidi v hospodě. Jmenoval se Petr Čtvrtníček. V televizi ho nechtěli pustit na obrazovku, protože ho nikdo neznal a neměl v
oboru žádné zkušenosti. Tenkrát jsem se za něj v televizi zaručil s tím, ať se nebojí, že si ho pohlídám,“ zavzpomínal Fero
Fenič. 
„Nejtěžší byla samotná realizace České sody. Přece jen vytvořit třeba parafrázi reklamy, která stálav té době pět milionů korun,
za setinu finančních prostředků, nebylo jednoduché. Přitom náš výsledek musel vypadat stejně jako originál, jinak by parodie
nevyšla,“ pokračoval duchovní otec České sody. 
„Navíc ve dvacetiminutovém pořadu jsme měli třeba padesát gagů. I sami humoristé nám tvrdili, že je to zbytečné plýtvání. V
tomto smyslu to bylo zničující,“ svěřil se Deníku Fero Fenič. „Momentálně neznám nikoho, kdo by dokázal obdobný pořad
postavit, byť pravděpodobně existuje. Musela by se do něj pustit zřejmě veřejnoprávní televize. Jenže ta zábavné pořady
prakticky nevysílá a pokud ano, jsou to většinou sestřihy starých scének nebo vyhlašování nejrůznějších cen. Musela by umět
objevit nové autory a ty vychovat, protože lidé vždy rostou na úkolech. I my jsme se od prvního dílu stále učili,“ podotkl otec
České sody, který měl plán na vzkříšení kultovního pořadu pro svou televizi. 

Je jiná doba 

„Byl jsem připraven se do České sody zase pustit. Dokonce jsem měl plán učinit z ní jeden ze zásadních formátů mé nové
televize. Měla být modernější, ostřejší a ještě bezohlednější. Jenže z toho sešlo a už se mi nechce svádět podobný boj, jaký
jsme museli vést u první České sody, s vedením jiné televize. Česká soda se už asi v tom svobodném duchu, v jakém se točila
v devadesátých letech, nemá šanci na obrazovku dostat. Těžko bychom si už dnes dělali legraci z pracího prášku, protože by
firma, která ho vyrábí, pohrozila, že přestane u televize inzerovat. Dříve nebyly ostré mantinely. Dělali jsme si, co jsme chtěli, a
to by dnes, kdy politici fackují své občany, asi nešlo. Přitom by Česká soda určitě byla pro český národ prospěšná. Alespoň na
obrazovkách by se divákům dostalo trochu zadostiučinění po všech těch frustracích, které z českých politiků máme,“ uzavřel
Fero Fenič. 

Region vydání: Východní Čechy
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Z Pardubic je bašta České sody. Jinde už ji neuvidíte
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Z
domova
PARDUBICE Neshody autorů, kteří se podíleli na tvorbě pořadu plného drsné satiry, způsobily, že celovečerní film Česká soda
nemůže ani do kin, ani na obrazovky. Kromě jediného místa: Pardubic. 
V neděli tu na kultovní film přišly do letního kina stovky lidí. „V roce 2007 jsme získali povolení, že film můžeme v Pardubicích
promítnout. 
Smlouva však nemá datum ukončení, takže Pardubice jsou dnes jediným místem, kde mohou lidé Českou sodu vidět,“ řekl
jeden z tvůrců Fero Fenič. 
Důvodem, proč sestřih toho nejlepšího z pořadu z devadesátých let skončil fakticky v šuplíku, je soudní spor s dalším tvůrcem
Petrem Čtvrtníčkem. Ten však považuje celou věc za ukončenou. „Už je vše vyřízené. Soudili jsme se o nepovolené vydání
DVD,“ řekl Čtvrtníček. Fenič se však obává, že nedokonalost smlouvy, která umožnila promítání filmu v Pardubicích, by se
mohla stát předmětem dalších sporů. „Cítím, že budu mít průšvih. Čtvrtníček se cítí ublížený. Místo toho, aby byl rád, jak se
díky České sodě nastartoval, tak je nyní dost sebestředný,“ dodal Fenič. Čtvrtníček už další komentář ke sporu autorů neuvedl
a nereagoval ani na dotazy, které si nechal poslat e-mailem. Drsná satira se nezastavila před ničím a rychle si získala oblibu
diváků. Fenič však říká, že dnes už neví o nikom, kdo by byl schopen podobný humor dělat. 
Kdo bude chtít znovu vidět sarkastické zprávy nebo lekce němčiny Alles gute, bude muset přijet na další projekci do Pardubic.
„Rozhodně si tohoto privilegia vážíme,“ řekl provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 

***

„Kdysi jsme získali povolení, že film můžeme v Pardubicích promítnout. Smlouva nemá datum ukončení.“ Fero Fenič
spolutvůrce 
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Z Pardubic se stala bašta České sody. Jinde už film neuvidíte
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 5 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Z domova
PARDUBICE Neshody autorů, kteří se podíleli na tvorbě pořadu plného drsné satiry, způsobily, že celovečerní film Česká soda
už nemůže ani do kin, ani na obrazovky. Kromě jediného místa: Pardubic. V neděli tu na kultovní film přišly do letního kina
stovky lidí. „V roce 2007 jsme získali povolení, že film můžeme v Pardubicích promítnout. Smlouva však nemá datum ukončení,
takže Pardubice jsou dnes jediným místem, kde mohou lidé Českou sodu vidět,“ řekl jeden z tvůrců Fero Fenič. Důvodem, proč
sestřih toho nejlepšího z pořadu z devadesátých let skončil fakticky v šuplíku, je soudní spor s dalším tvůrcem Petrem
Čtvrtníčkem. Ten však považuje celou věc za ukončenou. „Už je vše vyřízené. Soudili jsme se o nepovolené vydání DVD,“ řekl
Čtvrtníček. 
Fenič se však obává, že nedokonalost smlouvy, která umožnila promítání filmu v Pardubicích, by se mohla stát předmětem
dalších sporů. „Cítím, že budu mít průšvih. Čtvrtníček se cítí ublížený. Místo toho, aby byl rád, jak se díky České sodě
nastartoval, tak je nyní dost sebestředný,“ dodal Fenič. 
Čtvrtníček už další komentář ke sporu autorů neuvedl a nereagoval ani na dotazy, které si nechal poslat e-mailem. Drsná satira
se nezastavila před ničím a rychle si získala oblibu diváků. Fenič však říká, že dnes už neví o nikom, kdo by byl schopen
podobný humor dělat. 
Kdo bude chtít znovu vidět sarkastické zprávy nebo lekce němčiny Alles gute, bude muset přijet na další projekci do Pardubic. 
„Rozhodně si tohoto privilegia vážíme,“ řekl provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 

***

»Kdysi jsme získali povolení, že film můžeme v Pardubicích promítnout. Smlouva nemá datum ukončení. Fero Fenič spolutvůrce

Verze vydání: Tato zpráva vyšla v prvním vydání
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Česká soda skončila v trezoru. Promítat mohou jen Pardubice
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Hradecký
PARDUBICE I dnes mohou končit filmy v trezoru. Nezamkne je však cenzura, ale soudní spory o autorská práva. 
Takový je případ dnes už kultovního filmu Česká soda. Jediným místem, kde ho mohou diváci vidět, jsou pouze Pardubice.
Právě proto také mohlo film v neděli uvést místní letní kino. 
Důvodem je soudní spor mezi tvůrci filmu Fero Feničem a Petrem Čtvrtníčkem. „Ten film už nemůže jít ani v televizi, ani v
žádném kině. Ale před pěti lety jsme dostali svolení jej promítat v pardubickém letním kině, a protože smlouva nemá žádné
datum ukončení, staly se Pardubice jediným místem, kde mohou lidé film vidět,“ řekl Fero Fenič. 
Že je čtrnáct let starý snímek, který vznikl sestřihem nejlepších pasáží z volného televizního seriálu, divácky atraktivní, dokázali
v neděli i diváci, kteří zaplnili letní kino do posledního místa. 
Podle Petra Čtvrtníčka je ale celá tahanice kolem autorských práv uzavřená záležitost. „Už je to vyřešené. Soudil jsem se kvůli
nepovolenému vydávání DVD, víc už k tomu těžko mohu něco říct,“ řekl Čtvrtníček. 
Podle Feniče se kvůli čtyři roky trvajícímu sporu bojí film uvést i Česká televize, která se přitom sama na jeho tvorbě podílela. 
A samotný fakt, že on sám se osobně přijel podívat na uvedení České sody, by podle něj mohl podobné spory znovu
rozdmýchat. 
„Promítání v Pardubicích je možné jenom kvůli nedokonalé smlouvě, která sice povolila promítání v Pardubicích v roce 2007,
ale není datovaná. Cítím, že z toho ještě bude jednou průšvih,“ řekl Fenič. 
Na celém sporu tak nakonec vydělali lidé v Pardubicích. „Pro nás to je samozřejmě úžasná věc, že jsme jediní, kteří tento film
mohou uvádět,“ řekl provozovat letního kina Jan Motyčka. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
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Českou sodu? Už jen v Pardubicích
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice jsou jediným místem, kde mohou lidé kvůli sporu Feniče a Čtvrtníčka vidět film 

PARDUBICE Mohou i dnes končit filmy „v trezoru“? Mohou, nezamkne je tam však cenzura, ale soudní spory o autorská práva. 
Takový je případ dnes už kultovního filmu Česká soda. Jediným místem, kde ho mohou diváci vidět, jsou přitom Pardubice.
Právě proto také mohlo film v neděli uvést pardubické  letní  kino . 
Důvodem je soudní spor mezi tvůrci filmu Fero Feničem a Petrem Čtvrtníčkem. „Ten film už nemůže jít ani v televizi ani v
žádném kině. Ale před pěti lety jsme dostali svolení jej promítat v pardubickém letním kině, a protože smlouva nemá žádné
datum ukončení, staly se Pardubice jediným místem, kde mohou lidé film vidět,“ řekl Fero Fenič. Že je čtrnáct let starý snímek,
který vznikl sestřihem nejlepších pasáží z volného televizního seriálu, divácky atraktivní, dokázali v neděli i diváci, kteří zaplnili
letní kino do posledního místa. 
Podle Petra Čtvrtníčka je ale celá tahanice kolem autorských práv uzavřená záležitost. „Už je to vyřešené. Soudil jsem se kvůli
nepovolenému vydávání DVD, víc už k tomu těžko mohu něco říct,“ řekl Čtvrtníček. Podle Feniče je vyhrocení sporu velká
škoda zejména kvůli tomu, že pro něj, coby tvůrce České sody, bylo těžké sehnat někoho, kdo by uměl podobnou politickou
satiru dělat. „Sezval jsem tehdy do kinosálu nejlepší české humoristy, a když jsem jim řekl, jaký je můj záměr, jen jsem se díval
na jejich udivené pohledy. Pak mi přivedli kluka s odstávajícíma ušima, kterého nikdo neznal, a já jsem po první scénce zjistil,
jaký má v sobě potenciál,“ řekl Fenič. » 
Pokračování na str. B3 

Na Českou sodu mohou jít lidé do kina jen v Pardubicích 
» Pokračování ze str. B1 
Podle Feniče se právě kvůli čtyři roky trvajícímu sporu bojí film uvést i Česká televize, která se přitom sama na jeho tvorbě
podílela. 
A samotný fakt, že on sám se osobně přijel podívat na uvedení České sody, by podle něj mohl podobné spory znovu
rozdmýchat. 

Chyba ve smlouvě udělala z Pardubic exkluzivní místo 

„Promítání v Pardubicích je možné jenom kvůli nedokonalé smlouvě, která sice povolila promítání v Pardubicích v roce 2007,
ale není datovaná. Cítím, že z toho ještě bude jednou průšvih,“ řekl Fenič. Podle něj je nyní jenom na Čtvrtníčkovi, jestli se mu
občasná projekce v Pardubicích znelíbí a on smlouvu, která to umožňuje, napadne. 
„Čtvrtníček se cítí ublížený a já nechci, aby se celý spor znovu na čtyři roky odstartoval. Dělá si na film nárok, ale jeho podíl
přitom nebyl větší než čtyřicet procent.“ dodal. 
Na celém sporu tak nakonec „vydělali“ lidé v Pardubicích. V neděli mohli vidět film znovu po pěti letech a diváci z ostatních měst
jim mohou tuto možnost jenom závidět. „Pro nás to je samozřejmě úžasná věc, že jsme jediní, kdo tento film, který stále nabírá
na své aktuálnosti, může uvádět,“ řekl provozovatel letního kina Jan Motyčka. Film v neděli zaznamenal rekordní návštěvnost a
lidé odměnili potleskem nejen Fera Feniče, který přijel film uvést, ale i samotnou projekci kultovního filmu. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto popis:   Fero Fenič
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Pardubické  letní  kino  promítne první část posledního dílu upíří romance
TISK , Datum: 21.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Provozovatelé letního kina v Pardubicích si dnes pro své příznivce přichystali první část závěrečného dílu upíří
romance Twilight – Rozbřesk. Hlavní hrdinka Bella Swan (Kristen Stewart) se s upírem Edwardem Cullenem (Robert Pattinson)
po svatbě vydává na líbánky, kde se konečně mohouoba oddat své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho. Bella totiž brzy
zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Čeká ji totiž životně důležitá volba. Jak se
rozhodne, uvidíte dnes. Letní biograf je umístěn vedle skateparku a promítá se zdarma od devíti hodin večer. 
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Kvůli sporu autorů lze Českou sodu promítat už jen v Pardubicích URL
WEB , Datum: 22.08.2012 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubice jsou jediným místem, kde ještě mohou lidé shlédnout jeden z nejoriginálnějších českých humoristických filmů. Tvůrci
Fero Fenič a Petr Čtvrtníček se totiž přou o autorská práva. Z Pardubic udělala exkluzivní promítací místo chyba ve smlouvě.

Neshody autorů, kteří se podíleli na tvorbě pořadu plného drsné satiry, způsobily, že celovečerní film Česká soda už nemůže
ani do kin, ani na obrazovky. Do pardubického  letního  kina  ale na film přišly v neděli stovky lidí. 

"V roce 2007 jsme získali povolení, že film můžeme v Pardubicích promítnout. Smlouva však nemá datum ukončení, takže
Pardubice jsou dnes jediným místem, kde mohou lidé Českou sodu vidět," vysvětlil divákům jeden z tvůrců Fero Fenič. Za vším
je starý soudní spor 

Za vším je jeho soudní spor mezi s Petrem Čtvrtníčkem. Podle Čtvrtníčka je ale celá tahanice kolem autorských práv uzavřená
záležitost.

"Už je to vyřešené. Soudil jsem se kvůli nepovolenému vydávání DVD, víc už k tomu těžko mohu něco říct," nechal se slyšet
Čtvrtníček. 

Podle Feniče je vyhrocení sporu velká škoda zejména kvůli tomu, že pro něj, coby tvůrce České sody, bylo těžké sehnat
někoho, kdo by uměl podobnou politickou satiru dělat. 

Dnes se film bojí uvést i Česká televize, která se přitom sama na jeho tvorbě podílela. A samotný fakt, že se Fenič sám přijel
podívat na uvedení České sody, by podle něj mohl podobné spory znovu rozdmýchat. Chyba zajistila Pardubicím exkluzivitu 

"Promítání v Pardubicích je možné jenom kvůli nedokonalé smlouvě, která sice povolila promítání v Pardubicích v roce 2007,
ale není datovaná. Cítím, že z toho ještě bude jednou průšvih," řekl Fenič. do PC pro iPad

Podle něj je nyní jenom na Čtvrtníčkovi, jestli se mu občasná projekce v Pardubicích znelíbí a on smlouvu, která to umožňuje,
napadne.

"Čtvrtníček se cítí ublížený a já nechci, aby se celý spor znovu na čtyři roky odstartoval. Dělá si na film nárok, ale jeho podíl
přitom nebyl větší než čtyřicet procent," dodal. Čtvrtníček už další komentář ke sporu autorů neuvedl a nereagoval ani na
dotazy, které si nechal poslat e-mailem.

Na celém sporu tak nakonec "vydělali" lidé v Pardubicích. V neděli mohli vidět film znovu po pěti letech a diváci z ostatních měst
jim mohou tuto možnost jenom závidět.

"Pro nás to je samozřejmě úžasná věc, že jsme jediní, kdo tento film, který stále nabírá na své aktuálnosti, může uvádět," řekl
provozovatel letního kina Jan Motyčka. Film v neděli zaznamenal rekordní návštěvnost a lidé ho odměnili potleskem.
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Kocour v botách - film pro celou rodinu URL
WEB , Datum: 22.08.2012 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: Věra Nevečeřalová , RU / den: 10 000
Pardubice - Pardubické  letní  kino  Pernštejn a pojišťovna Kooperativa připravily na středeční večer 22. srpna úspěšnou
animovanou komedii od tvůrců legendárního Shreka. Pro děti je připraven zábavný program již od 19 hodin.

Pardubice - Pardubické  letní  kino  Pernštejn a pojišťovna Kooperativa připravily na středeční večer 22. srpna úspěšnou
animovanou komedii od tvůrců legendárního Shreka. Pro děti je připraven zábavný program již od 19 hodin.

Kocour v botách z filmů o Shrekovi dostal svůj vlastní příběh. Za zvuků žhavých španělských rytmů se neohrožený kocouří
hrdina s uhrančivým pohledem, kterému snadno podlehnou děti i dospělí, vydává na dobrodružnou fazolovou výpravu. Kocour
v botách je hravý animovaný příběh plný vtipu a humoru. Film si v minulém roce vysloužil nominaci na Oscara v kategorii
nejlepší animovaný film.

Promítání začíná tradičně v devět hodin večer a je pro všechny návštěvníky zdarma. Pojišťovna Kooperativa zve děti i rodiče
na zábavný program, který bude připraven v areálu letního kina již od 19.00 hodin.
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Letní kino promítne kocouřího miláčka
TISK , Datum: 22.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Programátoři pardubického  letního  kina , které se nachází u skateparku, si na dnešní večer připravili pro své
fanoušky veselou animovanou podívanou Kocour v botách. Hlavní postavou je kocour, kterého všichni dobře známe z
populárních filmů Shrek. 
Titulní hrdina je zachycenv době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem Shrekem. Kocour je psanec a zločinec,
na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly krást? Všechno je samozřejmě jinak, což
zjistíme, když se kocour v honbě za třemi kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z
dětství, který ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se z kocoura stala štvaná zvěř. A z Valdy Cvaldy nepřítel. Navzdory
intuici se společně s ním a mazanou kočičí zlodějkou Čiči tlapičkou vydává vstříc dobrodružství. Promítá se zdarma od devíti
hodin večer. 

Zpět

Pardubický festival dobrého vína
TISK , Datum: 23.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (ld) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Východní Čechy / Tipy na
víkend
PARDUBICKO 

Pardubice– Milovníci vína se v pátek v poledne začnou scházet na pardubickém zámku. Až do sobotních osmnácti hodin se tam
totiž bude konat tradiční prodejní a kontraktační výstava Pardubický festival vína. Návštěvníci budou moci ochutnat česká,
moravská, ale i zahraniční vína. Atmosféru doplní cimbálová muzika. Součástí festivalu bude také Pardubická vinařská noc –
oslava vína, dobrého jídla a zábavy na Pernštýnském náměstí. Lidová veselice vypukne v pátek v osm hodin večer a potrvá až
do půlnoci. Vystoupí například kapela Maruščiny jahody nebo Josef IX. a Markéta Kadetová se skupinou Ultrablue. 
Žáravice – Příznivcům folkových a trampských písniček zahraje v sobotu skupina Zátoka. Koncert se uskuteční na hřišti v
Žáravicích poblíž Přelouče a odstartuje v osmnáct hodin. Kromě folku a country kapela do svého repertoáru pro zpestření
přidává i něco málo z rockové tvorby. Vystoupení pořádá Sbor dobrovolných hasičů Žáravice. 
Pardubice – Fanoušci rockové hudby si přijdou na své v pátek. Dvě známé kapely – Harlej a Alkehol vystoupí v areálu Pamako
Pardubice na Hůrkách. Svým posluchačům začnou hrát v osm hodin večer. Pardubice – Pardubické  letní  kino , které sídlí u
skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, v pátek promítne polské drama o setkání dvou starých přátel Křtiny. V
sobotu je na programu španělský thriller s Antoniem Banderasem Kůže, kterou nosím. Na neděli organizátoři pro diváky
připravili projekci zatím posledního dílu americké ságy Prci, prci, prcičky: Školní sraz. Promítaní začíná vždy v devět hodin
večer a vstup je volný. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   MILOVNÍCI vína se sejdou v Pardubicích.
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Zpět

Pardubice zažijí filmové léto s polskou příchutí
TISK , Datum: 24.08.2012 , Zdroj: Právo , Strana: 8 , Autor: René Chvalina , Vytištěno: 176 852 , Prodáno: 121 513 , Čtenost: 274 441 , Rubrika:
Severovýchodní Čechy
Program letošního ročníku Pardubického  letního  kina  pomalu míří do finále. 
Na diváky však stále čeká nejedno překvapení. Závěr tohoto týdne bude v areálu poblíž pardubického skateparku zasvěcen
polským filmům. 
„Polské filmové léto je projekt, který připravujeme ve spolupráci s Miroslavem Zukalem z koprodukční společnosti Urania a s
polským kulturním institutem. Dva večery tak u nás lidem zpříjemní opravdu podařené snímky od našich sousedů,“ láká k
návštěvě šéf pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
V pátek 24. srpna se představí drsný, avšak velmi lidský příběh ze současného varšavského podsvětí, kde vládne zákon ulice
a nejsilnějšího gangu. 
Film Křtiny natočil před dvěma lety režisér Marcin Wrona a získal si díky němu sympatie kritiků po celé Evropě. Čeští diváci si
snímek mohou pamatovat z loňského Febiofestu, odkud si odvezl cenu Grand Prix. 
Přestože polská filmová tvorba snese srovnání nejen s evropskou konkurencí, ale mnohdy předčí i výrazně nákladnější
zámořskou produkci, v českých kinech se její kusy neobjevují zrovna nejčastěji. Nový projekt Polské filmové léto proto chce
pardubickým divákům dopřát alespoň malou ochutnávku z bohaté a neprávem opomíjené nabídky. 
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Zpět

Dva staří přátelé se sejdou v Pardubickém letním kině
TISK , Datum: 24.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino , které sídlí u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, dnes od devíti hodin zcela
zdarma promítne polské drama Křtiny. 
Michal a Janek, dva staří přátelé, se po letech znovu setkávají. Janek totiž přijíždí z vojny, aby se stal kmotrem Michalova
dítěte. Okamžitě si však všímá, jak se jeho kamarád změnil. 
„Kdysi drsný přítel, který si nenechal nic líbit, se proměnil v citlivého člověka, jenž se rozpláče i v okamžiku, kdy musí nechat
utratit nemocnéhopsa. Nic ale není takové, jak se na první pohled zdá. Michala totiž pronásleduje zločinecká minulost, členové
jeho někdejšího gangu, které před lety udal policii, mu vyhrožují smrtí. V obavách z budoucnosti dokonce žádá Janka,abyse
ujal jeho rodiny. Ten se ale právě v tomto okamžiku odhodlá k činu, jehož důsledky už nelze vzít zpět,“ zní oficiální text
distributora. 
Zítra v devět hodin večer budou moci návštěvníci letního kina zdarma zhlédnout španělský thriller Kůže, kterou nosím. 

Zpět
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Letní kino nabídne Kůži, kterou nosím
TISK , Datum: 25.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
Mohlo by vás zajímat 

Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina , které se nachází u skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží, si na
dnešní večer pro diváky připravili španělský thriller Kůže, kterou nosím. Projekce začne v jednadvacet hodin a bude opět zcela
zdarma. „Dvanáct let po smrti manželky, jež zahynula v explodujícím autě, se renomovanému plastickému chirurgovi Robertu
Ledgardovi (Antonio Banderas) podařilo vyvinout odolný typ kůže, který by byl býval jeho milovanou zachránil. Šarmantní muž
posedlý ideou, jež sahá za hranice bioetiky, se nenechá spoutat skrupulemi ani v okamžiku, kdy se rozhodne svůj vynález
testovat,“ uvádí distributor filmu. 

Zpět

Letní kino promítne snímek Bitevní loď
TISK , Datum: 27.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  u skateparku dnes od 21 hodin zdarma nabídne akční snímek Bitevní loď pojednávající o
mimozemšťanech, kteří se vydali zjistit, jak to vypadá ve vesmíru. Narazili však na Zemi. „Mimozemšťané přistáli na moři poblíž
Havajských ostrovů, uprostřed konaného mezinárodního námořního cvičení, které si interpretovali po svém a začali se bránit.
Kolem své flotily a na části pobřeží utvořili neprodyšný ochranný štít, pod kterým s nimi uvízlo i několik bitevníků,“ uvádí
distributor filmu. 

Zpět
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Chemický poplach, kocour v kině, víno teklo proudem, hokejisté bojovali s mistry
TISK , Datum: 27.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Co týden dal 

Pondělí 20. srpna – Na Univerzitě Pardubice začala Letní škola technologie a řízení dopravy. 
Úterý 21. srpna – V areálu semtínské chemičky došlo k havárii provázené únikem nitrozních plynů (na snímku). 
Pardubicemi se rozezněly poplašné sirény. 
Středa 22. srpna – Pardubické  letní  kino  vedle skateparku promítlo animovaný snímek Kocour v botách. 
Čtvrtek 23. srpna – V malé obci Spojil ohrožoval občany agresivní kavkazský ovčák. Musela zasáhnout policie. 
Pátek 24. srpna – Na pardubickém zámku započal již patnáctý ročník Festivalu vína a na Pernštýnském náměstí se uskutečnila
tradiční vinařská noc. Hokejisté na zimním stadionu přivítali švédské mistry a sehráli první domácí zápas European Trophy s
úřadujícím švédským šampionem Brynäs IF. 
Sobota 25. srpna –Na zimním stadionu se uskutečnilo čtvrté kolo European Trophy. Hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
změřili své síly se švédským Djurgardenem. 
Neděle 26. srpna –Na Kunětické hoře se konal oblíbený Dětský den. Děti tak symbolicky zakončily prázdniny ponožkovou
bitvou. Nachystány byly i další netradiční hry a soutěže. Oprogram se postarala královéhradecká skupina historického šermu
Corporal. 

Zpět

Náš tip
TISK , Datum: 28.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Letní kino dnes promítne film o Margaret Thatcherové známé jako Železná lady 

Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  si na dnešek přichystali životopisné drama s názvem Železná lady.
Hlavní postavou je Margaret Thatcherová – žena, která zásadně změnila události ve Velké Británii a zapsala se tak do dějin její
země. Margaret dostala přezdívku Železná lady díky svému nekompromisnímu přístupu k politickému a osobnímu životu. Byla to
neobyčejná a všestranná žena, která se nebála projevit svůj názor a dokázala se postavit politicky výsadním mužům. Jako první
žena se stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Započala tak éru, kdy se i ženy mohou
vměšovat do politických situací. „Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její
neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc,“ informoval o filmu provozovatel Pardubického
letního  kina  Jan Motyčka. 
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Zpět

Trpasličí dvojici uvede letní kino
TISK , Datum: 29.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pořadatelé Pardubického  letního  kina  si na dnešek od devíti večer připravili zábavnou animovanou komedii
Gnomeo & Julie. Letní biograf se nachází naproti hypermarketu Albert a vstup je zcela zdarma. 
Podívaná nejen pro rodiče s dětmi je jakousi vtipnou parodií na Shakespearovu inscenaci a světoznámou divadelní hru. Dává jí
tak nový rozměr, a to pomocí trpaslíků Gnomea a trpaslice Julie. 
Snímku se ujal producent, zpěvák a skladatel Elton John, jehož písně jsou ve filmu použity jako hudební doprovod. Proslulá hra
je tak převedená do fantaskního světa trpaslíků speciálně pro menší publikum. 

Nový rozměr 

Setkáváme se však se stejnými situacemi. Ve Stratfordu nad Avonou vedle sebe stojí dva domy. Jeden má na zahrádce
červené trpaslíky, druhý modré trpaslíky. Modří s červenými se nenávidí. Gnomeo z modrého rodu a Julie z červeného rodu se
však do sebe zamilují... 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Pardubické  letní  kino  se zítra loučí ve velkém stylu – „čtyřkou“ Doby ledové
TISK , Datum: 30.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (red) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura/televize
Pardubice  Závěr prázdnin se v Pardubickém letním kině odehraje ve velkém stylu. Organizátoři se v pátek od devíti večer
rozhodli věnovat ho především dětem, které co nevidět znovu zamíří do školních lavic. Poslední letošní projekce pod širým
nebem si ale určitě najde mnoho fanoušků i mezi dospělými. „Je to jen pár měsíců, co se po třech letech vrátila na plátna kin
oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a
potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. A jejich příchod byl pořádně bouřlivý.
Animovaná komedie Doba ledová 4 s podtitulem Země v pohybu se rázem stala nejnavštěvovanějším filmem tohoto roku,“
konstatoval provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. „Doba ledová 3 k nám v červenci přivedla přes
dva tisíce návštěvníků. Věřím, že tímhle čtvrtým dílem jich potěšíme ještě víc,“ řekl šéf letního kina Jan Motyčka. 

Zpět

Na co se těším o víkendu
TISK , Datum: 31.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (av) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Jan Motyčka, provozovatel a programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn 

„Tento víkend bude pro mě velmi významný, protože dnes večer promítáme poslední film v letním kině, a to Dobu ledovou 4.
Rozloučíme se tak s letní sezonou, která si, myslím, byla velmi úspěšná a vydařila se. Pevně doufám, že nám bude přát počasí
a závěrečné promítání se obejde bez deště. Následující dva dny pak budu relaxovat a nabírat síly, protože v pondělí nás čeká
úklid techniky a zázemí, které budeme muset složit a odvézt. Diváci ale nemusí smutnit, protože chystáme i na podzimní měsíce
další filmové projekce pod širým nebem,o kterých budeme diváky a čtenáře Deníku brzy informovat,“ řekl Jan Motyčka (na
snímku), provozovatel Pardubického  letního  kina  Pernštejn. 
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Zpět

Letní kino ve finále. Dnes naposledy!
TISK , Datum: 31.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Závěr letošních prázdnin oslaví dnes Pardubické  letní  kino  vedle skateparku jak jinak než ve velkém stylu.
Organizátoři se rozhodli věnovat poslední promítání především dětem, které co nevidět znovu zamíří do školních lavic. ...3 

Zpět
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Pardubické  letní  kino  se loučí s prázdninami v ledovém stylu
TISK , Datum: 31.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Markéta Markovicsová , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Doba ledová je doba ledová aneb To nejlepší nakonec. Letní kino promítne film roku 

Pardubice – Závěr letošních prázdnin oslaví dnes Pardubické  letní  kino  vedle skateparku jak jinak než ve velkém stylu.
Organizátoři se rozhodli věnovat poslední promítání především dětem, které co nevidět znovu zamíří do školních lavic. Pro
všechny návštěvníky bude vstup zdarma a promítá se tradičně od devíti hodin večer. 
„Poslední letošní projekce pod širým nebem si ale určitě najde mnoho fanoušků i mezi dospělými. Je to jen pár měsíců, co se
po třech letech vrátila na plátna kin oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky,
lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové a napínavé dobrodružství,“
láká na projekci provozovatel letního kina Jan Motyčka. 

Veverka se vrací 

Pardubické  letní  kino  se rozhodlo zakončit sezonu megafilmem Doba ledová 4: Země v pohybu. Animovaná komedie se totiž
stala nejnavštěvovanějším filmem tohoto roku. I po dvou dílech s rozporuplnějšími kritikami má další pokračování úspěšné série
stále co nabídnout. 
„Nový snímek má celou řadu kladných stránek. Tou nejočekávatelnější je populární veverka Scratt, u které se opět podařilo
beze zbytku využít její potenciál. Míra vtipnosti jejích scének dosahuje jinak nepřekonatelného prvního dílu, a co je důležité,
veverka nepůsobí jako karikatura sebe sama, což se trochu stalo v předchozích sériích,“ hodnotí filmovou novinku recenzent
Daniel Patras. 
A právě kolem Scratt, její vášně pro žaludy a jejich ukrývání, se točí hlavní zápletka. Neposedná veverka totiž způsobí
katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se jí zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat
se na jednotlivé kontinenty. S jejím rozlomením dojde i k rozdělení naší prehistorické party. 

Nové šlamastiky 

Ellie a Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko do širého
oceánu. Ať to stojí, co to stojí, tihle tři odvážní přátelé se musí dostat zpátky domů. Při tom na ně čeká nejedno velké
dobrodružství. 

Geniální hlášky 

Při cestě zpět jim dají zabrat nejenom mořské bouře, přílivové vlny a mořské příšery, ale musejí zvládnout i první společné
soužití na jedné malé kře, a tak se můžeme těšit na řadu komických scén a geniálních hlášek. 
Shodou okolností a náhod se na jejich provizorní loď, kterou si vytvořili z ledovce, dostane i Sidova babička, kterou skupinka
zachrání v příboji mořských vln. Už, už se zdá, že naše partička kamarádů bude zachráněna, když se z oparu mlhy vynoří loď,
jenže její podivínská posádka na palubě ani v nejmenším nehodlá našim kamarádům pomoci. Naopak, všichni jsou zajati a
dostávají se do ještě větší šlamastiky. „Doba ledová 3 k nám v červenci přivedla přes dva tisíce návštěvníků. Věřím, že tímhle
čtvrtým dílem jich potěšíme ještě víc,“ informoval Jan Motyčka. 
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Prázdniny končí, pojďte je oslavit!
TISK , Datum: 31.08.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (mm) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Léto je skoro u konce a prázdniny s nimi. Příští týden už na školáky čeká další školní rok, a proto by na prázdniny
měly děti vzpomínat v tom nejlepším smyslu. Pardubicko nabízí na poslední prázdninový víkend hned několik akcí. 
AFI Palác Pardubice zpříjemní dětem dnešní odpoledne. Od 14.30 hodin nabídne řadu zábavných vystoupení. Včelí
průvodkyně zavedou děti do světa medu. 
Dnešní poslední promítání Pardubického  letního  kina  věnují pořadatelé právě dětem. Promítá se zdarma od devíti hodin
večer vedle skateparku naproti Albertu Doba ledová 4: Země v pohybu. 

Dětský den, parkur, aerobik a atrakce 

Sobota 1. září přináší hned několik akcí. Od 9 do 12 hodin se u památníku Jiřího Potůčka v části Trnová v Pardubicích
uskuteční Dětský den. Nebudou chybět soutěže a vystoupení dětského aerobiku. 
Aquacentrum Pardubice připravilo pro děti zábavné soutěže a atrakce, jako je třeba simulátor surfu. Začátek je plánován na
13. hodinu. 
Dostihové závodiště v Pardubicích uvede zítra letošní novinku – atraktivní terénní parkur, který bude vrcholem skokové
soutěže. Začíná se od devíti hodin dopoledne. 
Na fotbalovém stadionu SK Holice se zítra uskuteční Dětský den nejen pro děti, vystoupí i roztleskávačky. 

Barmanská show, klání, ohňostroj 

Na návsi ve Starých Jesenčanech se zítra od 13 hodin uskuteční tradiční Hry bez hranic. Deset soutěžních družstev bude
soupeřit mezi sebou v jedinečných kláních. Nebude chybět občerstvení. 
V Rábech pod Kunětickou horou jsou zítra od 15 hodin připraveny soutěže, atrakce a ukázky barmanské show. 
Kunětická hora oslaví zítra od osmi hodin večer Hradozámeckou noc. Vystoupí kejklíři, fakíři nebo známá šansoniérka Szidi
Tobias. První zářijový večer bude zakončen ohňostrojem. 

Zpět
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Co týden dal
TISK , Datum: 03.09.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Zdržení revitalizace Tyršových sadů, ale také Hradozámecká noc na „Kuňce“ 

Pondělí 27. srpna – Krajský úřad zrušil povolení ke kácení několika desítek stromů v Tyršových sadech. 
Úterý 28. srpna – Oční oddělení Krajské nemocnice Pardubice připravilo pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. 
Středa 29. srpna – Výherkyně soutěže s názvem Já a ty jsme my aneb Svítání očima našich kamarádů vyhrály jeden den v
Pardubickém deníku a staly se z nich na chvíli profesionální fotoreportérky. Čtvrtek 30. srpna – Ve vnitrobloku na sídlišti
Dašická byla dokončena poslední část rekonstrukce parkovacích ploch. 
Pátek 31. srpna – V Pardubickém letním kině Pernštejn skončilo prázdninové úspěšné promítání filmem Doba ledová 4. 
Sobota 1. září –Na Hradu Kunětická hora se uskutečnila Hradozámecká noc, která byla součástí oslav Pernštejnského roku. 
Neděle 2. září – Tradiční chovatelské trhy se konaly v obci Vlčí Habřina. 

Zpět
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Našlo letní kino svoje nové místo?
TISK , Datum: 12.09.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (saf) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
„Myslím si, že jsme u skateparku našli prostory, kde by už Pardubické  letní  kino  klidně mohlo zůstat natrvalo,“ myslí si jeho
programový šéf Jan Motyčka. 

Ohlédnutí 

Pardubice – Říká se, že sedmička nosí štěstí. Pořadatelé Pardubického  letního  kina  to po letošku mohou jen potvrdit. Přes
počáteční nejistoty, kdy do poslední chvíle nebylo jasné, kde a zda vůbec budou tentokrát promítat, kdy jim vichřice hned na
úvod zničila projekční plátno a počasí jim první týdny dělalo doslova naschvály, nakonec za sebou mají úspěšnou sedmou
sezonu. 

Divoký ročník 

„Letošní ročník byl opravdu poněkud divoký. Ještě týden před zahájením jsme netušili, zda se vůbec uskuteční,“ přiznává
programový šéf letního kina Jan Motyčka. 
Ten nejprve musel čekat, zda zastupitelé celý projekt vůbec schválí a podpoří, a pak kvůli plánované rekonstrukci Tyršových
sadů hledat nové místo. „Veliký dík patří starostovi prvního pardubického obvodu Jaroslavu Menšíkovi a všem lidem z jeho
radnice. Nebýt jich, tak jsme snad promítat ani nezačali. Ještě týden před plánovaným startem jsme společně objížděli
Pardubice křížem krážem a vybírali nejvhodnější prostory,“ nešetří chválou Jan Motyčka. „Byla to pro nás velká výzva, připravit
akci na celé prázdniny za pouhý týden. O to větší máme radost, že se nám to povedlo,“ vzpomíná už s úsměvem. 

Nejlepší volba 

Po všech útrapách nakonec mobilní biograf zakotvil v blízkosti skateparku nedaleko vlakového nádraží. Toto místo se s
odstupem času ukázalo jako nejlepší volba. „Oproti minulým rokům jsme neměli žádné stížnosti na hluk a mnohem méně práce
měla i městská policie,“ podotýká spoluorganizátor tradiční letní akce a dodává: „Myslím, že jsme našli prostory, kde by už
Pardubické  letní  kino  mohlo zůstat natrvalo.“ 
Další osud oblíbené prázdninové atrakce teď budou mít ve svých rukou znovu zastupitelé. Ti budou opět rozhodovat, jestli se
promítačky pod širou oblohou roztočí také za rok. „Byla by velká škoda, kdyby letní kino v Pardubicích skončilo. Když kvůli
ničemu jinému, tak proto, že je to jediné kino v celé republice, kde se může promítat Česká soda. Dokud tedy bude žít
Pardubické  letní  kino , bude žít i tenhle kultovní film,“ říká s úsměvem jeho režisér a producent Fero Fenič. 
Ten byl také jedním z dvojice velkých filmových osobností, které si během prázdnin našly čas a přijely se osobně do Pardubic
podívat. Druhou slavnou tváří byl legendární režisér Juraj Herz, který na východě Čech představil svůj zatím poslední film
Habermannův mlýn. 
„Letní kino má své zvláštní kouzlo. Lidé jsou tam pospolu, sedí v přírodě a navíc v dnešní době sledují skvělé filmy v poměrně
vysoké kvalitě. To pardubické má navíc osobitou atmosféru,“ vysvětluje svoji náklonnost ke zdejšímu biografu Herz, který v
posledních letech odmítá pozvání na takové akce, jako je třeba karlovarský filmový festival. 
„Pardubice mám rád. Jezdím sem pravidelně. A pokud o mě pořadatelé letního kina budou stát, rád přijedu i příště,“ slíbila
legenda českých hororových snímků, která od diváků po projekci sklidila veliké ovace. 
Ostatně s návštěvností mohou být pořadatelé tohoto ročníku také spokojeni. Přestože první polovina července doslova
propršela a stejně tak závěr srpna, fanoušky filmu to neodradilo a na každé promítání jich dorazily stovky. 
„Mezi nejúspěšnější tituly patřila určitě Doba ledová 3 nebo Probudím se včera,“ doplňuje Jan Motyčka. „Myslím, že i po téhle
stránce šlo letos o úspěšný rok,“ uzavírá spoluorganizátor prázdninového biografu. 

Tisíce návštěvníků 

Dvaapadesát kvalitních filmů během dvou měsíců, navíc úplně zdarma, desetitisíce spokojených diváků, taková je tedy
závěrečná bilance sedmého ročníku Pardubického  letního  kina . Kulturní akce, jakou mohou Pardubákům jinde v republice
jen a jen závidět. 

***

„Letní kino má své zvláštní kouzlo. To pardubické má navíc osobitou atmosféru.“ Juraj Herz, režisér 
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Přes počáteční nejistoty se sedmá sezóna pardubického  letního  kina  povedla
RÁDIO , Datum: 13.09.2012 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 7 , Poslechovost pořadu: 2 153

redaktor, moderátor, 
Přes počáteční nejistoty se sedmá sezóna pardubického  letního  kina  povedla. Tvrdí do pořadatelé, kteří jsou s letošním
prázdninovým promítáním spokojeni. Ještě na konci června nebylo ale jasné, kde a jak bude kino fungovat. Nakonec našlo
nové místo u skate parku. I návštěvnost nebyla kvůli počasí ze začátku ideální, nakonec se ale vše uklidnilo a letní kino má
podle provozovatele Jana Motyčky za sebou povedenou sezónu. 

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina 
Ono se to neúplně snadno počítá, díky tomu, že nevybíráme vstupné, ale my máme takových několik ukazatelů, jedním z nich
jsou dřevěné lavice, kterých je tam zhruba pro 500 lidí, dále jsou to plastové židle, které máme zapůjčené, kterých je 500 a v
okamžiku, kdy jsou jak lavice tak plastové židle plné a lidé sedí na dece nebo na zemi, tak to napovídá o tom, že tam je kolem
tisíce diváků. Což se během té letošní sezóny stalo mnohokrát. Zejména tedy v té druhé části. První část tak trošku propršela,
což logicky mělo vliv i na návštěvnost. Nicméně my jsme rádi, že i za deštivého počasí tam pod pláštěnkou sedí 200, 300 lidí.
To si myslím, že je důkaz toho, že obyvatelé Pardubic mají rádi film. 

Kampaň zahájili netradičně. Promítáním na „Pernštýňáku“
TISK , Datum: 18.09.2012 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (td, dub) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický kraj
„Chceme být kreativní při řízení kraje, ale i při propagaci nás samých,“ řekl Jan Němec 

Pardubice – Politické strany už se pomalu chystají na blížící se krajské volby. Některé zahajují předvolební kampaň netradičně. 
Jako třeba TOP 09, která kampaň odstartovala promítáním zrestaurované verze snímku Františka Vláčila Markéta Lazarová na
Pernštýnském náměstí. 
Na slavný český film se do centra Pardubic zajela podívat i ministryně kultury Alena Hanáková. 
„Jsem potěšena, že jsem opět mohla zavítat do Pardubic. Moc se mi tu líbilo. Jsem ráda, že to bylo na promítání krásného,
digitálně zrestaurovaného filmu Markéta Lazarová, který patří do zlatého fondu české kinematografie. Markéta Lazarová je
jeden ze dvou digitalizovaných filmů, druhým je snímek Hoří, má panenko,“ nechala se slyšet Alena Hanáková. 

Za dva miliony 

Zrestaurování snímku prý stálo dva miliony korun. 
„Možná se někomu může zdát, že je to poměrně velká částka, ale film byl značně poškozený, skoro každé okénko se muselo
opravit. Premiéru měl tento snímek v létě přímo na ministerstvu kultury. Byla jsem překvapena, kolik lidí dorazilo a jaký byl o
tento titul zájem. Myslím, že je důležité uchovávat takové filmy. Zaslouží si to,“ podotkla ministryně kultury. 

I v letním kině 

Markétu Lazarovou mohli lidé v Pardubicích vidět už o letních prázdninách, kdy ji promítalo Pardubické  letní  kino . „Snažili
jsme se být kreativní. Pardubické  letní  kino  bylo populární, proto jsme si říkali, že bychom se na jeho popularitě mohli trochu
svézt. Chceme být kreativní při řízení Pardubického kraje, ale i při propagaci nás samých,“ vysvětlil pardubický radní za TOP
09 Jan Němec. 
TOP 09 a Starostové jdou do krajských voleb poprvé, věří ale, že budou mít po volbách možnost podílet se na řízení
Pardubického kraje. 
„Chceme do řízení kraje vnést větší transparentnost a lepší ekonomické výsledky. Od zdravotnictví až po cestovní ruch,“ uvedl
lídr TOP 09 Jaroslav Zedník. 

Foto autor:   Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis:   MINISTRYNI KULTURY Alenu Hanákovou provedli po Pardubicích také poslanci Jiří Skalický (na snímku vlevo) a
Václav Cempírek.
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Letní pecky oslovily tisíce lidí URL
WEB , Datum: 27.09.2012 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000
Pardubický kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy připravil na letošní léto atraktivní cestovatelskou soutěž.

Dostala název Letní pecky, poznej všecky, a nutno říci, že se těšila velkému zájmu veřejnosti. Organizátoři odhadují, že se jí
účastnilo několik tisícovek lidí z kraje, ale i různých koutů republiky. Celkem si vyzvedli na 13 tisíc vandrovních knížek, do
kterých měli nasbírat minimálně sedm razítek z 23 objektů cestovního ruchu v našem kraji, informovala Pardubické novinky
mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

„Cílem soutěže bylo upozornit veřejnost na novinky v cestovním ruchu, které tu vyrostly za pomoci evropských fondů v
posledních letech,“ říká hejtman Radko Martínek a vysvětluje tak výběr objektů, které se do soutěže zapojily. „Měli jsme radost,
že vandrovní knížky, které jsme dali na památkách a na informačních centrech k dispozici, byly brzo rozebrané. Museli jsme
nechat udělat dotisk. Vzhledem k tomu, že lidé podle průzkumů o prázdninách cestují buď s celou rodinou nebo ve dvojicích,
splnilo podmínky soutěže skoro 800 lidí,“ vyhodnotil odezvu radní pro cestovní ruch Miroslav Stejskal.

O vítězích rozhodla tento týden zástupkyně veřejnosti, herečka divadla Exil Jiřina Mejzlíková. Ta také účinkovala ve videoklipu o
soutěži, který byl na internetu a který se promítal v pardubickém letním kině. V sídle Destinační společnosti vylosovala celkem
20 výherců, kteří si své ceny vyzvednou na slavnostním vyhlášení soutěže 3. října 2012 v Sále Jana Kašpara v bývalé reálce v
Pardubicích. Tam se spolu se zástupci kraje sejdou i provozovatelé zapojených objektů, kteří zhodnotí letošní turistickou
sezónu, dodala Navrátilová.

(vma, foto: Pardubický kraj)
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Letní pecky oslovily tisíce lidí URL
WEB , Datum: 27.09.2012 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000
Pardubický kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy připravil na letošní léto atraktivní cestovatelskou soutěž.

Dostala název Letní pecky, poznej všecky, a nutno říci, že se těšila velkému zájmu veřejnosti. Organizátoři odhadují, že se jí
účastnilo několik tisícovek lidí z kraje, ale i různých koutů republiky. Celkem si vyzvedli na 13 tisíc vandrovních knížek, do
kterých měli nasbírat minimálně sedm razítek z 23 objektů cestovního ruchu v našem kraji, informovala Pardubické novinky
mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

„Cílem soutěže bylo upozornit veřejnost na novinky v cestovním ruchu, které tu vyrostly za pomoci evropských fondů v
posledních letech,“ říká hejtman Radko Martínek a vysvětluje tak výběr objektů, které se do soutěže zapojily. „Měli jsme radost,
že vandrovní knížky, které jsme dali na památkách a na informačních centrech k dispozici, byly brzo rozebrané. Museli jsme
nechat udělat dotisk. Vzhledem k tomu, že lidé podle průzkumů o prázdninách cestují buď s celou rodinou nebo ve dvojicích,
splnilo podmínky soutěže skoro 800 lidí,“ vyhodnotil odezvu radní pro cestovní ruch Miroslav Stejskal.

O vítězích rozhodla tento týden zástupkyně veřejnosti, herečka divadla Exil Jiřina Mejzlíková. Ta také účinkovala ve videoklipu o
soutěži, který byl na internetu a který se promítal v pardubickém letním kině. V sídle Destinační společnosti vylosovala celkem
20 výherců, kteří si své ceny vyzvednou na slavnostním vyhlášení soutěže 3. října 2012 v Sále Jana Kašpara v bývalé reálce v
Pardubicích. Tam se spolu se zástupci kraje sejdou i provozovatelé zapojených objektů, kteří zhodnotí letošní turistickou
sezónu, dodala Navrátilová.

(vma, foto: Pardubický kraj)
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Letní pecky oslovily tisíce cestovatelů
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Pardubice – Pardubický kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy připravil na letošní léto atraktivní cestovatelskou
soutěž s názvem Letní pecky, poznej všecky. A nutno říci, že se těšila velkému zájmu veřejnosti. 
Organizátoři odhadují, že se jí účastnilo několik tisícovek lidí z kraje, ale i různých koutů republiky. Celkem si vyzvedli na 13 tisíc
vandrovních knížek, do kterých měli nasbírat minimálně sedm razítek z 23 objektů cestovního ruchu v Pardubickém kraji. 
„Cílem soutěže bylo upozornit veřejnost na novinky v cestovním ruchu, které tu vyrostly za pomoci evropských fondů v
posledních letech,“ řekl hejtman Radko Martínek a vysvětlil tak výběr objektů, které se do soutěže zapojily. 
„Měli jsme radost, že vandrovní knížky, které jsme dali na památkách a na informačních centrech k dispozici, byly brzo
rozebrané. Museli jsme nechat udělat dotisk. Vzhledem k tomu, že lidé podle průzkumů o prázdninách cestují buď s celou
rodinou nebo ve dvojicích, splnilo podmínky soutěže skoro 800 lidí,“ vyhodnotil odezvu radní Pardubického kraje pro cestovní
ruch Miroslav Stejskal. 
O vítězích rozhodla pardubická amatérská herečka Jiřina Mejzlíková. Ta také účinkovala ve videoklipu o soutěži, který byl na
internetu a který se promítal v Pardubickém letním kině. 
V sídle Destinační společnosti vylosovala celkem dvacet výherců, kteří si své ceny vyzvednou na slavnostním vyhlášení
soutěže ve středu 3. října v Sále Jana Kašpara v bývalé reálce v Pardubicích. Tam se spolu se zástupci Pardubického kraje
sejdou i provozovatelé zapojených objektů, kteří zhodnotí letošní turistickou sezonu. 
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