Pardubické letní kino

Počet zpráv: 207, 14.04.2021

Otázka Pardubického deníku na víkend:
TISK, Datum: 04.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...jsme za jeho léčbu mnoho peněz, to je dobře. Ale jinak k této problematice nemám co říci, nerozumím ji. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického letního kina Nevidím to pozitivně, část služeb by se měla platit. Když jdu do hotelu, také si
platím jídlo a pokoj. V Americe vás bez pojištění nechají...

„Těžce se něco buduje, ale pak lehce bourá,“ říká Fero Fenič
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...experta Pardubice – Je 600 tisíc korun z rozpočtu města na provoz Pardubického letního kina moc nebo málo, když jeho
rozpočet činí 1,2 milionu korun? „Žádná velká suma to rozhodně není,“ domnívá se duchovní otec prestižní mezinárodní
přehlídky Febiofest FERO FENIČ (na snímku), který do...

Duchovní otec Febiofestu Fero Fenič: Těžce se něco buduje, ale pak lehce bourá URL
WEB, Datum: 09.01.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj

...– Je 600 tisíc korun z rozpočtu města na provoz Pardubického letního kina moc nebo málo, když jeho rozpočet činí 1,2
milionu korun? „Žádná velká suma to rozhodně není," domnívá se duchovní otec prestižní mezinárodní přehlídky Febiofest
FERO FENIČ " Letní kino v Pardubicích je dokonce...

Bude zábava v Pardubicích ve stejném rozsahu? Letnímu kinu chybí peníze URL
WEB, Datum: 09.01.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...- Mohou se obyvatelé Pardubic opět těšit na svou letní zábavu v podobě Pardubického letního kina ? Vypadá to, že ano, i
když není zatím jisté, jestli bude v Tyršových sadech a zda bude v obvyklém rozsahu. "Brendl: „Rozumný kompromis" „Uvidíme,
jestli budeme pokračovat ve stejném režimu,...

Bude obvyklá letní zábava Pardubic ve stejném rozsahu?
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ, TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795,
Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Pardubickému letnímu kinu se zatím nepodařilo získat chybějících 200 tisíc korun Téma Pardubického deníku: budoucnost a
podpora Pardubického letního kina Pardubice – Mohou se obyvatelé Pardubic opět těšit na svou letní zábavu v podobě
Pardubického letního kina ? Vypadá to, že ano, i když není...

Pardubické letní kino také pomáhá. Děti z dětského domova se podívají do bazénu
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...nás Pardubice – Pardubické letní kino dělá radost nejen svým divákům. Jeden z jeho provozovatelů Tomáš Drechsler
předal dětem z Dětského domova Pardubice vstupenky do Aquacentra Pardubice v hodnotě šesti tisíc korun. „Těší nás, že se
nám podařilo vykouzlit úsměv na tváři dětí z dětského domova....

Anketa Pardubického deníku: Mělo by Pardubické letní kino dostat 600 tisíc korun?
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (fa, td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...jednání konají jednou nahoru, pak zase dolů. Podpora by měla zůstat ve stejné výši. Josef Vrána, herec Nemám sice v hlavě
podrobný rozpočet Pardubického letního kina , ale myslím si, že projekce, kterých jsem se osobně účastnil, byly skvělé.
Dotaci bych provozovatelům ponechal ve výši 600 tisíc...

Názory čtenářů
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

... Jak získat chybějících 200 tisíc? Čtenáři navrhují zavést symbolické vstupné Pardubice – Jak získat chybějících 200 tisíc
korun na provoz Pardubického letního kina ? „Co takhle chtít po každém divákovi částku kolem 25 korun? Je to hodnota
jednoho piva, což by asi nikoho nezabilo a je to určitě o...

Těžko najít oblíbenější kulturní projekt
TISK, Datum: 11.01.2014, 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

...v zemi), příliš kulturních projektů, které by získaly takovou oblibu při udržení velmi slušné úrovně prostředí i programu.
Přesněji řečeno, pardubické letní kino se během pár let existence vyvinulo ve fenomén, který jen těžko snese srovnání.
Navštěvují ho desítky tisíc lidí, přináší do ospalého...

Otázka na víkend: Bylo by pro Pardubice přínosem muzeum letectví?
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Otázka na víkend: Bylo by pro Pardubice přínosem muzeum letectví?
TISK, Datum: 11.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Navíc jsme kolébkou letectví, první letec Jan Kašpar byl přece z Pardubic, takže o turisty by nebyla nouze. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického letního kina Je to výborný nápad, který do města naláká spoustu příznivců letectví. Ale na
druhou stranu mají Pardubice spoustu problémů, třeba třídu...

Chudší letní kino. Méně nových filmů a toalety na magistrátu
TISK, Datum: 11.01.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubické letní kino , které bezplatně promítá v Tyršových sadech od roku 2006, má rozpočet 1,4 milionu. Jeho
provozovatelé chtějí necelou polovinu po radnici. Zatím neúspěšně. Možná pomůže kraj. PARDUBICE Shání se 200 tisíc korun.
Právě taková částka chybí pořadateli letního kina v pardubických...

Otázka na víkend: Máte problémy s parkováním v Pardubicích?
TISK, Datum: 18.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...manžel, když jedu nakoupit, volné místo vždy najdu, ale chybí tady záchytná parkoviště pro mimopardubické. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického letního kina Nanákupy nejezdím, jsme chudá rodina. Když jedu za kulturou, parkuji většinou
na Pernštýnském náměstí nebo poblíž letního kina u vchodu do...

Proč škudlit zrovna na letním kině?
TISK, Datum: 20.01.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Jiří Tůma, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Do pardubického letního kina moc nechodím. Buď mě filmy, které se tam promítají, nezajímají, nebo jsem je dávno před
tím viděl. To ale nic nemění na tom, že je nepochopitelné, proč město nechce kino štědřeji podporovat. Bez ohledu na kvalitu
filmové nabídky si k němu najdou během dvou měsíců cestu...

Otázka Deníku na víkend: Hráli jste někdy v životě kuličky?
TISK, Datum: 25.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...kde dnes stojí budova AFI Paláce. Tamjsem s klukama z okolních paneláků hrávala kuličky, a také jsem vyhrávala! Jan
Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Bohužel, kuličky jsem v mládí ani nyní nikdy nehrál a velice se za to
stydím. Ato pro to, že Pardubice jsou domovema doménou...

Anketa: Co říkáte na další zpoždění úprav pardubických Tyršových sadů?
TISK, Datum: 30.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

... Jsem přesvědčen, že revitalizace se v takovém rozsahu, v jakém byla vysoutěžena, nedá v termínu stihnout. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického letního kina Projekt rekonstrukce Tyršových sadů není optimální. Mohl být levnější a více
funkční, tedy zaměřený na lidi. Jinak mi zpoždění oprav...

Stará známá písnička. Pardubice chtějí odklad pro opravu parku URL
WEB, Datum: 31.01.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Jsem přesvědčen, že revitalizace se v takovém rozsahu, v jakém byla vysoutěžena, nedá v termínu stihnout. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického letního kina Projekt rekonstrukce Tyršových sadů není optimální. Mohl být levnější a více
funkční, tedy zaměřený na lidi. Jinak mi zpoždění oprav...

Otázka Pardubického deníku na víkend: Jaké je vaše nejoblíbenější jméno?
TISK, Datum: 01.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...s mým manželem, který se jmenuje Josef, pojmenovali naši dceru. Líbí se mi, to jméno je takové temperamentní. Jan
Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Řekl bych, že mými nejoblíbenějšími jmény jsou jména lidí, které mám
rád. A jmenovitě to může být třeba Václav podle českého panovníka...

Autora ranveje v centru Pardubic by měli pozlatit, říká Fero Fenič URL
WEB, Datum: 05.02.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...vztahu s Pardubicemi. Důvodem je podle něj každoroční místní pořádání jeho festivalu Febiofest už řadu let bez přerušení a
pardubické letní kino . "To jsou věci, kterými jsou pro mě Pardubice unikátní," uzavřel. ...

Fenič: Ranvej na ulici je geniální
TISK, Datum: 06.02.2014, 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

...vztahu s Pardubicemi. Důvodem je podle něj každoroční místní pořádání jeho festivalu Febiofest už řadu let bez přerušení a
pardubické letní kino . „To jsou věci, kterými jsou pro mě Pardubice unikátní,“ uzavřela známá kulturní osobnost, kterou do
Pardubic často zve pořadatel letního kina Jan...

Otázka Deníku na víkend:
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Otázka Deníku na víkend:
TISK, Datum: 08.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...se výborně už řadu let starají Služby města Pardubic a že není nutné, aby zde pracoval samostatný zahradník. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického letního kina Podle mého příjmení se cítím být trochu odborníkem na danou otázku. Myslím si,
že by je obce měly mít a v Pardubicích ne jednoho....

Otázka Deníku na víkend: Koho byste zvolili osobností Pardubic?
TISK, Datum: 15.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...a znalosti předávat mladším kolegům, i za to, jak v krátké době dokázal jako šéf opravit pardubický zámek. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického letního kina Nominaci na ocenění Osobnost Pardubic by si zasloužili dle mého názoru
opravdu všichni pardubičtí patrioti a občané města, kteří i přes...

Šaráda o 200 tisíc pro letní kino pokračuje. Peníze jsou na cestě
TISK, Datum: 19.02.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...bezplatného pardubického letního kina Jan Motyčka chce po radních města 600 tisíc korun na promítání. Politici nejprve
řekli ne, včera ale těsně otočili. Poslední slovo však bude mít až zastupitelstvo. PARDUBICE Zdá se, že radniční koalice se
může rozložit na úplné banalitě, jako je dvě stě tisíc...

Šaráda o 200 tisíc pro letní kino pokračuje, peníze jsou ale na dohled URL
WEB, Datum: 19.02.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s.
...z provozovatelů bezplatného pardubického letního kina Jan Motyčka chce po radních města 600 tisíc korun na promítání.
Politici nejprve řekli ne, na úterním zasedání rady města ale otočili. Poslední slovo však bude mít až zastupitelstvo. Zdá se, že
radniční koalice se může rozložit na úplné...

Dostane letní kino 600 tisíc?
TISK, Datum: 20.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (dub, čtk, kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...radní dali zelenou požadavku pořadatelů. Jak rozhodnou zastupitelé? Pardubice – Pardubické letní kino možná opět
dostane od města příspěvek 600 tisíc korun. Schválit to ještě musí zastupitelé, radní ale s navýšením částky z nevyčerpaných
prostředků městského rozpočtu z roku 2013 souhlasí. O...

Pardubické letní kino pravděpodobně dostane od města 600 tisíc korun na provoz
RÁDIO, Datum: 21.02.2014, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 2, Poslechovost pořadu: 6 896, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...BERÁNKOVÁ, moderátorka Pardubické letní kino pravděpodobně dostane od města 600 tisíc korun na provoz. Částka
tak pokryje zhruba polovinu nákladů. Letní kino, do kterého chodí diváci od roku 2006, promítá celé prázdniny zdarma. Každý
rok uvidí zhruba 60 filmů až 50 tisíc lidí....

Otázka Deníku na víkend: Darovali jste někdy krev nebo znáte někoho takového?
TISK, Datum: 22.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...jsem z dárcovství vyřazena. Jsem příznivkyní těchto záslužných činů, nevím, kdy budu potřebovat krev sama. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického letního kina Já osobně jsem ještě nikdy ve svém životě krev nedával. Ale v mém blízkém i
vzdálenějším okolí znám mnoho lidí, kteří krev dávají v...

Z letního kina filmová akademie? Čeští lvi dokázali, že dramaturgie má čich na tituly
TISK, Datum: 26.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...nás Pardubice/Praha – Autoři nových filmů by mohli s nepředstíraným zájmem sledovat skladbu programu Pardubického
letního kina . Ukazuje se, že dramaturgové promítání pod širým nebem kladou důraz zejména na filmy, které nakonec bodují v
takových soutěžích, jako je například Český lev. Důkazem může...

Pardubické letní kino dostane od města opět 600.000 korun URL
WEB, Datum: 11.03.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Pardubice - Letní kino v Pardubicích dostane od města nakonec dotaci 600.000 korun namísto dříve schválených 400.000
korun. Navýšení dnes schválili zastupitelé. O výši dotace se dlouhodobě vedou spory. Kulturní komise rady města původně
navrhovala organizátorům přidělit jen 200.000 korun. " „...

Bude, nebo ne? Zastupitelé dnes rozhodnou o letním kinu
TISK, Datum: 11.03.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: (mat), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...který v jiném městě nemají. Navíc je tam klid, pořádek a každý večer uklizeno, o tohle chceme přijít?“ uvedl radní Vítězslav
Novohradský. Pardubické letní kino , které každé prázdniny zdarma navštíví kolem padesáti tisíc diváků, musí čelit podobným
bojům o dotace každoročně. V roce 2012 dokonce...

Politici peníze na letní kino dají. Bude opět v parku
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Politici peníze na letní kino dají. Bude opět v parku
TISK, Datum: 12.03.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Martin Ťopek, Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost:
612 533, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...kteří iniciovali nové hlasování. „To byla záchrana, s dotací zkrácenou o 200 tisíc bychom letos promítat nemohli,“ uvedl
provozovatel pardubického letního kina Tomáš Drechsler. Právě taková částka dokázala včera rozdělit zastupitelstvo. „Chci
poděkovat těm radním, kteří dokázali ocenit takovou...

Pardubické letní kino dostalo 600 tisíc. Navzdory Brendlovi
TISK, Datum: 13.03.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Každoroční válka nervů o to, kolik peněz na svůj provoz dostane Pardubické letní kino od svého mateřského města, je,
zdá se, pro letošní rok u konce. Bezplatné projekce Unikátní letní prázdninový projekt bezplatných filmových projekcí pod širým
nebem, který po celé republice nemá obdoby,...

JAK TO VIDÍ TOMÁŠ DVOŘÁK
TISK, Datum: 13.03.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...případě letního kina zvítězil zdravý rozum Zdravý rozum zvítězil. Pardubické letní kino nakonec od zastupitelů města získalo
potřebných 600 tisíc korun, o které žádalo. Je už docela trapné, jak jeho provozovatelé musí každý rok podstupovat potupný
rituál, při němž jsou nuceni se před celým městem...

Víkendová porota Pardubického deníku: Prospělo regionu členství Česka v Evropské unii?
TISK, Datum: 15.03.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (ln, fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...centrum sociálních aktivit Kosatec. Mnoho unijních investic bylo vloženo také do ostatních měst našeho regionu. Jan
Motyčka, promotér Pardubického letního kina Samozřejmě. Otázkou však zůstává, jestli náš region dokáže v dostatečné
míře čerpat nabízené dotace. Bohužel si myslím, že v současnosti...

Spekulovalo se, že by fond mohl pořádat letní kino
TISK, Datum: 21.03.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Rozvojového fondu Pardubice (RFP) se mluví už delší dobu. V jednu dobu se dokonce objevily spekulace, že by se RFP
mohl ujmout organizace Pardubického letního kina v Tyršových sadech. „V současné době to jsou pouhé dohady. Je ještě
brzy vyjadřovat se nyní o takovém rozhodnutí do tisku,“ reagoval...

O dotacích pro cestovní ruch rozhodovali na svém posledním jednání radní
RÁDIO, Datum: 24.03.2014, Zdroj: Rádio Blaník - východní Čechy, Zpráva: 3, Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

...Pardubického kraje. Kromě zásadní podpory rozvoje cykloturistiky se dostalo i na menší projekty. Padesát tisíc korun radní
chtějí poskytnout pardubickému letnímu kinu . Odsouhlasili také 130 tisíc korun na vznik odpočinkového centra před
hamerskou krčmou Jonáš nebo podporu cyklopůjčovně Českých...

Radní schválili více než dva miliony na rozvoj cykloturistiky URL
WEB, Datum: 25.03.2014, Zdroj: prvnizpravy.cz, RU / den: 8 000, Vydavatel: Easy Communications s.r.o.
...Voda v letních měsících nebo s vybudováním moderního Aprés ski baru v Čenkovicích. „Rada kraje zároveň odsouhlasila
dotaci již 9.ročníku Pardubického letního kina ve výši padesát tisíci korun, za zmínku určitě stojí i příspěvek kraje 130 tisíc
na vytvoření odpočinkového centra před hamerskou krčmou...

Pardubické letní kino ocenilo po druhé ministerstvo kultury
TISK, Datum: 08.04.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kfr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

... Pardubice – Biografu promítanému pod širým nebem se již podruhé dostalo významného ocenění. Pardubické letní kino
bylo totiž opět zařazeno mezi nejvýznamnější kulturní projekty České republiky. Vedle divadelního Grand Festivalu smíchu se
tak letní kino stalo jedinou kulturní akcí na Pardubicku,...

Agitaci nechceme, tvrdí město
TISK, Datum: 09.04.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795,
Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...že vyjde maximálně vstříc magistrátu. Bohužel bez jakékoliv specifikace toho, co konkrétně tím je myšleno,“ vysvětlil Deníku
provozovatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler, který má ze smlouvy v tomto znění obavy. „Tvrdí, že je to účelová
úprava dotační smlouvy pro letní kino. K žádným...

Anketa: Má se zakázat pití ve „Štrossovce“?
TISK, Datum: 29.05.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...své vlastní děti. Pokud by se jim věnovali, tak jsem přesvědčen o tom, že by se žádné takové problémy nestávaly. Jan
Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pokud městská vyhláška existuje pro Pernštýnské náměstí, není problém ji
rozšířit i na Štrossovu ulici. Chápu též problém provozovatelů...

Adresa letního kina se může během prázdnin náhle změnit
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Adresa letního kina se může během prázdnin náhle změnit
TISK, Datum: 06.06.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... pardubického letního kina chtějí začít promítat v Tyršových sadech. I když hrozí, že se budou muset stěhovat jinam. Sady
chce totiž město začít opravovat. Zamíří tedy kino ke skateparku? Patrně ne. PARDUBICE Začne, nezačne, začne, nezačne,
začne, nezačne. Jak říkanka z dětské hry vypadá...

Adresa pardubického letního kina se může během prázdnin náhle změnit URL
WEB, Datum: 07.06.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s.
... pardubického letního kina chtějí začít promítat v Tyršových sadech. I když hrozí, že se budou muset stěhovat jinam. Sady
chce totiž město začít opravovat. Zamíří tedy kino ke skateparku? Patrně ne. Začne, nezačne, začne, nezačne, začne,
nezačne. Jak říkanka z dětské hry vypadá příprava opravy...

Na oscarový film zítra zdarma do nemocnice
TISK, Datum: 11.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura/televize

...se promítal Přelet nad kukaččím hnízdem. Naten přišlo 500 diváků. „Takový zájem nás potěšil. Proto si promítání ve
spolupráci s úspěšným Pardubickým letním kinem zopakujeme. Při výběru filmu jsme znovu sáhli po oscarovém snímku se
vztahem k medicíně,“ prozradil ředitel nemocnice. Na legendární...

Den nemocnice dnes nabídne film zdarma i HIV testování
TISK, Datum: 12.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...promítal Přelet nad kukaččím hnízdem, na který přišlo zhruba 500diváků.„Takový zájem nás potěšil. Proto si promítání ve
spolupráci s úspěšným Pardubickým letním kinem zopakujeme. Při výběru filmu jsme znovu sáhli po oscarovém snímku se
vztahem k medicíně,“ řekl ředitel Gottvald. Na legendární film...

Kino čeká na ortel. Místo promítaní není stále jasné
TISK, Datum: 13.06.2014, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubicko

... PARDUBICE / Pardubické letní kino by mělo začít promítat již za dva týdny. Zatím stále není jasné, kde. Jeho
provozovatelé by chtěli opět postavit areál v Tyršových sadech. I za cenu toho, že by se třeba v půlce léta museli stěhovat
jinam, kdyby se park začal opravovat. Jenže kdy se s...

Klub poslední naděje měl v krajské nemocnici úspěch URL
WEB, Datum: 14.06.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...téma „Loňský zájem diváků o projekci Přeletu nad kukaččím hnízdem v našem areálu nás potěšil, proto jsme promítání ve
spolupráci s úspěšným Pardubickým letním kinem zařadili i na závěr letošního Dne nemocnice," řekl ředitel PKN Tomáš
Gottvald (na dolním snímku). „Při výběru filmu jsme znovu...

Klub poslední naděje měl v krajské nemocnici úspěch
TISK, Datum: 14.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td, lub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...téma „Loňský zájem diváků o projekci Přeletu nad kukaččím hnízdem v našem areálu nás potěšil, proto jsme promítání ve
spolupráci s úspěšným Pardubickým letním kinem zařadili i na závěr letošního Dne nemocnice,“ řekl ředitel PKN Tomáš
Gottvald (na dolním snímku). „Při výběru filmu jsme znovu sáhli...

Letní kino začíná promítat již příští pátek. Uvede Hořící keř
TISK, Datum: 20.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...letech promítání se návštěvnost pomalu blíží k číslu půl milionu. Překoná ji? Pardubice – Po více jak šedesát teplých letních
večerů bude Pardubické letní kino Pernštejn nabízet svým návštěvníkům lákavé tituly z pečlivě připraveného programu, kde
nechybí ani Oscary ověnčené filmy. Startuje již v...

Pardubické letní kino začíná promítat již příští pátek. Uvede Hořící keř URL
WEB, Datum: 20.06.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...Po osmi letech promítání se návštěvnost pomalu blíží k číslu půl milionu. Překoná ji? " Po více jak šedesát teplých letních
večerů bude Pardubické letní kino Pernštejn nabízet svým návštěvníkům lákavé tituly z pečlivě připraveného programu, kde
nechybí ani Oscary ověnčené filmy. Startujeme...

Pardubické letní kino nabízí program plný hvězd URL
WEB, Datum: 23.06.2014, Zdroj: pardubickenovinky.cz, RU / den: 40 000, Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s., Rubrika: regiony
...tak blízko. A je jedno, jestli je řeč o hvězdách na obloze nebo o těch, které k lidem promlouvají z promítacího plátna. Každý,
kdo navštívil Pardubické letní kino , ví, že blíže k hvězdám než během promítání v Tyršových sadech už být nemůže. Po více
jak šedesát dnů během letních prázdnin usedají...

Letní kino? Snad nikde se nezdají být hvězdy tak blízko
TISK, Datum: 24.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura/televize

...A jejedno,jestli jeřečohvězdách na jasné obloze nebo o těch, které k lidem promlouvají z promítacího plátna. Snad každý, kdo
už navštívil Pardubické letní kino , ví, že blíže k hvězdám než během promítání v Tyršových sadech už skoro být nemůže. Po
více jak šedesát dnů během letních prázdnin...
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Letní filmovou sezonu otevřou Obchodníci
TISK, Datum: 25.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

Pozvánka Pardubice – Kdo nikdy nechtěl být pánem svého času? Změnit zaměstnání, vydělat více peněz za minimum času a
námahy? A jak může tato touha dopadnout pro toho, kdo se jí drží a začne obchodovat se lží? O tom pojednává film
Obchodníci. Prolhaná komedie o malých lidech Jde o prolhanou kom...

Promítání letního kina odstartují dnes Obchodníci
TISK, Datum: 26.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: Kateřina Dufková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...večerního sledování filmů pod širákem, pozor! Už zítra oficiálně startuje v pardubických Tyršových sadech oblíbené
prázdninové promítání Pardubického letního kina . Pro návštěvníky je letos připraveno více než šedesát promítacích večerů,
tedy desítky dramat, komedií a dokumentů české i zahraniční...

Letní kino Pernštejn zahajuje promítání URL
WEB, Datum: 26.06.2014, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: Věra Nevečeřalová, RU / den: 10 000, Vydavatel: Chrudimské noviny a.s., Rubrika:
Kultura

...- Od pátku 27. června bude Pardubické letní kino Pernštejn nabízet svým návštěvníkům tituly z pečlivě připraveného
programu. Ani letos mezi nimi nechybějí žhavé premiéry nebo zcela exkluzivní projekce. Pardubice - Od pátku 27. června bude
Pardubické letní kino Pernštejn nabízet svým návštěvníkům...

Maraton filmů začíná. V parku, který letos ohlídají kickboxeři
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubické letní kino je připravené. Promítačka v Tyršových sadech se rozjede už dnes večer a na plátno spustí
tříapůlhodinový snímek Hořící keř. PARDUBICE Několik měsíců nejistoty, nespočet hlasování a dohadů pardubických
zastupitelů. Stále ten stejný příběh. Na téma dotací i místa konání...

Maraton zahájí Hořící keř
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: MONIKA SUCHÁ, Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Vydavatel: Mafra, a.s.

...nikdy na plátna kin nedostanou, například mistrovská produkce společnosti HBO, i animované filmy nejen pro děti,“ láká k
návštěvě pořadatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. Z novinek nelze nezmínit například jedenácti lvy ověnčený
film Hořící keř režisérky Hollandové, který bude kino...

Maraton filmů začíná. V parku, který ohlídají kickboxeři URL
WEB, Datum: 27.06.2014, Zdroj: 5plus2.cz, Autor: 5plus2.cz, Monika Suchá, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubicko
Pardubické letní kino je připravené. Promítačka v Tyršových sadech se rozjede už dnes večer a na plátno spustí
třiapůlhodinový snímek Hořící keř. Několik měsíců nejistoty, nespočet hlasování a dohadů pardubických zastupitelů. Stále ten
stejný příběh. Na téma dotací i místa konání největší letní...

V pardubických Tyršových sadech bude po dva měsíce opět promítat letní kino URL
WEB, Datum: 27.06.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: /
zpravodajstvi
...napnuto, musí být všechno připraveno, abychom mohli večer začít," říká provozovatel letního kina Jan Motyčka ze
společnosti Cinema Time. Pardubické letní kino patří podle statistik k nejnavštěvovanějším prázdninovým projektům kraje.
Celkový počet návštěvníků se blíží za dobu jeho existence k...

V pardubických Tyršových sadech bude po dva měsíce opět promítat letní kino URL
WEB, Datum: 27.06.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: / regiony
...napnuto, musí být všechno připraveno, abychom mohli večer začít," říká provozovatel letního kina Jan Motyčka ze
společnosti Cinema Time. Pardubické letní kino patří podle statistik k nejnavštěvovanějším prázdninovým projektům kraje.
Celkový počet návštěvníků se blíží za dobu jeho existence k...

TREFA
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Bulvár, Strana: 15, Autor: Jan Motyčka, Vytištěno: 15 000, Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o., Rubrika:
Trefa

...Letos vás čeká devátý ročník pardubického letního kina , lze nějak stručně charakterizovat jaký bude, ať pro nás diváky, či
pro vás organizátory? Bude nabitý samými krásnými filmy. Letos se nám podařilo zařadit do dramaturgie oskarové bijáky,
českopolský Hořící keř oceněný jedenácti českými lvy...

Na ministra kultury udělal největší dojem „Pernštýňák“
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Kateřina Dufková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...do vily. Tento objekt by podle mého názoru měl být národní kulturní památkou. * Ministerstvo kultury letos už podruhé
převzalo záštitu nad Pardubickým letním kinem , které bude po celou dobu letních prázdnin promítat zcela zdarma atraktivní
filmové tituly. Proč se tak stalo a co si o takových...

Pardubické letní kino zahajuje devátou sezonu. Už dnes
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Pardubické letní kino zahajuje devátou sezonu. Už dnes
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...je zdarma Aktuálně Pardubice – Rok se sešel s rokem, a tak dnes, o několik dní dříve, než tomu bývalo před lety, začíná
oficiálně promítat Pardubické letní kino Pernštejn v Tyršových sadech. Startuje tak více jak šedesát dní trvající maraton
filmů české i zahraniční produkce, které pořadatelé...

LETNÍ KINO V TYRŠOVÝCH SADECH UŽ STOJÍ
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

Nejezděte na festival do Varů, filmem teď žijí i Pardubice, lákají provozovatelé letního kina
TISK, Datum: 28.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko / u nás doma

...regionu. Proto už podruhé získalo záštitu Ministerstva kultury České republiky, které pro jeho nesporný dlouhodobý kulturní
přínos zařadilo Pardubické letní kino Pernštejn mezi nejvýznamnější kulturní projekty Česka. Pardubické letní kino je
navíc od roku 2006 pořádáno rovněž za významné podpory...

Plavčíkem na zkoušku? Je to zážitek, k němuž patří i velká zodpovědnost
TISK, Datum: 28.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad, lub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Atraktivní post v Aquacentru Pardubice si na vlastní kůži vyzkoušel externí spolupracovník Deníku Lukáš Zitka Zážitky z
Pardubic Pardubice – Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu
www.zazitkyzpardubic.cz se stal externí spolupracovník redakce Pardubického de...

Plavčíkem na zkoušku? Je to zážitek, k němuž patří i velká zodpovědnost URL
WEB, Datum: 29.06.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Pardubice - Atraktivní post v Aquacentru Pardubice si na vlastní kůži vyzkoušel externí spolupracovník Deníku Lukáš Zitka. "
Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic.cz se stal externí
spolupracovník redakce Pardubického deníku LUKÁŠ ZI...

Nechte se unést romantikou pod širým nebem
TISK, Datum: 30.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...– Oblíbené Pardubické letní kino Pernštejn odstartovalo v pátek večer svou devátou sezonu. Významná kulturní událost v
Pardubickém kraji se každoročně těší velké přízni ze strany diváků, kteří mohou spatřit na šest desítek filmových projekcí pod
širým nebe ma k tomu zcela zdarma! První lahůdkou...

Novodobý Fellini dnes v Pardubickém letním kině. Bude to Velká nádhera
TISK, Datum: 01.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...tip Pardubice – První červencový večer v Tyršových sadech, to bude nádhera! Velká. Od 21:30 hodin zde totiž Pardubické
letní kino Pernštejn promítne zcela zdarma italskofrancouzské komediální drama Velká nádhera režiséra Paola Sorrentina.
„Ze spolupráce italského režiséra s hercem Tonim...

Lego figurka se dnes pokusí zachránit svět
TISK, Datum: 02.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...– Nejnavštěvovanější prázdninový projekt, Pardubické letní kino Pernštejn, promítá i v případě mírného deště každý
červencový večer vždy od 21:30 hodin, a to zcela zdarma. „Filmy jsou vybírány podle ustáleného schématu, který vznikal na
základě zkušeností s minulými ročníky letního kina,“ informuje...

Tyršovy sady se zavřou v půli července. Téměř na rok
TISK, Datum: 03.07.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Michal Dvořák, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...začne s přípravnými pracemi. Park poté bude téměř na rok pro veřejnost nepřístupný. Nepříjemné důsledky to má pro Jana
Motyčku, promotéra pardubického letního kina . Město již z Tyršových sadů kino vypovědělo a podle smlouvy tak musí
provozovatel filmové promítání přesunout na méně atraktivní...

Tyršovy sady se zavřou v půli července. Téměř na celý rok URL
WEB, Datum: 03.07.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: Michal Dvořák, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice / Pardubice
- zprávy
...začne s přípravnými pracemi. Park poté bude téměř na rok pro veřejnost nepřístupný. Nepříjemné důsledky to má pro Jana
Motyčku, promotéra pardubického letního kina . Město již z Tyršových sadů kino vypovědělo a podle smlouvy tak musí
provozovatel filmové promítání přesunout na méně atraktivní...

Prožijte dnes Velkou noc v „Tyršákách“!
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Prožijte dnes Velkou noc v „Tyršákách“!
TISK, Datum: 03.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura / televize

...– Návštěvníci Pardubického letního kina Pernštejn dnes v Tyršových sadech zažijí Velkou noc (viz foto). O co půjde? O
promítání stejnojmenného dokumentárního filmu, který v produkci HBO natočil režisér Petr Hátle. „Projekce z dílny HBO se v
našem programu bude objevovat během prázdnin pravidelně...

Příběh kmotra v letním kině
TISK, Datum: 03.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na víkend / inzerce

... Pardubice – Vypněte doma televizi a vychutnejte si film v přírodě. Pardubické letní kino v Tyršových sadech v pátek od
21.30 promítá americký snímek Příběh kmotra, který je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek. Vsobotu se
pak můžete těšit na drama Velký Gatsby s Leonardem...

Park začnou opravovat v půlce prázdnin, letní kino musí pryč
TISK, Datum: 03.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...června 2015 Víte o tom? Pardubice – Dlouho plánovaná revitalizace Tyršových sadů začne zhruba v polovině prázdnin a
potrvá jedenáct měsíců. Pardubické letní kino musí park opustit nejpozději 18. července. Vedení pardubické radnice sice
slaví, že se konečně povedlo dotáhnout plány na opravu...

Velká láska i virová epidemie v letním kině
TISK, Datum: 04.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kfr, lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...životní lásku Daisy. „Film Velký Gatsby patří mezi nové, ale již osvědčené, tituly, které diváci rozhodně ocení,“ uvedl
provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler. Příznivci amerického scifi si přijdou na své v neděli. Ve
filmu Světová válka Z se představí Brad Pitt jako...

Park začnou opravovat v půlce prázdnin, letní kino musí pryč URL
WEB, Datum: 04.07.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...být do konce června 2015. " Dlouho plánovaná revitalizace Tyršových sadů začne zhruba v polovině prázdnin a potrvá
jedenáct měsíců. Pardubické letní kino musí park opustit nejpozději 18. července. Vedení pardubické radnice sice slaví, že
se konečně povedlo dotáhnout plány na opravu parku do...

Petice pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech URL
WEB, Datum: 06.07.2014, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: petice, ParlamentniListy.cz, RU / den: 115 040, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.
...níže podepsaní signatáři petice pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech, tímto vyzýváme
představitele statutárního města Pardubice: - aby se zasadili o zachování stávajícího Pardubického letního kina v Tyršových
sadech po celou dobu prázdnin a to zejména tím, že po dohodě s...

Tajemná Nejvyšší nabídka dnes v „letňáku“
TISK, Datum: 07.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...letní kino Dvouhodinové drama Nejvyšší nabídka italského režiséra Giuseppeho Tornatore z roku 2013 promítá dnes zdarma
od půl desáté večerní Pardubické letní kino Pernštejn v Tyršových sadech. Nenechte si ujít večer plný hvězd! ...

Hledáte sami sebe? Zkuste to v letním kině!
TISK, Datum: 08.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Už vás nebaví tradiční „romanťáky“, v nichž to končí vždycky stejně? Pak by vás mohla zaujmout dnešní nabídka
Pardubického letního kina Pernštejn, které dnes po setmění v Tyršových sadech promítá několikanásobně oceněný snímek
Život Adele, jehož autorem je režisér Abdellatif Kechiche. Svět...

Kino v parku nechte, říká stavebník. Pryč s ním, odmítá návrh radnice URL
WEB, Datum: 08.07.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra,
a.s.
Pardubickému letnímu kinu v pondělí svitla naděje, že v Tyršových sadech zůstane do konce léta. Park se má totiž
opravovat a kinu končí výpovědní lhůta kvůli předání stavby. Politici na radnici však záchrannou loďku letního promítání
obratem torpédovali ke dnu. Z pondělního jednání zástupců...

Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadů URL
WEB, Datum: 09.07.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
Pardubice začnou co nejdříve opravovat Tyršovy sady, v ohrožení je tak promítání letního kina. Jedná se o jeho přesunu do
prostoru naproti vlakovému nádraží, vedle pardubického skateparku. I přes veškeré potřebné technické vybavení však místu
chybí jistá atmosféra. Stále ale existuje možnost, že plá...

Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadů URL
WEB, Datum: 09.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
Pardubice začnou co nejdříve opravovat Tyršovy sady, v ohrožení je tak promítání letního kina. Jedná se o jeho přesunu do
prostoru naproti vlakovému nádraží, vedle pardubického skateparku. I přes veškeré potřebné technické vybavení však místu
chybí jistá atmosféra. Stále ale existuje možnost, že plá...
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„Letňák“ dnes ohrozí nebezpečný drak Šmak
TISK, Datum: 09.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kfr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...– Na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat Osamělou horu, se mohou vydat návštěvníci Pardubického letního kina
Pernštejn dnes večer o půl desáté. Druhý díl trilogie Na programu je totiž dobrodružný film Hobit: Šmakova dračí poušť. Ten je
druhým dílem trilogie Hobit režiséra Petera Jacksona a...

Zůstane pardubické letní kino v sadech? URL
WEB, Datum: 10.07.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Šance, že Pardubické letní kino Pernštejn zůstane i nadále v Tyršových sadech, stále žije. Zatím to vypadá, že bezplatné
prázdninové projekce atraktivních domácích i zahraničních filmů by se z prostor městského parku nemusely stěhovat vůbec. " A
to i přesto, že Tyršovy sady čeká dlouho...

Zůstane letní kino v sadech?
TISK, Datum: 10.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...v pardubickém parku setrvají, záleží na domluvě investora, tedy města, stavební firmy a provozovatele letního kina.
Pardubice – Šance, že Pardubické letní kino Pernštejn zůstane i nadále v Tyršových sadech, stále žije. Zatím to vypadá, že
bezplatné prázdninové projekce atraktivních domácích i...

Fiasko, či úspěch? Jak skončí revival kapely?
TISK, Datum: 11.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: Iveta Koubková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...snaha o návrat kdysi slavné kapely na pódium fiaskem, nebo budou mít zašlí rockeři znovu úspěch? Pokud si nenecháte ujít
dnešní program Pardubického letního kina Pernštejn, tak se to nejen dozvíte, ale určitě se i dobře pobavíte. Letní kino v
Tyršových sadech bude totiž od půl desáté večer zdarma...

Smlouvu na opravu Tyršových sadů mají podepsat už dnes
TISK, Datum: 11.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

... Město zároveň zvažuje, zda v Tyršových sadech zůstanou filmové projekce až do konce léta. Podle smlouvy by se v případě
stavebních prací mělo Pardubické letní kino Pernštejn přestěhovat do areálu ke skateparku. „Snažíme se vymyslet, aby v
Tyršových sadech mohlo letní kino zůstat, když to jen...

Pohodová atmosféra a skvělý burger. I tak může vypadat večer v letním kině
TISK, Datum: 12.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic. cz se stal vysokoškolský pedagog JIŘÍ
KYSELA z Pardubic. Pardubické letní kino Pernštejn připravilo pro výherce večer pod hvězdnou oblohou při sledování hvězd
stříbrného plátna. „Součástí balíčku bylo místo ve VIP...

Zápisník
TISK, Datum: 12.07.2014, 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

...letního kina skončil logicky. Zatím Zdálo se těžko uvěřitelné, že by pardubické letní kino muselo z Tyršových sadů odejít i
přesto, že stavbařům nevadí. Že by jakési osobní rozpory některých politiků s jeho šéfem a zakladatelem Janem Motyčkou
vyústily v závěr, který by byl proti vší logice i zájmu...

Dohodnuto. Kino opravě nevadí, v Tyršových sadech může zůstat
TISK, Datum: 12.07.2014, 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

...se mělo pardubické letní kino už před třemi dny vystěhovat z Tyršových sadů, zůstane tu nakonec po celé prázdniny.
Včera se na tom dohodli zástupci radnice a vedení stavební společnosti BAK. PARDUBICE Dobrá zpráva pro filmové nadšence,
kteří si oblíbili letní promítání v Tyršových sadech....

Letní kino v Tyršových sadech zůstane. Opravám nepřekáží
TISK, Datum: 12.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (dub, čtk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...František Brendl. *** „Myslím si, že se to diváků nedotkne. Chtěl bych stavební firmě poděkovat za vstřícnost.“ Jan Motyčka,
promotér Pardubického letního kina ...

Nejprve Walesa, pak na Wall Street zvlčí DiCaprio
TISK, Datum: 14.07.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: Alice Krejsová, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... PARDUBICE I po Oskarem oceněných snímcích Gravitace a 12 let v řetězech, které diváci zhlédli v první polovině července,
mají organizátoři pardubického letního kina esa v rukávu. Pravděpodobně tím nejsilnějším tahákem bude v sobotu 19.
července Vlk z Wall Street režiséra Martina Scorsese s...

Letní kino dnes navštíví Lech Walesa
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Letní kino dnes navštíví Lech Walesa
TISK, Datum: 14.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...právě o něm pojednává životopisný snímek Walesa: Člověk naděje polského režiséra Andrzeje Wajdy, který dnes od půl
desáté večer zdarma promítá Pardubické letní kino Pernštejn v Tyršových sadech. Divácky nejúspěšnější polský film
minulého roku představuje Lecha Walesu trochu jinak, než ho známe ze...

Pohodová atmosféra a skvělý burger. I tak může vypadat večer v letním kině URL
WEB, Datum: 14.07.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic.cz se stal vysokoškolský pedagog Jiří
Kysela z Pardubic. Pardubické letní kino Pernštejn připravilo pro výherce večer pod hvězdnou oblohou při sledování hvězd
stříbrného plátna. „Součástí balíčku bylo místo ve VIP...

Pětadvacátý ročník turnaje v šachu Czech Open a závody spřežení na pardubickém závodišti
TISK, Datum: 14.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...snímku). Pátek 11. července – Město podepsalo smlouvu s trutnovskou stavební firmou BAKo rekonstrukci Tyršových sadů.
Sobota 12.července– Pardubické letní kino Pernštejn uvedlo film režiséra Steva McQueena 12 let v řetězech. Neděle 12.
července – Na pardubickém dostihovém závodišti vyvrcholily...

Opravě pardubických Tyršových sadů už nic nebrání. Stavbaři nastoupí v pátek URL
WEB, Datum: 14.07.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...krásné,“ říká primátorka města.Stavbaři budou muset stihnout opravit park do 30. června 2015. Jinak město nedostane
peníze z evropské dotace. Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůOprava pardubických
Tyršových sadů může začít. Letní kino čeká stěhováníMěstská policie...

Opravě pardubických Tyršových sadů už nic nebrání. Stavbaři nastoupí v pátek URL
WEB, Datum: 14.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...krásné,“ říká primátorka města.Stavbaři budou muset stihnout opravit park do 30. června 2015. Jinak město nedostane
peníze z evropské dotace. Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůOprava pardubických
Tyršových sadů může začít. Letní kino čeká stěhováníMěstská policie...

V letním kině zvlčí DiCaprio na Wall Street a zazáří Woody Allen URL
WEB, Datum: 15.07.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: Alice Krejsová, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice / Pardubice
- zprávy
...a umění. I po Oscarem oceněných snímcích Gravitace a 12 let v řetězech, které diváci zhlédli v první polovině července, mají
organizátoři pardubického letního kina esa v rukávu. Pravděpodobně tím nejsilnějším tahákem bude v sobotu 19. července
Vlk z Wall Street režiséra Martina Scorsese s...

V letním kině vám dnes namíchá koktejl i klavír
TISK, Datum: 15.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...mají volant v kufru, lidé bruslí pozpátku a klavír míchákoktejly. Anebudetetomít ani nějak daleko. Stačí zajít do Tyršových
sadů, kde bude Pardubické letní kino Pernštejn od 21.30 hodin promítat francouzský snímek Pěna dní režiséra Michela
Gondryho. Idylka brzy skončí Příběh o osudové lásce...

Dnes letní kino navštíví Jack a obři
TISK, Datum: 16.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Pardubické letní kino Pernštejn, které sídlí na tradičním místě v Tyršových sadech, uvede zdarma dnes večer od 21.30
hodin fantasy film Spojených států amerických s názvem Jack a obři. Film je o mladém farmářovi, který náhodou otevře bránu
dělící náš pozemský svět od hrůzostrašných obrů a spustí...

Malé obce na jihu Moravy zavírají letní kina. Lidé do nich nechodí URL
WEB, Datum: 16.07.2014, Zdroj: ČRo - brno.cz, Autor: Zuzana Plíšková,Simona Bartošová, RU / den: 71 020, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...výhodu.„Nemusíme dávat vstupné jako v multiplexech a můžeme filmy hrát třeba za 50, 60 nebo 80 korun,“ myslí si vedoucí
kina Miloslav Müller. Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůV Plzni startují Filmové noci.
Promítat se bude skoro po celé prázdniny Olomoucké letní...

Malé obce na jihu Moravy zavírají letní kina. Lidé do nich nechodí URL
WEB, Datum: 16.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Zuzana Plíšková,Simona Bartošová, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...výhodu.„Nemusíme dávat vstupné jako v multiplexech a můžeme filmy hrát třeba za 50, 60 nebo 80 korun,“ myslí si vedoucí
kina Miloslav Müller. Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůV Plzni startují Filmové noci.
Promítat se bude skoro po celé prázdniny Olomoucké letní...

Letní kino uvede Otázky pana Lásky
TISK, Datum: 17.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Dnes večer od 21.30 hodin můžete navštívit Pardubické letní kino Pernštejn, které sídlí v Tyršových sadech. Na
programu je tradiční čtvrteční Večer s HBO. Uvidíte snímek Otázky pana Lásky. Je to český dokumentární film zroku 2013,
jehož režisérkou je Dagmar Smržová. „Dokument nahlíží do...
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Letní kino v Novém Kníně baví diváky už 40 let URL
WEB, Datum: 18.07.2014, Zdroj: ČRo - strednicechy.cz, Autor: Alena Rokosová, mkp, RU / den: 54 659, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: /
aktualne
S létem se opět rozsvítila i plátna letních kin. Provozovatelé se ale shodují, že není lehké je v chodu udržet. Třeba letnímu kinu
v Novém Kníně na Příbramsku se ale daří, letos slaví čtyřicáté narozeniny. Celou tu dobu hrálo bez přestávky. S výjimkou
jediného léta - toho loňského. A to jen kvůli bu...

Letní kino v Novém Kníně baví diváky už 40 let URL
WEB, Datum: 18.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Alena Rokosová, mkp, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: / film

S létem se opět rozsvítila i plátna letních kin. Provozovatelé se ale shodují, že není lehké je v chodu udržet. Třeba letnímu kinu
v Novém Kníně na Příbramsku se ale daří, letos slaví čtyřicáté narozeniny. Celou tu dobu hrálo bez přestávky. S výjimkou
jediného léta - toho loňského. A to jen kvůli bu...

Vydejte se s letním kinem do světa, můžete jet trabantem či na jawě
TISK, Datum: 18.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...si ujít Pardubice – Z Tyršových sadů až na konec světa a ještě k tomu trabantem? I to je možné. Pardubické letní kino
Pernštejn totiž na dnešní večer chystá promítání dokumentárního snímku Trabantem až na konec světa. Projekce v Tyršových
sadech začíná tradičně o půl desáté večer a vstupné je...

Pardubické Tyršovy sady už převzala stavební firma URL
WEB, Datum: 18.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

Stavbaři si převzali staveniště v pardubických Tyršových sadech. Do 30. června 2015 by tam měl vzniknout odpočinkový park.
Centrem povede promenáda, lidé tam najdou velké dětské hřiště a také místo pro společenská a kulturní setkání. V části u
Sukovy třídy má vyrůst i nová kavárna. Generální ředite...

Pardubické Tyršovy sady už převzala stavební firma URL
WEB, Datum: 18.07.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

Stavbaři si převzali staveniště v pardubických Tyršových sadech. Do 30. června 2015 by tam měl vzniknout odpočinkový park.
Centrem povede promenáda, lidé tam najdou velké dětské hřiště a také místo pro společenská a kulturní setkání. V části u
Sukovy třídy má vyrůst i nová kavárna. Generální ředite...

Z „Tyršáků“ už je staveniště
TISK, Datum: 19.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

Pardubické letní kino zůstane v městském parku po celou dobu prázdnin. Hlavně díky vstřícnosti stavební firmy Pardubice –
Tyršovy sady jsou od včerejška oficiálně staveništěm. Dlouho odkládaná rekonstrukce městského parku konečně může začít.
Park zůstane pro veřejnost zavřený necelý rok. Oprava...

Promítačem v letním kině? Milý zážitek, říká výherkyně
TISK, Datum: 19.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...letním kině Pernštejn. To po celou dobu prázdnin promítá zdarma atraktivní domácí i zahraniční filmy v romantickém prostředí
Tyršových sadů. „ Pardubické letní kino mám ráda. Čas od času do něj zajdu. Proto mě zaujala možnost stát se zde na den
promítačem,“ uvedla výherkyně. „Šlo o atraktivní...

Z "Tyršáků" už je staveniště URL
WEB, Datum: 20.07.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Pardubické letní kino zůstane v městském parku po celou dobu prázdnin. Hlavně díky vstřícnosti stavební firmy. "
Tyršovy sady jsou od včerejška oficiálně staveništěm. Dlouho odkládaná rekonstrukce městského parku konečně může začít.
Park zůstane pro veřejnost zavřený necelý rok. Oprava...

Petice pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech URL
WEB, Datum: 21.07.2014, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: petice, ParlamentniListy.cz, RU / den: 115 040, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.
...níže podepsaní signatáři petice pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech, tímto vyzýváme
představitele statutárního města Pardubice: - aby se zasadili o zachování stávajícího Pardubického letního kina v Tyršových
sadech po celou dobu prázdnin a to zejména tím, že po dohodě s...

Náš tip
TISK, Datum: 21.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Skvěle hodnocené komediální drama Woodyho Allena uvidíte dnes v „letňáku“ Pardubice – Fanoušci filmů Woodyho Allena si
dnes přijdou na své v Pardubickém letním kině Pernštejn. Promítá se v Tyršových sadech od 21:30 hodin, kde si příchozí
mohou zdarma užít snímek Jasmíniny slzy v hlavní roli s Cate...

Co týden dal
TISK, Datum: 21.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Tyršových sadů až k Tichému oceánu, ale také pardubická letní hokejová škola pro děti Pondělí 14. července – Pardubické
letní kino uvedlo v Tyršových sadech životopisný film Walesa: člověk naděje. Úterý 15. července – Čeští softbalisté sehráli
utkání proti Izraeli na pardubické Dukle. Středa...
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Letní kino v pardubických Tyršových sadech zůstane, bude oplocené URL
WEB, Datum: 21.07.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
Letní kino bude až do konce prázdnin promítat v pardubických Tyršových sadech. A to i přesto, že se z nich stalo staveniště.
Provozovatel kina ho ale musí oplotit, aby zaručil bezpečnost diváků. Do kina budou lidé podle Michala Holuba ze stavební
firmy BAK Trutnov chodit pouze z jednoho směru.Letní...

Letní kino v pardubických Tyršových sadech zůstane, bude oplocené URL
WEB, Datum: 21.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

Letní kino bude až do konce prázdnin promítat v pardubických Tyršových sadech. A to i přesto, že se z nich stalo staveniště.
Provozovatel kina ho ale musí oplotit, aby zaručil bezpečnost diváků. Do kina budou lidé podle Michala Holuba ze stavební
firmy BAK Trutnov chodit pouze z jednoho směru.Letní...

Před půlnocí. Vrátí se dnes večer do letního kina ztracená láska?
TISK, Datum: 22.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...– Před půlnocí. Stejnojmenný film amerického režiséra Richarda Liklatera mohou spatřit právě dnes od 21:30 hodin zcela
zdarma návštěvníci Pardubického letního kina Pernštejn. Vyprchá manželská láska před půlnocí? „Příběh dvou manželů
Jesse a Celine, kteří vychovávají dvě dcery, se odehrává v...

Smích žlutých Mimoňů vás v „letňáku“ dostane do kolen
TISK, Datum: 23.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: Michaela Lišková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...hyperaktivní děti i přepracované rodiče dnes v Tyršových sadech od půl desáté večer Pardubice – Žlutí Mimoňové dnes ve
21:30 hodin ovládnou Pardubické letní kino Pernštejn. V Tyršových sadech se bude zdarma promítat druhý díl úspěšné
animované komedie Já, padouch. Může být napravený padouch...

Dnešní večer v letňáku patří drsnému humoru
TISK, Datum: 24.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa, mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Pardubické letní kino Pernštejn, které i přes začínající rekonstrukci zůstává v areálu Tyršových sadů, dnes večer od půl
desáté uvede zcela zdarma v tradičním programu Čtvrtek s HBO film s názvem Ema On. Kvůli bezpečnosti návštěvníků v době
rekonstrukce Tyršových sadů je letní kino nově...

Za muzikou na hrad!
TISK, Datum: 24.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (re), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na víkend

...kapely Mandrage, Divokej Bill, Monkey Bussiness, Tomáš Klus a další. Pardubice – V Tyršových sadech promítne v sobotu
od 21.30 hodin Pardubické letní kino Pernštejn zcela zdarma film plný iluzí s názvem Podfukáři. ...

Moc, manipulace a iluze v letním kině
TISK, Datum: 25.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...tip Pardubice – Trocha děsu, trocha vtipu, od každého něco. Takový je film Kandidát, který bude dnes večer promítat
Pardubické letní kino Pernštejn. A pokud vás při vstupu do Tyršových sadů poněkud vyděsí oplocení, které se kolem letního
kina kvůli počínající rekonstrukci městského parku...

Získejte pět razítek a můžete vyhrát!
TISK, Datum: 25.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

Zaujalo nás Pardubický kraj – O tomto víkendu se na mnoha místech Pardubického kraje konají různé zajímavé kulturní akce.
Kromě atraktivních bezplatných filmových projekcí v Pardubickém letním kině, které má po celou dobu prázdnin své zázemí v
Tyršových sadech, můžete v sobotu 26. a v neděli 27. č...

V kině si přišel jako celebrita z Hollywoodu
TISK, Datum: 26.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...měl možnost ochutnat vynikající steak, popcorn i kvalitní víno,“ pochlubil se Deníku. „Velmi mile mě překvapil i výtečný servis.
Personál Pardubického letního kina se o nás během promítání v Tyršových sadech dokonale staral. Připadali jsme si skoro
jako celebrity z Hollywoodu,“ usmíval se...

Kouzelné triky a iluze v Tyršových sadech
TISK, Datum: 26.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...si ujít Pardubice – Máte rádi kouzla a iluze? Pak pro vás máme jasný plán na dnešní večer. Pardubické letní kino
Pernštejn uvede zdarma od 21:30 hodin film Podfukáři (viz foto). Oblíbený prázdninový projekt, díky němuž můžete bezplatně
sledovat známé filmové hity na plátně a pod širým nebem, i...

Ať žije svoboda!
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Ať žije svoboda!
TISK, Datum: 28.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...tip Dnes v letním kině Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes zcela zdarma od 21:30 hodin láká diváky do
Tyršových sadů na italskou komedii Ať žije svoboda, kterou režíroval Roberto Andó. „Hlavní hrdina Enrico Olivieri je předseda
nejsilnější politické strany, jež se nachází na pokraji...

I šéf mafie musí někdy narazit, třeba na šerifa
TISK, Datum: 29.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Iveta Koubková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – Už jste se setkali s opravdovým mafiánem? Jestli ne, tak teď k tomu máte opravdu blízko. Stačí zajít na film
Konečná do Pardubického letního kina Pernštejn. Projekce tohoto snímku začíná v Tyršových sadech tradičně od půl
desáté večer. Dejte však pozor na plot! Kvůli...

Letní kino je v plném proudu a míří do druhé poloviny URL
WEB, Datum: 30.07.2014, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: Věra Nevečeřalová, RU / den: 10 000, Vydavatel: Chrudimské noviny a.s., Rubrika:
Kultura
...sérii otevře už vpátek 1. srpna v21 hodin česká komedie Parádně pokecal. Další více než tři desítky vybraných filmových
titulů přichystalo Pardubické letní kino Pernštejn pro své návštěvníky na druhou polovinu prázdnin. Ani v srpnu tak nebudou
chybět žhavé české novinky, komerční trháky nebo...

Letní kino je v plném proudu. Míří do své druhé poloviny
TISK, Datum: 30.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura/televize

...sérii bezplatných filmových projekcí otevře v pátek komedie Parádně pokecal Téma východočeských Deníků: Program
Pardubického letního kina Pernštejn v Tyršových sadech Pardubice – Další více než tři desítky vybraných filmových titulů
přichystalo Pardubické letní kino Pernštejn pro své návštěvníky...

Oggy se dnes klidu v letním kině nedočká
TISK, Datum: 30.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (zlu), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura/televize

...– Pardubické letní kino Pernštejn dnes zve diváky na francouzský animovaný film Oggy a škodíci. Promítat se bude jako
obvykle v Tyršových sadech. Vstup na projekci, která začne ve 21:30 hodin, je tradičně zdarma. Rok starý snímek vznikl podle
stejnojmenného seriálu. „Hlavní postavou filmu je...

Z Pardubického letního kina dnes až do Malé Hanoje
TISK, Datum: 31.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (zlu), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Pardubické letní kino Pernštejn dnes prostřednictvím tradičního cyklu čtvrtků s HBO zve diváky na dokument Malá Hanoj.
Promítání začne v Tyršových sadech o půl desáté večer a vstup na něj je zdarma. Získat perspektivu Československoněmecký
dokument Malá Hanoj vypráví příběh dvou...

Čtěte zítra v Pardubickém deníku
TISK, Datum: 31.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

V pátečním vydání Pardubického deníku se mimo jiné dočtete také o dalším zajímavém snímku, který uvede Pardubické letní
kino Pernštejn.

Sice za plotem, ale promítá dál
TISK, Datum: 01.08.2014, Zdroj: 5plus2, Strana: 5, Autor: ZUZANA ZLINSKÁ, Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika:
Pardubicko

...srpnu dojde i na filmy, o které diváci přišli kvůli špatnému počasí. Pardubické letní kino míří do druhé poloviny.
PARDUBICE / Ani plot u Sukovy třídy, který vyrostl kvůli rekonstrukci pardubických Tyršových sadů, nezastavil promítání v
letním kině. A tak se diváci mohou těšit na dalších 31...

Regionální premiéra filmu Parádně pokecal odstartuje srpnový program pardubického letního kina
RÁDIO, Datum: 01.08.2014, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 3, Poslechovost pořadu: 6 896, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...BERÁNKOVÁ, moderátorka Regionální premiéra filmu Parádně pokecal odstartuje srpnový program pardubického
letního kina . Režisérem snímku je chrudimský rodák Tomáš Pavlíček, který se zúčastní i dnešní projekce. Autorská komedie
se inspiruje stereotypy chování současné mladé...

Kino nezastaví ani stavba. Přijedou tvůrci nové komedie
TISK, Datum: 01.08.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...bude promítat komedie od Woodyho Allena Jasmíniny slzy. V hlavních rolích se představí Cate Blanchett, Alec Baldwin nebo
Sally Hawkins. „ Pardubické letní kino promítá každý den za příznivého počasí od 21 hodin v Tyršových sadech,“ zve diváky
Jan Motyčka. Pro diváky je připravené sezení, stánky s...

Letní kina na Chrudimsku nabízejí filmové lahůdky URL
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Letní kina na Chrudimsku nabízejí filmové lahůdky URL
WEB, Datum: 01.08.2014, Zdroj: 5plus2.cz, Autor: 5plus2.cz, Zuzana Zlinská, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Chrudimsko
...zařadili například projekci filmu Woody Alena Jasmíniny slzy, který jsme v červenci museli kvůli předpovědi počasí zrušit,“
uvedl pořadatel pardubického letního kina Tomáš Drechsler. ...

Režisér Tomáš Pavlíček večer pořádně pokecá o svém filmu
TISK, Datum: 01.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Michaela Lišková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...komedie v pardubických Tyršových sadech se dnes zúčastní i jeho tvůrce Pardubice – Srpnový program Pardubického
letního kina Pernštejn odstartuje už dnes večer v Tyršových sadech regionální premiérou filmu Parádně pokecal režiséra
Tomáše Pavlíčka. Komedii divákům přijede do města perníku...

Pardubické letní kino připravilo regionální premiéru komedie o mladé generaci URL
WEB, Datum: 01.08.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...premiéra filmu Parádně pokecal odstartuje srpnový program pardubického letního kina . Režisérem snímku je chrudimský
rodák Tomáš Pavlíček, který se zúčastní i dnešní projekce. Autorská komedie se inspiruje stereotypy chování současné mladé
generace. Promítání začíná ve 21 hodin v Tyršových sadech. ...

Pardubické letní kino připravilo regionální premiéru komedie o mladé generaci URL
WEB, Datum: 01.08.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...premiéra filmu Parádně pokecal odstartuje srpnový program pardubického letního kina . Režisérem snímku je chrudimský
rodák Tomáš Pavlíček, který se zúčastní i dnešní projekce. Autorská komedie se inspiruje stereotypy chování současné mladé
generace. Promítání začíná ve 21 hodin v Tyršových sadech. ...

Pardubické letní kino jde druhého poločasu. A promítá mezi ploty URL
WEB, Datum: 01.08.2014, Zdroj: 5plus2.cz, Autor: 5plus2.cz, Zuzana Zlinská, Vydavatel: Mafra, a.s.
...filmu Parádně pokecal. „Projekce se zúčastní také režisér snímku Tomáš Pavlíček, mimochodem chrudimský rodák,“ řekl
Tomáš Drechsler z pardubického letního kina . Filmový debut talentovaného režiséra Tomáše Pavlíčka postihuje to, co pálí
současnou mladou generaci. Kam se vydat, když je tolik...

Pivo a burger jako příjemný bonus k filmu
TISK, Datum: 02.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...vyhrát tento zážitek, odpovězte do pondělní desáté hodiny na email: martina. vosahlova@denik.cz na otázku: „Ve kterých
měsících promítá Pardubické letní kino ?“. Uveďte jméno, mobil a heslo: „Zážitky“. ...

Letní kino promítá ceněné Zmizení
TISK, Datum: 02.08.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Dnes od 21 hodin v případě dobrého počasí promítne pardubické letní kino v Tyršových sadech úspěšné
americké drama z roku 2013 Zmizení s Jakem Gyllenhaalem a Hughem Jackmanem v hlavních rolích.

Zmizelé dívky a zanikající civilizace
TISK, Datum: 02.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...si ujít Pardubice – Prázdniny se přehouply přes polovinu,a tak i Pardubické letní kino Pernštejn odstartovalo druhý měsíc
svého promítání. Spravedlnost bere do svých rukou Na dnešní večer si pro návštěvníky připravilo další filmovou lahůdku. Je jí
americký thriller Zmizení (viz foto) režiséra...

Luxus a móda dnes večer v letním kině
TISK, Datum: 04.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...modních návrhářů minulého století. Jeho modely dodnes budí vášně v nejedné shopaholičce. A právě jeho příběh dnes od
devíti večer promítá Pardubické letní kino v Tyršových sadech. „Originální, provokativní, výstřední, inspirativní. Plachý,
samotářský, nevyrovnaný,uzavřený. Takový byl Yves Saint...

„Je to nejpomalejší roadmovie na světě,“ tvrdí o filmu režisér
TISK, Datum: 05.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...zavítal mladý režisér a scenárista TOMÁŠ PAVLÍČEK (na snímku). V Pardubickém letním kině uvedl svůj celovečerní debut
Parádně pokecal. * Pardubické letní kino pro vás není neznámým prostředím. V minulosti jste sem přicházel v roli diváka,
tentokrát jako režisér a scenárista svého celovečerního...

Dobrá zpráva pro Pardubáky
TISK, Datum: 05.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

Pardubické letní kino dnes od 21 hodin promítá zdarma americké drama Komorník režiséra Leeho Danielse. Tento snímek
vypráví příběh Cecila Gainese, který pracoval jako komorník v Bílém domě a obsluhoval sedm prezidentů mezi lety 1952 až
1986. Byl tak při tom, když se tvořily dějiny Spojených států....

V letním kině se objeví kreslená zebra
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V letním kině se objeví kreslená zebra
TISK, Datum: 06.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob,vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Dnes večer se bude opět od jednadvacáté hodiny promítat v Pardubickém letním kině. Tentokrát se můžete těšit
na animovaný film, kde v hlavní roli bude zebra Khumba z Jihoafrické republiky. Snímek je tedy určený především pro nejmenší
diváky a samozřejmě je vítáno i dospělé publikum. Hrdi...

Oprava parku začala demolicí schodů. Hotovo má být v červnu
TISK, Datum: 07.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...možné v parku narazit ale i v předchozích dnech. Harmonogramu stavebních prací nakonec ani nevadí, že bude v parku až
do konce srpna promítat Pardubické letní kino . „Užívám si to, je to završení čtyřletého snažení. Je pro mě úleva, že všechna
práce nepřišla vniveč,“ řekl viditelně spokojený...

Oprava parku začala demolicí schodů. Hotovo má být v červnu URL
WEB, Datum: 07.08.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...možné v parku narazit ale i v předchozích dnech. Harmonogramu stavebních prací nakonec ani nevadí, že bude v parku až
do konce srpna promítat Pardubické letní kino . „Užívám si to, je to završení čtyřletého snažení. Je pro mě úleva, že všechna
práce nepřišla vniveč," řekl viditelně spokojený...

Pardubické letní kino v Tyršových sadech zve na dramatický český film Všiváci
TISK, Datum: 08.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Nenechte si ujít Pardubice – Jestliže se vám včerejší film zdál dramatický, věřte, že tomu dneska nebude jinak. Letní kino zve
všechny své příznivce zdarma na film Všiváci, který je plný známých českých herců. Jedná se například o Jiřího Mádla nebo
Tatianu Vilhelmovou. Promítat se začíná opět v de...

Vydejte se na party do kina
TISK, Datum: 09.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...vyhrát tento zážitek, odpovězte do pondělní desáté hodiny na email: martina. vosahlova@denik.cz na otázku: „Jak se jmenuje
promotér Pardubického letního kina ?“. Nezapomeňte uvést své jméno, mobilní telefon a heslo: „Zážitky“. ...

Letní kino uvede akční filmy
TISK, Datum: 09.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – Víkend se ponese ve znamení dvou akčních filmů. Dnes Pardubické letní kino v Tyršových sadech
uvede snímek Rivalové, zítra pak Rychle a zběsile 6. Sobotní Rivalové „Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří
jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném...

Kontroverzní téma se nevyhne ani kinu
TISK, Datum: 11.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...roku 1987 podlehl. Navzdory velkému věkovému rozdílu a Liberaceho manýrám stál Scott po Liberaceho boku až do jeho
smrti,“ uvedl promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Snímek je dobrou volbou pro ty, kteří se nebojí ožehavějších
témat. Film Liberace! se vysílá od jednadvaceti hodin a je...

Co týden dal
TISK, Datum: 11.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Minulý týden přál především sportu a nechyběl ani adrenalin na třídě Míru Pondělí 4.srpna – Východní Čechy se
vzpamatovávaly po víkendových prudkých bouřkách spojených s krupobitím. Úterý 5.srpna – Národní hřebčín v Kladrubech
nad Labem je stále bez koní. Kvůli náročné rekonstrukci se muselo 25...

Jasmíniny slzy potečou v kině
TISK, Datum: 12.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Dnes večer Pardubické letní kino v Tyršových sadech uvede komediální drama Jasmíniny slzy. Režie a scénáře se
chopila známá postava filmového průmyslu Woody Allen, hlavní ženskou postavu ztvárnila Cate Blanchettová. „Jasmine je
elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má vše, nač si...

K moři se s pardubickými diváky vydají i filmoví herci
TISK, Datum: 13.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...nebudete,“ dodává Tomáš Drechsler. Rodinnou komedii, v níž se představí v hlavní roli Petr Simčák a jeho otce ztvární
Ondřej Vetchý, promítá Pardubické letní kino Pernštejn zcela zdarma od 21 hodin. Kvůli přestavbě Tyršových sadů je vchod
do kina posunut o 200 metrů. ...

S filmem Pojedeme k moři dorazí do Tyršových sadů i mladí herci URL
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S filmem Pojedeme k moři dorazí do Tyršových sadů i mladí herci URL
WEB, Datum: 13.08.2014, Zdroj: 5plus2.cz, Vydavatel: Mafra, a.s.

...do kin stačil posbírat několik ocenění na světových festivalech, v Pardubicích bude mít světovou premiéru pod širým nebem,“
říká Motyčka Pardubické letní kino Pernštejn dnes promítá od 21 hodin. Kvůli rekonstrukci parku je vchod posunutý o 200
metrů oproti původnímu. ...

Letní kino bude promítat Bez cenzury. Svoboda je hlavním smyslem dokumentu
TISK, Datum: 14.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...tomu opravdu tak? Není spíše problémem dneška, že lidé nemohou, ačkoliv by více než chtěli, někoho najít?“ říká o filmu
promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Promítat se bude již tradičně od jednadvaceti hodin a vstup je zdarma. I
přes rekonstrukci Tyršových sadů tam letní kino zůstává,...

Zakázané uvolnění uvede v kině Jan Hřebejk
TISK, Datum: 15.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Pardubické letní kino v Tyršových sadech dnes uvede český film známého režiséra Jana Hřebejka Zakázané uvolnění.
Jedná se o komedii z letošního roku, která trvá něco málo přes hodinu. Hlavní role ztvárnily Hana Vagnerová, Jana Stryková a
Zuzana Stavná. „Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty,...

Do letního kina v parku dorazí režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 15.08.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Dnes by pardubické letní kino mělo zažít filmovou slavnost - svou hořkou komedii Zakázané uvolnění přijede osobně
představit jeden z nejlepších českých režisérů Jan Hřebejk. „Dorazí s ním scénárista Petr Kolečko. A protože Zakázané
uvolnění je navzdory hokejovému názvu film především o ženách a...

Do pardubického letního kina v parku dorazí režisér Jan Hřebejk URL
WEB, Datum: 15.08.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: 5plus2.cz, Michal Dvořák, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s.
...pátek večer by pardubické letní kino mělo zažít filmovou slavnost - svou hořkou komedii Zakázané uvolnění přijede osobně
představit jeden z nejúspěšnějších českých režisérů Jan Hřebejk. "Dorazí s ním scénárista Petr Kolečko. A protože Zakázané
uvolnění je navzdory hokejovému názvu film...

Strach a smích ovládne letní kino
TISK, Datum: 16.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...o kterých si myslí, že se věnují ledasčemu jinému. Takže co by se tak asi mohlo zvrtnout? Všechno,“ řekl o sobotním filmu
promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Millerovi na tripu je vhodným filmem pro celou rodinu. Zítřek bude o
poznání hrůzostrašnější, protože mráz po zádech přivodí...

Miliontá plavkyně aquacentra, soutěže ve vodním lyžování a inline bruslení
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...za velkéhozájmu diváků i samotných bruslařů na Autodromu Pardubice za hypermarketem Albert u výpadovky na Hradec
Králové Neděle 17. srpna – Pardubické letní kino v Tyršových sadech uvedlo hororový americký snímekVzajetí démonů. ...

Režisér Hřebejk: Letní kina by měla být zdarma všude
TISK, Datum: 18.08.2014, 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

...Do pardubického letního kina dorazil uvést svůj film Zakázané uvolnění jeden z nejlepších současných českých režisérů
Jan Hřebejk. Vypráví v něm o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si tři holky
nalejou, až když je ten správný čas. Režisérův...

Režisér Hřebejk říká, že letní kina by měla být zdarma URL
WEB, Datum: 18.08.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
... pardubického letního kina dorazil uvést svůj film Zakázané uvolnění jeden z nejlepších současných českých režisérů Jan
Hřebejk. Vypráví v něm o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si tři holky
nalejou, až když je ten správný čas. Režisér poslední...

Zakázané uvolnění přijel do Pardubického letního kina uvést režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubice – Českou komedii Zakázané uvolnění přijela do Pardubického letního kina představit hned trojice autorů.
Kromě populárního režiséra Jana Hřebejka (na snímku) přijeli v pátek večer do Pardubici scénárista Petr Kolečko a
představitelka jedné z hlavních rolí Zuzana Stavná. „Jde o jednu z...

Zakázané uvolnění přijel do Pardubického letního kina uvést režisér Jan Hřebejk
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Zakázané uvolnění přijel do Pardubického letního kina uvést režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Orlický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubice – Českou komedii Zakázané uvolnění přijela do Pardubického letního kina představit hned trojice autorů.
Kromě populárního režiséra Jana Hřebejka (na snímku) přijeli v pátek večer do Pardubici scénárista Petr Kolečko a
představitelka jedné z hlavních rolí Zuzana Stavná. „Jde o jednu z...

Zakázané uvolnění přijel do Pardubického letního kina uvést režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubice – Českou komedii Zakázané uvolnění přijela do Pardubického letního kina představit hned trojice autorů.
Kromě populárního režiséra Jana Hřebejka (na snímku) přijeli v pátek večer do Pardubici scénárista Petr Kolečko a
představitelka jedné z hlavních rolí Zuzana Stavná. „Jde o jednu z...

Zakázané uvolnění přijel do Pardubického letního kina uvést režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj

... Pardubice – Českou komedii Zakázané uvolnění přijela do Pardubického letního kina představit hned trojice autorů.
Kromě populárního režiséra Jana Hřebejka (na snímku) přijeli v pátek večer do Pardubici scénárista Petr Kolečko a
představitelka jedné z hlavních rolí Zuzana Stavná. „Jde o jednu z...

Letní kino uvede film s hvězdným obsazením
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá cestu, jak přežít,“ vysvětluje děj filmu
promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Promítání amerického snímku začíná opět ve 21 hodin a vstup je zdarma.
...

V letním kině už dnes večer Blízko od sebe. S řadou hvězd
TISK, Datum: 19.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...třetí se právě zasnoubila a ani na pohřbu není schopna mluvit o ničem jiném než o nadcházející svatbě,“ přiblížil děj filmu
promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Pardubické letní kino promítá o prázdninách denně za příznivého
počasí vždy od 21 hodin. Kvůli rekonstrukci Tyršových sadů je...

Moderátor Roman Víšek: „Z letního kina je výborná značka“
TISK, Datum: 20.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...– Pravidelným návštěvníkem Pardubického letního kina Pernštejn je od jeho vzniku i známý rozhlasový a televizní
moderátor ROMAN VÍŠEK (na archivním snímku Luboše Jeníčka). Pravidelný host Letos už do Tyršových sadů na bezplatné
filmové projekce pod širým nebem zavítal po několikáté. Před časem...

Natáčení filmu Parádně pokecal? Nadšení a pohoda!
TISK, Datum: 20.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...v Pardubickém letním kině. Rozhovor Téma východočeských Deníků: Zajímavé hosté v Pardubickém letním kině Pernštejn
Pardubice – Do Pardubického letního kina zavítal mladý zpěvák, kytarista, písničkář, perkusista, výtvarník a také
příležitostný herec JAKUB XAVIER BARO (na snímku). V Tyršových...

Pardubické letní kino uvede animovanou dobrodružnou komedii Jak vycvičit draka
TISK, Datum: 20.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...mezi dospělé Vikingy, které lze úspěšně absolvovat jediným způsobem – zabitím draka v souboji,“ vysvětluje hlavní zápletku
filmu promotér Pardubického letního kina v Tyršových sadech Jan Motyčka. Projekce se bude jako vždy konat od
jednadvaceti hodin v Tyršových sadech. Letní kino bude promítat...

Dostihové odpoledne v Pardubicích
TISK, Datum: 21.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na víkend - inzerce

...sýrů a specialit francouzské kuchyně. K tomu si návštěvníci mohou poslechnout cimbálovou muziku a zahrát si tematické
soutěže. Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede tuto sobotu scififilm Star Trek: Do temnoty. Kapitán Kirk se s
lodí Enterprise a celou svou posádkou vydává do válečné...

Dokument sleduje reálnou komunitu
TISK, Datum: 21.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...kino promítne film o slasti v bolesti Pardubice – Oblíbený prázdninový projekt Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes
od devíti hodin večer v Tyršových sadech zcela zdarma český film Nebe, Peklo z cyklu Bez cenzury. „Dokument Davida Čálka
zachycuje čtveřici lidí rozdílného věku, zaměření i...

S Letními peckami můžete soutěžit ještě do půlky září URL
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S Letními peckami můžete soutěžit ještě do půlky září URL
WEB, Datum: 21.08.2014, Zdroj: pardubickenovinky.cz, RU / den: 40 000, Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.
... Vodní radovánky a atrakce v centru Pardubic · Sportareál České Petrovice · Výletní loď Arnošt z Pardubic · Železnými
horami na koni · Pardubické letní kino · Lanové centrum Pardubice · Na rybolov do Lázní Bohdaneč (red, foto: pardubický
kraj) ...

Pardubický kraj: S Letními peckami můžete soutěžit ještě do půlky září URL
WEB, Datum: 21.08.2014, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Tisková zpráva, RU / den: 115 040, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.
...radovánky a atrakce v centru Pardubic · Sportareál České Petrovice · Výletní loď Arnošt z Pardubic · Železnými horami na
koni · Pardubické letní kino · Lanové centrum Pardubice · Na rybolov do Lázní Bohdaneč ...

Lepší, než popíjet pivo, říká trenér o cvičení v kině
TISK, Datum: 22.08.2014, Zdroj: 5plus2, Strana: 1, Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Titulní strana

PARDUBICE Pardubický sportovec René Blažejovský se rozhodl využít pardubického letního kina k tomu, aby v něm dělal
nábory sportovců pro své kondiční tréninky v Tyršových sadech a zároveň osvětu, že mladým lidem sluší více sport než pití
alkoholu. Strana 3

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO DĚTI. S BOXEM A PEJSKY
TISK, Datum: 22.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...DOHLEDEM René Blažejovského (na snímku vlevo) a dalších nadšenců z Macak´s Gym Pardubice se v prostorách
Pardubického letního kina uskutečnilo ve čtvrtek sportovní odpoledne určené nejen pro děti a mládež z dětských domovů,
ale každého zájemce. Vyzkoušet jste si tu mohli thajský box, sledovat psí...

Pardubické letní kino Pernštejn dnes přiblíží civilní život bývalé první dámy Olgy Havlové
TISK, Datum: 22.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...si ujít Pardubice – Na celovečerní dokumentární film o bývalé první dámě Olze Havlové (na archivním snímku) můžete zajít
dnes večer do Pardubického letního kina Pernštejn. Od devíti hodin v Tyršových sadech můžete nahlédnout do života ženy
mnoha tváří. Promítá se zdarma. „Dnešní dokumentární...

Co týden dal
TISK, Datum: 25.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...závodišti se běžela třetí kvalifikace na jeden z nejprestižnějších dostihů na starém kontinentu – na Velkou pardubickou.
Neděle 24. srpna – Pardubické letní kino Pernštejn uvedlo v Tyršových sadech film Zpátky do ringu. ...

Letní kino uvede film plný populárních hvězd
TISK, Datum: 25.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...Touha po pomstě ho žene do Japonska, aby svou noční můru konfrontoval a za jakoukoliv cenu se jí navždy zbavil,“ přiblížil
děj filmu promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Až do konce srpna mají zájemci možnost vidět atraktivní filmy pod
širým nebem. Promítání začíná opět od jednadvaceti...

Letní pecky, poznej všecky
TISK, Datum: 25.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...· Vodní radovánky a atrakce v centru Pardubic · Sportareál České Petrovice · Výletní loď Arnošt z Pardubic · Železnými
horami na koni · Pardubické letní kino · Lanové centrum Pardubice · Rybolov v Lázních Bohdanči ...

Letní kino dnes večer prostře zdarma Cizí oběd
TISK, Datum: 26.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...tip Pardubice – Dnes večer se diváci Pardubického letního kina v Tyršových sadech mohou těšit na romantickou komedii
Cizí oběd. „Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím pozoruhodné sítě
poslíčků. Vědci z Harvardovy univerzity tento dokonalý...

Letní kino bude putovat společně s Hobitem
TISK, Datum: 27.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...na Východ, setkává se s kožoměncem Meddědem a v lese plném nástrah je přepadena houfem obřích Pavouků,“ uvedl o
tomto fantasy filmu promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Ve snímku budou k vidění velké hvězdy filmového
nebe, jako je například Ian Mc Kellen, Orlando Bloom nebo Cate...

Do letního kina míří režisér Novák
TISK, Datum: 27.08.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (mat), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Krátce Na zítřejší projekci do pardubického letního kina přijede režisér Jan „Chicago“ Novák. Uvede tady svůj film
Nedodržený slib. Popisuje životní pouť fotbalisty Martina Friedmanna, který přežil nejhorší nástrahy osudu a války, ze
Slovenska se přes Izrael dostal až do USA. Novák s režisérem...

Jak hrát fotbal o život? Dnes v letním kině
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Jak hrát fotbal o život? Dnes v letním kině
TISK, Datum: 28.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...příběhů. Tak vznikl i scénář k filmu Nedodržený slib, který je o talentu, fotbale, válce a pár neuvěřitelných zázracích,“
poznamenal promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Film Nedodržený slib přijede Jan Chicago Novák dnes
osobně uvést do Pardubic, a to do Tyršových sadů. Pardubické letní ...

„Pojedeme k moři,“ zazní dnes v kině
TISK, Datum: 29.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura Výchdoní Čechy

...Pojedeme k moři zmařilo počasí, které se podobalo spíše podzimním plískanicím než romantickému letnímu výletu za
dobrodružstvím. Pořadatelé Pardubického letního kina Pernštejn ale nechtěli publikum o autorský debut jednoho z našich
nejzajímavějších mladých tvůrců Jiřího Mádla ochudit a rozhodli...

Letní kino uvede letošní dva poslední snímky
TISK, Datum: 30.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Pardubické letní kino , které stále sídlí v Tyršových sadech, jen má svůj vchod kvůli rekonstrukci parku posunutý o 200
metrů, promítá dnes večer od 21 hodin snímek 300: Vzestup říše. „Jedná se o akční americké drama. Režie se ujal Noam
Murro. Jde o pokračování epické ságy podle nového komiksového...

Film o člověku, který přežil holocaust i proto, že hrál skvěle fotbal, překvapil i jeho tvůrce
TISK, Datum: 30.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...slovenskočeskoamerického filmu Nedodržený slib Jan Chicago Novák zavítal ve čtvrtek do Pardubického letního kina
Rozhovor Pardubice – Kdo viděl filmy Valmont,Báječná léta pod psa, Šeptej či Nejasná zpráva o konci světa, zná tvorbu
scénáristy Jana Chicago Nováka. Kdo spatřil v Pardubickém...

Firemní party v kině? Zážitek!
TISK, Datum: 30.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic. cz byl
Martin Janák. Ten měl unikátní možnost společně se svými kolegy uspořádat firemní party v Pardubickém letním kině
Pernštejn. To po celou dobu prázdnin promítá zdarma atraktivní dom...

Krajská vláda chce přilákat filmaře. Odmítá ale brak
TISK, Datum: 01.09.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Jaroslav Hubený, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...dvojí přínos. Filmy propagují zajímavá místa v kraji a filmaři přinášejí více peněz do míst, ve kterých natáčejí. Například
provozovatel pardubického letního kina Jan Motyčka tento záměr podporuje. „Je to chvályhodný krok. Co vás může více
přilákat k návštěvě kraje než pěkný biják s pěknou lokací....

Co týden dal
TISK, Datum: 01.09.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Pardubice dostávají nový most a multikino CineStar promítalo pohádku Tři bratři Pondělí 25. srpna – V Pardubicích na soutoku
Labe a Chrudimky začali dělníci montovat nový most. Úterý 26. srpna – V Pardubickém letním kině, které promítá o
prázdninách zcela zdarma v Tyršových sadech, návštěvníci v...

Tyršovy sady v Pardubicích opustilo letní kino
RÁDIO, Datum: 03.09.2014, Zdroj: Rádio Blaník - východ, Zpráva: 1, Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

moderátor Tyršovy sady v Pardubicích opustilo letní kino. Jestli je to navždy, ukážou komunální volby. Ne všichni politici ho
totiž chtějí zpět. Pardubické letní kino promítá v sadech zadarmo od roku 2006. Teď začala oprava okolí pardubického
zámku.

Letní kino opustilo Tyršovy sady. Jestli je to navždy, ukážou volby URL
WEB, Datum: 03.09.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s.
Pardubické letní kino , které od roku 2006 zadarmo promítá v sadech, v neděli uzavřelo devátý ročník. Zda se za rok vrátí, se
rozhodne v komunálních volbách. Ne všichni politici ho totiž chtějí zpět. Jen co v neděli večer naposledy zhaslo v Tyršových
sadech promítací plátno, pracovníci letního kina...

Letní kino opustilo sady. Navždy? Ukážou volby
TISK, Datum: 03.09.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubické letní kino , které od roku 2006 zadarmo promítá v sadech, v neděli uzavřelo 9. ročník. Zda se za rok vrátí, se
rozhodne v komunálních volbách. Ne všichni politici ho totiž chtějí zpět. PARDUBICE Jen co v neděli večer naposledy zhaslo v
Tyršových sadech promítací plátno, pracovníci...

Pardubické letní kino jako dvouměsíční filmový festival
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Pardubické letní kino jako dvouměsíční filmový festival
TISK, Datum: 05.09.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...ročník byl složitý vzhledem k řadě technických komplikací a nepřízni počasí Pardubice – Posledním srpnovým dnem se
uzavřely brány Pardubického letního kina Pernštejn v Tyršových sadech. Letošní devátý ročník byl vzhledem k řadě
technických komplikací spojených s chystanou rekonstrukcí městského...

Dvouměsíční filmový festival s hosty a hvězdami skončil URL
WEB, Datum: 11.09.2014, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: Věra Nevečeřalová, RU / den: 10 000, Vydavatel: Chrudimské noviny a.s., Rubrika:
Kultura
...- Uzavřely se brány Pardubického letního kina Pernštejn vTyršových sadech a skončil letošní devátý ročník. Vzhledem
křadě technických komplikací i srpnové nepřízni počasí organizačně byl jedním znejsložitějších, přesto jej publikum vbleskovém
průzkumu hodnotí jako jeden znejvydařenějších. ...

Anketa Pardubického deníku: Bojíte se eboly?
TISK, Datum: 12.09.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (šim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Pokud vím, tak se středeční podezření na výskyt smrtící eboly v
Pardubicích naštěstí vyvrátilo. Nyní snad už bezprostřední hrozba opadla. Ale s tím, že je naše země propojená leteckou
dopravou s prakticky celým světem, vidím do budoucna hrozbu výskytu...

Rubeš: „Dočkáme se stálého letního kina?“
TISK, Datum: 17.09.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Miroslav Rubeš, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: pardubicko u nás doma

... Pardubice – V této době se živě diskutuje o budoucnosti Pardubického letního kina (na archivním snímku) v souvislosti s
revitalizací Tyršových sadů. Názory jsou poznamenány předvolební rétorikou. Každý se snaží získat voliče na svoji stranu i za
pomoci tohoto tématu. Podívejmese ale na věc...

Anketa: Byla podle vás bezpečnostní opatření kvůli anonymu adekvátní?
TISK, Datum: 01.10.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...podobného mělo opakovat. Už tento zákrok stojí mnoho peněz. Doufám, že tento postup všechny odradí od podobných akcí.
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Většinou jsou to telefonáty studentů, kteří se bojí jít do školy. To je u
základních škol. Ale co vedlo k jednání kohosi na...

Letní pecky naplnily léto v kraji zážitky URL
WEB, Datum: 02.10.2014, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Pardubickykraj.cz, RU / den: 115 040, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...Svojanov, Vodní radovánky a atrakce v centru Pardubic, Sportareál České Petrovice, Výletní loď Arnošt z Pardubic,
Železnými horami na koni, Pardubické letní kino , Lanové centrum Pardubice, Na rybolov do Lázní Bohdaneč. ...

Letní pecky naplnily léto v kraji zážitky URL
WEB, Datum: 02.10.2014, Zdroj: pardubickenovinky.cz, RU / den: 40 000, Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.

...Svojanov, Vodní radovánky a atrakce v centru Pardubic, Sportareál České Petrovice, Výletní loď Arnošt z Pardubic,
Železnými horami na koni, Pardubické letní kino , Lanové centrum Pardubice, Na rybolov do Lázní Bohdaneč. (red, foto:
pardubický kraj) ...

Volby jsou úspěchem pro nezávislé, ČSSD a ANO URL
WEB, Datum: 11.10.2014, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z domova
...straně, ale především na kvalitních lidech. Proto budu v letošních volbách do pardubického zastupitelstva křížkovat,"
prozradil promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. 9:08 - V Bystřici nad Pernštejnem na Vysočině spojili
komunální a senátní volby také s hlasováním v...

Anketa: Půjdete ke komunálním volbám?
TISK, Datum: 11.10.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (tva), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...i kandidáty. Doufám, že ve vedení města budou lidé, kteří chtějí pracovat pro město a pro občany, nikoliv pro sebe. Jan
Motyčka, promotér Pardubického letního kina Jako většina lidí, tak i já se chystám ke komunálním volbám. Vímjistě, koho
budu volit. Řídím se názorem, že nezáleží na politické...

Anketa: Co čekáte od nové pardubické koalice?
TISK, Datum: 24.10.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (tva), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...ale i jiná sportoviště. Také by mohlo dojít k vytvoření volnočasových aktivit v oblasti Labe a Chrudimky. Jan Motyčka,
provozovatel Pardubického letního kina Především doufám, že město pokročí dopředu. V nové koalici sedí schopní a
rozumní lidé, kteří snad město dovedou ke světlým zítřkům. Vprvní...

Anketa Pardubického deníku: Jaký název by podle vás slušel pardubické multifunkční aréně a AFI Paláci?
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Anketa Pardubického deníku: Jaký název by podle vás slušel pardubické multifunkční aréně a AFI Paláci?
TISK, Datum: 27.11.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mue), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...jsme zazářili. Stadiony a arény po celé republice totiž mají obvykle název podle investorů či majitelů. Jan Motyčka, 35 let,
provozovatel Pardubického letního kina AFI Palác se jmenuje podle provozovatele a aréna má název podle investora. AFI
Palác bych určitě nepřejmenovával, protože lidé už jsou...

Anketa Pardubického deníku: Jaký je váš
TISK, Datum: 06.12.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tar), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...akce ještě mnohemzajímavější. Pravděpodobně ji sám jako divák také navštívím. Jen abynám vyšlo co nejlepší počasí. Jan
Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Podobné akce otevřené pro širokou veřejnost jsou podle mého
názoru přínosné, protože pomáhají dokreslovat vánoční...

Otázka Pardubického deníku na víkend:
TISK, Datum: 04.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jak se díváte na zrušení poplatků za pobyt v nemocnicích, lázních či léčebnách?
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Myslím, že poplatky by měly zůstat. Pacienti mají jídlo, v nemocnici teplo a
další služby. Stovka je dnes pakatel. Jak si s tím poradí nemocnice, je otázkou. Zrušil bych ale poplatek 30 korun za opakované
výkony. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Z pohledu toho, že můj muž ležel dlouhodobě v nemocnici a
zaplatili jsme za jeho léčbu mnoho peněz, to je dobře. Ale jinak k této problematice nemám co říci, nerozumím ji.
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Nevidím to pozitivně, část služeb by se měla platit. Když jdu do
hotelu, také si platím jídlo a pokoj. V Americe vás bez pojištění nechají umřít.
Važme si tohoto luxusu! Lumír Sokol, provozovatel klubu Ponorka Pardubice Sice se mě to nyní netýká, avšak pro lidi, kteří
mají méně peněz, je to dobře. Ale stejně na to doplatím jako daňový poplatník, protože stát to bude muset nějak řešit. Jiří
Ševčík, zpěvák, lídr pardubické kapely Pirate Swing Band Nejsem odborník na zdravotnictví, ale každá koruna vložená do
tohoto odvětví je dobrá. Proto jsem zvědav, jak si s tímto výpadkem příjmů všechny nemocnice poradí.
Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla Pardubice Podle mého názoru jsme si jako občané na poplatky v nemocnicích již
zvykli. Byl to pouhý symbolický poplatek s ohledem na to, kolik vlastně služby v nemocnicích stojí.

Region vydání: Východní Čechy
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„Těžce se něco buduje, ale pak lehce bourá,“ říká Fero Fenič
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Názor experta
Pardubice – Je 600 tisíc korun z rozpočtu města na provoz Pardubického letního kina moc nebo málo, když jeho rozpočet
činí 1,2 milionu korun? „Žádná velká suma to rozhodně není,“ domnívá se duchovní otec prestižní mezinárodní přehlídky
Febiofest FERO FENIČ (na snímku), který do Pardubického letního kina několikrát osobně zavítal. Ato je dokonce dodnes
jediným místem na světě, kde je možné legálně veřejně promítat legendární Českou sodu.
„Když se promítá bezplatně celé dva prázdninové měsíce, vychází mi, že rozpočet letního kina rozhodně není nadsazený. Vždyť
jen půjčovné za film se pohybuje od tří tisíc korun za jeden snímek, přičemž ty atraktivní mnohdy překračují hranici deseti tisíc
korun. Kromě filmů ale někdo musí poskytnout projekční zařízení, musí vybudovat technické zázemí a servis pro návštěvníky,“
sdělil Fero Fenič.
Chce město kino?
„Je samozřejmě otázkou, zda město pro své občany letní kino chce. To mu nikdo nemůže vnucovat. Pokud ale v Pardubicích
vznikla taková akce, která je v České republice naprosto ojedinělá, je smutné, že se hází klacky pod nohy těm, kteří tento
unikátní projekt vybudovali. Ono se těžce něco buduje, ale pak velmi lehce bourá,“ posteskl si zakladatel Febiofestu, který jako
dlouholetý organizátor prestižní mezinárodní filmové přehlídky moc dobře ví, o čem mluví.
Zruinuje rozpočet?
„Myslím, že hlavní problém asi nebude ve financích. Nedomnívám se, že částka 200 tisíc korun navíc by zřejmě rozpočet města
nezruinovala. A v létě přece jen Pardubice nedisponují zas tak širokou nabídkou, nehledě na to, že tuto akci každoročně
navštěvuje kolem padesáti tisíc diváků, což je za dva měsíce z mého pohledu velmi slušný počet. Proto mi to přijde skoro až
směšné, že se musí provozovatelé Pardubického letního kina každoročně handrkovat o podporu,“ dodal Fero Fenič.
„Bohužel to v Česku není žádná výjimka. Je obvyklé, že se seberou peníze kultuře a dají se do sportu. Jenže u kultury mluvíme
o tisících, zatímco u sportu o milionech,“ pokračoval filmový tvůrce.
„Nevím, možná by se někdo jiný rád chopil projektu letního kina a profitoval z něj bez toho, že by musel absolvovat porodní
bolesti, s nimiž se museli potýkat dosavadní provozovatelé,“ uzavřel Fero Fenič.

Region vydání: Východní Čechy
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Duchovní otec Febiofestu Fero Fenič: Těžce se něco buduje, ale pak lehce bourá URL
WEB, Datum: 09.01.2014, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice – Je 600 tisíc korun z rozpočtu města na provoz Pardubického letního kina moc nebo málo, když jeho rozpočet
činí 1,2 milionu korun? „Žádná velká suma to rozhodně není," domnívá se duchovní otec prestižní mezinárodní přehlídky
Febiofest FERO FENIČ
"
Letní kino v Pardubicích je dokonce dodnes jediným místem na světě, kde je možné legálně veřejně promítat legendární
Českou sodu.
„Když se promítá bezplatně celé dva prázdninové měsíce, vychází mi, že rozpočet letního kina rozhodně není nadsazený. Vždyť
jen půjčovné za film se pohybuje od tří tisíc korun za jeden snímek, přičemž ty atraktivní mnohdy překračují hranici deseti tisíc
korun. Kromě filmů ale někdo musí poskytnout projekční zařízení, musí vybudovat technické zázemí a servis pro návštěvníky,"
sdělil Fero Fenič.
Chce město kino?
„Je samozřejmě otázkou, zda město pro své občany letní kino chce. To mu nikdo nemůže vnucovat. Pokud ale v Pardubicích
vznikla taková akce, která je v České republice naprosto ojedinělá, je smutné, že se hází klacky pod nohy těm, kteří tento
unikátní projekt vybudovali. Ono se těžce něco buduje, ale pak velmi lehce bourá," posteskl si zakladatel Febiofestu, který jako
dlouholetý organizátor prestižní mezinárodní filmové přehlídky moc dobře ví, o čem mluví.
Zruinuje rozpočet?
„Myslím, že hlavní problém asi nebude ve financích. Nedomnívám se, že částka 200 tisíc korun navíc by zřejmě rozpočet města
nezruinovala. A v létě přece jen Pardubice nedisponují zas tak širokou nabídkou, nehledě na to, že tuto akci každoročně
navštěvuje kolem padesáti tisíc diváků, což je za dva měsíce z mého pohledu velmi slušný počet. Proto mi to přijde skoro až
směšné, že se musí provozovatelé Pardubického letního kina každoročně handrkovat o podporu," dodal Fero Fenič.
„Bohužel to v Česku není žádná výjimka. Je obvyklé, že se seberou peníze kultuře a dají se do sportu. Jenže u kultury mluvíme
o tisících, zatímco u sportu o milionech," pokračoval filmový tvůrce.
„Nevím, možná by se někdo jiný rád chopil projektu letního kina a profitoval z něj bez toho, že by musel absolvovat porodní
bolesti, s nimiž se museli potýkat dosavadní provozovatelé," uzavřel Fero Fenič."
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Bude zábava v Pardubicích ve stejném rozsahu? Letnímu kinu chybí peníze URL
WEB, Datum: 09.01.2014, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice - Mohou se obyvatelé Pardubic opět těšit na svou letní zábavu v podobě Pardubického letního kina ? Vypadá to,
že ano, i když není zatím jisté, jestli bude v Tyršových sadech a zda bude v obvyklém rozsahu.
"Brendl: „Rozumný kompromis"
„Uvidíme, jestli budeme pokračovat ve stejném režimu, schůzka s promotérem letního kina Janem Motyčkou mě ještě čeká. Pan
Motyčka žádá na provoz kina částku 600 tisíc korun, já za rozumný kompromis považuji 400 tisíc, ačkoliv komise pro kulturu
navrhla menší dotaci," podotkl náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Otázkou zůstává, co se stane, pokud se konečně začnou opravovat Tyršovy sady. Letní kino už jednou muselo fungovat v
„azylu" vedle skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží. Tato lokalita by v případě revitalizace parku opět připadala v
úvahu, rozhodnutí by ovšem záleželo na provozovateli.
Naopak vedení města už neuvažuje o tom, že by na pořádání letního kina vypsalo výběrové řízení. „Původně jsem byl
zastáncem této varianty, ale nakonec jsem dospěl k názoru, že by to vůči panu Motyčkovi nebylo fér. Značku letní kino v
Pardubicích vybudoval on a my mu nechceme brát jeho know-how," vysvětlil František Brendl.
„Je hezké, že se pan náměstek vyjádřil, že by bylo nefér, kdyby se vypisovalo výběrové řízení na nového provozovatele
Pardubického letního kina . Bohužel však vzápětí dodal, že když nám 400 tisíc nebude stačit, bude se město muset
poohlédnout jinde, což je v zásadě totéž. Pokud to nepůjde u města, tak potřebných 200 tisíc korun budeme muset sehnat
někde jinde. Pokud je nezískáme, nebude moct být v takovém rozsahu, v jakém jsou jeho návštěvníci zvyklí, ale to nechceme
dopustit," sdělil promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Rozpočet kina přesahuje milion
„Rozpočet kina je 1,2 milionu korun. Žádost o podporu budeme směřovat k ministerstvu kultury, jehož záštitu jsme v minulosti
dokázali získat jako ojedinělý projekt svého druhu v České republice, ale také k Pardubickému kraji," doplnil promotér kina.
„ Pardubické letní kino je určitě výjimečným projektem. Jsme připraveni ho podpořit. V jaké částce, to je v tuto chvíli velmi
předčasná otázka. Zatím jsme žádnou žádost od provozovatelů neobdrželi," prohlásil hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický.
Pardubické letní kino také pomáhá. Děti ?z dětského domova se podívají do bazénu
Pardubické letní kino dělá radost nejen svým divákům. Jeden z jeho provozovatelů Tomáš Drechsler předal dětem z
Dětského domova Pardubice vstupenky do Aquacentra Pardubice v hodnotě šesti tisíc korun. „Těší nás, že se nám podařilo
vykouzlit úsměv na tváři dětí z dětského domova. Ty si zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků mnohdy nemohou
dovolit to, co jejich šťastnější vrstevníci pokládají za úplnou samozřejmost," nechal se slyšet Tomáš Drechsler. „Tyto vstupenky
byly součástí reciproční spolupráce s Aquacentrem Pardubice. Získali jsme je výměnou za reklamu v letním kině," upřesnil
Tomáš Drechsler. „Za tento dárek jsme moc rádi," pochvalovaly si novoroční nadílku děti z dětského domova. „Přízeň
pořadatelů Pardubického letního kina je velmi příjemná. Rozhodně bychom si přáli, abychom si ji udrželi i do budoucna.
Určitě je to pro nás zajímavá pomoc, která nám pomáhá zvládnout nelehkou životní situaci dětí v dětském domově," sdělila
ředitelka dětského domova Zdenka Hrubešová.
Názory čtenářů
Zapomněli už snad politici na předvolební sliby o zachování letního kina?
Zastupitelé Pardubic schválili dotaci na provozování letního kina ve výši 400 tisíc korun. Provozovatelé v čele s Janem
Motyčkou ovšem požadují 600 tisíc. Je mi pětatřicet let, mám dvě malé děti. Do letního kina chodím každý rok od jeho založení.
Musím uznat, že kvalita služeb, veškerý servis až po občerstvení se každoročně zvyšuje. Samozřejmě nemohu také opomenout
kvalitu a výběr filmů. To jim pan Motyčka leží tak v žaludku? Do hokeje mohou sypat miliony, ale na kino nemohou uvolnit tak
směšnou částku? Vždyť se jedná o povedenou akci, která trvá celé dva měsíce, návštěvnost je také dost vysoká. Hlavně, že se
podporují jiné akce, které mají směšnou návštěvnost a městu toho moc nepřinesou. V Pardubicích bohužel bývá zvykem, že
každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán a povedené akce se zásadně ruší. Hlavně, že před volbami všichni politici
slibovali, že budou prosazovat zachování letního kina. Na tyto sliby už zapomněli? Nebo se jedná o osobní mstu panu
Motyčkovi?
Hana Komárková, Pardubice
Jak získat chybějících 200 tisíc? Čtenáři navrhují zavést symbolické vstupné
Jak získat chybějících 200 tisíc korun na provoz Pardubického letního kina ? „Co takhle chtít po každém divákovi částku
kolem 25 korun? Je to hodnota jednoho piva, což by asi nikoho nezabilo a je to určitě o hodně méně, než je vstupné do
normálního kina. Myslím, že by to za pokus stálo," radí v internetové diskusi Pardubického deníku čtenář podepsaný jako Fero.
„Pokud mě paměť neklame, byl příspěvek na rok 2013 odsouhlasen za podmínky, že na další rok se vypíše výběrové řízení,
protože za rok 2013 už na toto řízení nebyl čas. A teď už zase postaru? Nechápu, proč by provozovatel nemohl vybírat za
projekci symbolických deset korun a pokud do kina za těchto podmínek přijde za prázdniny jen 20 tisíc lidí… Slovní úloha pro
třetí třídu základní školy. Jenže ony jsou příští rok volby, že," položil řečnickou otázku čtenář podepsaný jako Jiří.
"
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Bude obvyklá letní zábava Pardubic ve stejném rozsahu?
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ, TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795,
Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubickému letnímu kinu se zatím nepodařilo získat chybějících 200 tisíc korun
Téma Pardubického deníku: budoucnost a podpora Pardubického letního kina
Pardubice – Mohou se obyvatelé Pardubic opět těšit na svou letní zábavu v podobě Pardubického letního kina ? Vypadá to,
že ano, i když není zatím jisté, jestli bude v Tyršových sadech a zda bude v obvyklém rozsahu.
Brendl: „Rozumný kompromis“
„Uvidíme, jestli budeme pokračovat ve stejném režimu, schůzka s promotérem letního kina Janem Motyčkou mě ještě čeká. Pan
Motyčka žádá na provoz kina částku 600 tisíc korun, já za rozumný kompromis považuji 400 tisíc, ačkoliv komise pro kulturu
navrhla menší dotaci,“ podotkl náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Otázkou zůstává, co se stane, pokud se konečně začnou opravovat Tyršovy sady. Letní kino už jednou muselo fungovat v
„azylu“ vedle skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží. Tato lokalita by v případě revitalizace parku opět připadala v
úvahu, rozhodnutí by ovšem záleželo na provozovateli.
Naopak vedení města už neuvažuje o tom, že by na pořádání letního kina vypsalo výběrové řízení. „Původně jsem byl
zastáncem této varianty, ale nakonec jsem dospěl k názoru, že by to vůči panu Motyčkovi nebylo fér. Značku letní kino v
Pardubicích vybudoval on a my mu nechceme brát jeho knowhow,“ vysvětlil František Brendl.
„Je hezké, že se pan náměstek vyjádřil, že by bylo nefér, kdyby se vypisovalo výběrové řízení na nového provozovatele
Pardubického letního kina . Bohužel však vzápětí dodal, že když nám 400 tisíc nebude stačit, bude se město muset
poohlédnout jinde, což je v zásadě totéž. Pokud to nepůjde u města, tak potřebných 200 tisíc korun budeme muset sehnat
někde jinde. Pokud je nezískáme, nebude moct být v takovém rozsahu,v jakém jsou jeho návštěvníci zvyklí, ale to nechceme
dopustit,“ sdělil promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Rozpočet kina přesahuje milion
„Rozpočet kina je 1,2 milionu korun. Žádost o podporu budeme směřovat k ministerstvu kultury, jehož záštitu jsme v minulosti
dokázali získat jako ojedinělý projekt svého druhu v České republice, ale také k Pardubickému kraji,“ doplnil promotér kina.
„ Pardubické letní kino je určitě výjimečným projektem. Jsme připraveni ho podpořit. Vjaké částce, to je v tuto chvíli velmi
předčasná otázka. Zatím jsme žádnou žádost od provozovatelů neobdrželi,“ prohlásil hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický.
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Pardubické letní kino také pomáhá. Děti z dětského domova se podívají do bazénu
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Zaujalo nás
Pardubice – Pardubické letní kino dělá radost nejen svým divákům. Jeden z jeho provozovatelů Tomáš Drechsler předal
dětem z Dětského domova Pardubice vstupenky do Aquacentra Pardubice v hodnotě šesti tisíc korun. „Těší nás, že se nám
podařilo vykouzlit úsměv na tváři dětí z dětského domova. Ty si zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků mnohdy
nemohou dovolit to, co jejich šťastnější vrstevníci pokládají za úplnou samozřejmost,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler. „Tyto
vstupenky byly součástí reciproční spolupráce s Aquacentrem Pardubice. Získali jsme je výměnou za reklamu v letním kině,“
upřesnil Tomáš Drechsler. „Za tento dárek jsme moc rádi,“ pochvalovaly si novoroční nadílku děti z dětského domova. „Přízeň
pořadatelů Pardubického letního kina je velmi příjemná. Rozhodně bychom si přáli, abychom si ji udrželi i do budoucna.
Určitě je to pro nás zajímavá pomoc, která nám pomáhá zvládnout nelehkou životní situaci dětí v dětském domově,“ sdělila
ředitelka dětského domova Zdenka Hrubešová.
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Anketa Pardubického deníku: Mělo by Pardubické letní kino dostat 600 tisíc korun?
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (fa, td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Jaroslav Menšík, starosta Městského obvodu Pardubice 1 Podle rozpočtu akce, který je veřejně přístupný, je dobře, že město
Pardubice přidá finance na provoz letního kina. Suma 400 tisíc je málo, za to by kino nemělo takovou úroveň.
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Je špatné, když se mění podmínky spolupráce za pochodu. Není
vůbec dobré, když se jednání konají jednou nahoru, pak zase dolů. Podpora by měla zůstat ve stejné výši.
Josef Vrána, herec Nemám sice v hlavě podrobný rozpočet Pardubického letního kina , ale myslím si, že projekce, kterých
jsem se osobně účastnil, byly skvělé. Dotaci bych provozovatelům ponechal ve výši 600 tisíc korun.
Jan „Chicago“ Novák, režisér, spisovatel, scénárista Nejsem ekonom a nevím, kolik peněz jde v Pardubicích na kulturu.
Vímvšak, že letní kino je v celé republice naprosto unikátní projekt a byla by škoda, kdyby o něj město kvůli 200 tisícům přišlo.
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Názory čtenářů
TISK, Datum: 09.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Zapomněli už snad politici na předvolební sliby o zachování letního kina?
Pardubice – Zastupitelé Pardubic schválili dotaci na provozování letního kina ve výši 400 tisíc korun. Provozovatelé v čele s
Janem Motyčkou ovšem požadují 600 tisíc. Je mi pětatřicet let, mám dvě malé děti. Do letního kina chodím každý rok od jeho
založení. Musím uznat, že kvalita služeb, veškerý servis až po občerstvení se každoročně zvyšuje. Samozřejmě nemohu také
opomenout kvalitu a výběr filmů. To jim pan Motyčka leží tak v žaludku? Do hokeje mohou sypat miliony, ale na kino nemohou
uvolnit tak směšnou částku? Vždyť se jedná o povedenou akci, která trvá celé dva měsíce, návštěvnost je také dost vysoká.
Hlavně, že se podporují jiné akce, které mají směšnou návštěvnost a městu toho moc nepřinesou. V Pardubicích bohužel bývá
zvykem, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán a povedené akce se zásadně ruší. Hlavně, že před volbami
všichni politici slibovali, že budou prosazovat zachování letního kina. Na tyto sliby už zapomněli? Nebo se jedná o osobní mstu
panu Motyčkovi?
Hana Komárková, Pardubice
Jak získat chybějících 200 tisíc? Čtenáři navrhují zavést symbolické vstupné
Pardubice – Jak získat chybějících 200 tisíc korun na provoz Pardubického letního kina ? „Co takhle chtít po každém divákovi
částku kolem 25 korun? Je to hodnota jednoho piva, což by asi nikoho nezabilo a je to určitě o hodně méně, než je vstupné do
normálního kina. Myslím, že by to za pokus stálo,“ radí v internetové diskusi Pardubického deníku čtenář podepsaný jako Fero.
„Pokud mě paměť neklame, byl příspěvek na rok 2013 odsouhlasen za podmínky, že na další rok se vypíše výběrové řízení,
protože za rok 2013 už na toto řízení nebyl čas. A teď už zase postaru? Nechápu, proč by provozovatel nemohl vybírat za
projekci symbolických deset korun a pokud do kina za těchto podmínek přijde za prázdniny jen 20 tisíc lidí... Slovní úloha pro
třetí třídu základní školy. Jenže ony jsou příští rok volby, že,“ položil řečnickou otázku čtenář podepsaný jako Jiří.
(pad)
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Těžko najít oblíbenější kulturní projekt
TISK, Datum: 11.01.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Martin Biben, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Zápisník
Lze chápat, že pardubický magistrát přepočítává každou korunu a nechce letní kino přeplatit.
Na druhou stranu není v Pardubicích ani jinde na východě Čech (v oboru promítání pod širým nebem ani jinde v zemi), příliš
kulturních projektů, které by získaly takovou oblibu při udržení velmi slušné úrovně prostředí i programu.
Přesněji řečeno, pardubické letní kino se během pár let existence vyvinulo ve fenomén, který jen těžko snese srovnání.
Navštěvují ho desítky tisíc lidí, přináší do ospalého letního centra města život.
Co jiného už by si zasloužilo podporu, která alespoň zůstane na stejné úrovni jako v předchozím roce.
Navíc radnice přece vždycky nebývá na vynaložené peníze tak úzkostlivá.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

31 / 268

Zpět

Otázka na víkend: Bylo by pro Pardubice přínosem muzeum letectví?
TISK, Datum: 11.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Všechno, co by přilákalo více turistů do Pardubic, vítám.
Město je spojováno s Janem Kašparem, prvním aviatikem, navíc tu máme rozrůstající se civilní letiště. Byla by to rozhodně
výborná propagace.
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Z pohledu cestovního ruchu je to pro Pardubice úžasný nápad. Navíc
jsme kolébkou letectví, první letec Jan Kašpar byl přece z Pardubic, takže o turisty by nebyla nouze.
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Je to výborný nápad, který do města naláká spoustu příznivců
letectví. Ale na druhou stranu mají Pardubice spoustu problémů, třeba třídu Míru či terminál letiště.
Lumír Sokol, provozovatel klubu Ponorka Pardubice Určitě si Pardubice muzeum letectví zaslouží. Vzpomeňme například na
práci archiváře Zdeňka Bičíka, který perfektně zpracovával historii aviatiky na Pardubicku.
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Chudší letní kino. Méně nových filmů a toalety na magistrátu
TISK, Datum: 11.01.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubické letní kino , které bezplatně promítá v Tyršových sadech od roku 2006, má rozpočet 1,4 milionu. Jeho
provozovatelé chtějí necelou polovinu po radnici. Zatím neúspěšně. Možná pomůže kraj.
PARDUBICE Shání se 200 tisíc korun. Právě taková částka chybí pořadateli letního kina v pardubických Tyršových sadech
Janu Motyčkovi. Každoroční akce má rozpočet 1,4 milionu. Z toho více než polovinu je podnikatel schopen sehnat od sponzorů.
Menší část by rád dostal od města. Ovšem to nabízí pouze 400 tisíc korun.
„Uvidíme, jestli kino bude pokračovat ve stejném režimu, v jakém jsme zvyklí. Schůzka s Janem Motyčkou mě teprve čeká. Ten
žádá 600 tisíc, já za rozumný kompromis považuji 400 tisíc,“ uvedl náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Dokonce dodal, že radniční komise pro kulturu by akci, kterou každé prázdniny, kdy je město mrtvé, navštíví desítky tisíc
fanoušků filmu, dala ještě méně.
„Komise pro kulturu navrhla menší dotaci. To se ostatně opakuje každý rok. Vždy navrhuje o dost méně,“ dodal Brendl.
Každoroční licitace o dvě stě tisíc korun přijde pořadatelům letního kina nepochopitelná. „Chápu, že peněz není nikde dost a že
město se snaží šetřit. Ovšem v porovnání s jinými projekty podporovanými z veřejných peněz, mnohdy pouze několikadenními a
pro pár diváků, mi žádaných šest set tisíc na dvouměsíční kulturní akci pro celé město nepřipadá nijak nehorázných. Bez oněch
200 tisíc prostě nebudeme schopni zajistit kino v takové kvalitě, na kterou jsou návštěvníci zvyklí," uvedl promotér letního kina
Jan Motyčka.
Podle něj by zřejmě byl problém se sehnáním novějších snímků, zajištěním kvalitního zázemí či například zajištěním
dostatečného počtu toalet. „Asi zkusíme sjednat možnost využívání toalet na magistrátu, konec konců to není daleko,“ uvažuje
nahlas a jedním dechem dodává, že kino pořádat bude. Má totiž strach z dalších slov náměstka Brendla.
„Když pan Motyčka nebude ochoten a schopen pořádat kino s městskou dotací 400 tisíc, tak se pokusíme najít někoho jiného,
kdo to dokáže,“ uvedl totiž náměstek. „Původně jsem byl zastáncem koncesního řízení, ale nakonec jsem dospěl k názoru, že
by to vůči panu Motyčkovi nebylo fér. Značku letní kino v Pardubicích vybudoval on,“ řekl František Brendl.
Jenže Motyčka má prý stejně strach, že radnice mu chce projekt stejně sebrat. „Je hezké, že se pan náměstek vyjádřil, že by
bylo nefér, kdyby se vypisovalo výběrové řízení na nového provozovatele kina. Bohužel však vzápětí dodal, že když nám 400
tisíc nebude stačit, bude se město muset poohlédnout jinde, což je v zásadě totéž,“ uvedl Jan Motyčka, který se tak vydává
peníze shánět někam jinam.
Alespoň menší pomoc může čekat na prvním městském obvodě. „Kino určitě podpoříme, ale spíše pomocí při výstavbě areálu
v sadech. Jinak ty debaty s magistrátem považuji za úplně zbytečné. Myslím si, že nakonec si pár měsíců před komunálními
volbami žádný politik nedovolí zaříznout letní kino, kam chodí tisíce voličů,“ uvedl starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík.
Další šance pak existuje na krajském úřadu. Ten Motyčka také chce požádat o finanční pomoc. A hejtman Martin Netolický se
už nechal slyšet, že kino nejspíš podpoří. Zdá se tak, že jediné, co by mohlo zhatit tradiční promítání u zámeckých zdí,je dlouho
připravovaná rekonstrukce Tyršových sadů za 80 milionů korun. Zajímavé ale je, že o jejím startu už nikdo z politiků nahlas
příliš nemluví. „Toho jsem si také všiml, je docela ticho. Ale třeba Úřad pro hospodářskou soutěž nakonec dá stavbě zelenou,“
uvedl starosta Menšík.
Právě jim zmíněný úřad nyní má na stole odvolání pardubických radních proti rozhodnutí, že špatně vypsali soutěž na opravu
parku. Pokud by ho však ÚHOS zamítl, Pardubice nemají prakticky šanci do léta stavbu spustit.
Přesto náměstek Brendl stále doufá, že park se za pomoci evropských peněz nakonec opraví. „Já tomu pevně věřím. Pokud
stavba začne, kino se nejspíše přesune ke skateparku, kde fungovalo už v roce 2012,“ dodal František Brendl.
***
FAKTA Promítání v Tyršových sadech v Pardubicích Poprvé se zadarmo promítaly filmy v Tyršových sadech v létě 2006.
Program je připraven na každý prázdninový večer. Celkem tak lidé mohou vidět až 62 filmů. Loni to bylo dokonce ještě více,
protože se začínalo promítat na konci června. Program se ruší pouze v případě extrémní nepřízně počasí. Filmy začínají v
červenci od 21:30 hodin, v srpnu pak o 30 minut dříve. Lidé mají k dispozici místa k sezení na dřevěných lavicích i plastových
židlích, kiosky s občerstvením a samozřejmě záchody. Hlavní pořadatel letního kina Jan Motyčka se snaží do biografu dostávat
také delegace k jednotlivým snímkům nebo pořádá soutěže.

Foto autor: Foto: Michal Klíma, MAFRA
Foto popis: Přežije? Obyvatelé Pardubic se pravděpodobně také letos dočkají letního kina, otázka však je, zda v takové
kvalitě, na jakou si za osm sezon zvykli.
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Otázka na víkend: Máte problémy s parkováním v Pardubicích?
TISK, Datum: 18.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Když jedu do obchodních center, problémy nemám, kapacita parkovišť je
velká. Opakem jsou kamenné speciální obchody u hlavních silnic v centru, kde je obrovský problém s parkováním, tam jezdím
na kole. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Já osobně problém nemám.
Do práceměvozí manžel, když jedu nakoupit, volné místo vždy najdu, ale chybí tady záchytná parkoviště pro mimopardubické.
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Nanákupy nejezdím, jsme chudá rodina. Když jedu za kulturou,
parkuji většinou na Pernštýnském náměstí nebo poblíž letního kina u vchodu do Tyršových sadů.
Lumír Sokol,
provozovatel klubu Ponorka Pardubice Někdymámproblémy v centru, kdyžmětlačí čas. Výhodou je parkoviště u AFI Paláce, ale
je daleko. Problém je na půlhodinové parkování okolo 14. a 16. hodiny.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

35 / 268

Zpět

Proč škudlit zrovna na letním kině?
TISK, Datum: 20.01.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Jiří Tůma, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kraj Pardubický

Zápisník
Do pardubického letního kina moc nechodím.
Buď mě filmy, které se tam promítají, nezajímají, nebo jsem je dávno před tím viděl. To ale nic nemění na tom, že je
nepochopitelné, proč město nechce kino štědřeji podporovat. Bez ohledu na kvalitu filmové nabídky si k němu najdou během
dvou měsíců cestu desetitisíce lidí. Sjíždí se návštěvníci z blízkého okolí, ale i z Chrudimi nebo Hradce Králové. Kino přes léto
vytváří neopakovatelný kolorit pro město, které je jinak po zbylé měsíce poměrně ospalé. To vše za celkem směšnou částku
pro magistrát. Navíc třeba na rozdíl od hokeje může být dobrý film, stejně jako dobrá kniha, i zdrojem poučení a vzdělání. Furt
je to lepší než křičet, že rozhodčí je... víte co. Zastupitelé by se měli hodně zamyslet nad tím, co vlastně (ne)podporují.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Jiří Tůma redaktor MF DNES
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Otázka Deníku na víkend: Hráli jste někdy v životě kuličky?
TISK, Datum: 25.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Samozřejmě, že jsem hrál kuličky. Moje nejcennější byly skleněnky,
možná, že jsou dodnes. Tím, že jsem bydlel v Pardubičkách, hráli jsme převážně na Vinici, kde byly nejlepší důlky.
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Samozřejmě, ač dáma, jsem kuličky sázela do důlku, kde dnes stojí
budova AFI Paláce. Tamjsem s klukama z okolních paneláků hrávala kuličky, a také jsem vyhrávala!
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Bohužel, kuličky jsem v mládí ani nyní nikdy nehrál a velice se za to
stydím. Ato pro to, že Pardubice jsou domovema doménou nejslavnější kuličkiády, která se koná na ledě.
Lumír Sokol, provozovatel klubu Ponorka Pardubice Hrával jsem jako kluk. Byl jsem kdysi spolupořadatelem a účastníkem
kuličkiád v době undergroundu. Byly to „hospodské“ hry v Tyršových sadech u laviček.
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Anketa: Co říkáte na další zpoždění úprav pardubických Tyršových sadů?
TISK, Datum: 30.01.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Jan Linhart, předseda sdružení Zelená pro Pardubicko Další zpoždění obnovy sadů dokazuje nekompetentní práci radnice a
její neochotu poslechnout hlasy veřejnosti.
Jsem přesvědčen, že revitalizace se v takovém rozsahu, v jakém byla vysoutěžena, nedá v termínu stihnout.
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Projekt rekonstrukce Tyršových sadů není optimální.
Mohl být levnější a více funkční, tedy zaměřený na lidi. Jinak mi zpoždění oprav nevadí. Naopak jsem rád, že i letos zde
budeme moci pořádat Pardubické letní kino .
Alexandr Krejčíř, pardubický zastupitel za opozičníODS Musímříci, že už nevěřím tomu, že by se podařilo revitalizaci zrealizovat
v takovém termínu, aby bylo možné čerpat evropské dotace. Pokusů už bylo během těch let tolik, že obnovu parku za unijní
peníze vidím spíše pesimisticky.
Miroslav Řepa, pardubický architekt Orevitalizaci už jsem toho slyšel tolik, že k tomunemám co říct. Oddoby, co se rozhodlo o
obnově parku, uběhly roky. Je mi to líto, dnes jsou Tyršovy sady v takovém stavu, že se revitalizace musí uskutečnit a rád bych
se toho dožil.
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Stará známá písnička. Pardubice chtějí odklad pro opravu parku URL
WEB, Datum: 31.01.2014, Zdroj: denik.cz

Pardubice - A zase ty Tyršovy sady! Vypadá to, že problematika rekonstrukce městského parku nacházejícího se kousek od
zámku se vrací skoro jako bumerang, se kterým si tu a tam někdo přímo v „Tyršákách" hází. A v tuto chvíli to ani příliš
nevypadá, že bychom se u této obehrané písničky dobrali k nějakému konkrétnímu konci…
"
Jaký je vývoj?
Takže, jaký je v tomto případu vývoj? Město požádalo poskytovatele dotací, tedy Regionální radu Severovýchod, o prodloužení
termínu zahájení revitalizace Tyršových sadů. Stále nemá uzavřené výběrové řízení, protože ho zrušil antimonopolní úřad.
Práce měly začít v únoru, radnice chce odklad na duben. Novinářům to řekla primátorka Štěpánka Fraňková (Sdružení pro
Pardubice).
Antimonopolní úřad by měl podle primátorky v březnu rozhodnout, zda je tendr platný, nebo jej bude muset město vypsat
znovu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) výběrové řízení zrušil kvůli přísně nastaveným požadavkům na
technickou kvalifikaci uchazečů o zakázku.
„Snažíme se nezahálet a být připraveni na podpis smlouvy se stavební firmou. Pokud ÚOHS výběrové řízení zruší,
připravujeme si nové výběrové řízení, které bude otevřené a jednokolové," prohlásila pardubická primátorka.
O prodloužení termínu by měl poskytovatel evropské dotace rozhodovat tento týden. „Celková výše dotace je 76,3 milionu
korun a dosud nebylo nic proplaceno," sdělila mluvčí Regionální rady Severovýchod Eva Jouklová. O změnu termínu Pardubice
žádaly v minulosti už jednou.
Revitalizace Tyršových sadů se odkládá dlouho. V roce 2008 se o ní začalo hovořit jako o jednom z evropských projektů, které
město zařadí do takzvaného integrovaného plánu rozvoje města.
Už předtím vznikly studie na proměnu centrálního parku, které ale byly v roce 2009 zastaralé a musel se nechat vypracovat
nový projekt.
Protesty ekologů
O dva roky později měla radnice povolení kácet zastaralé stromy. Úpravu zanedbaného parku ale zdržely protesty ochránců
přírody. Vadilo jim nadměrné kácení stromů a keřů a vysoké náklady projektu.
Ten se postupně měnil, redukovala betonová promenáda, omezil se počet vykácených stromů, drahé lavičky nahradily levnější.
Redukce ovšem nezaznamenala úsporu, odhady na revitalizaci zůstávají 90 milionů korun. Stavební práce téměř začaly už
předloni. Vítěz soutěže na úpravu parku však nakonec odmítl práce udělat a od smlouvy odstoupil.
Anketa: Co říkáte na další zpoždění úprav pardubických Tyršových sadů?
Jan Linhart, předseda sdružení Zelená pro Pardubicko
Další zpoždění obnovy sadů dokazuje nekompetentní práci radnice a její neochotu poslechnout hlasy veřejnosti. Jsem
přesvědčen, že revitalizace se v takovém rozsahu, v jakém byla vysoutěžena, nedá v termínu stihnout.
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina
Projekt rekonstrukce Tyršových sadů není optimální. Mohl být levnější a více funkční, tedy zaměřený na lidi. Jinak mi zpoždění
oprav nevadí. Naopak jsem rád, že i letos zde budeme moci pořádat Pardubické letní kino .
Alexandr Krejčíř, pardubický zastupitel za opoziční ODS
Musím říci, že už nevěřím tomu, že by se podařilo revitalizaci zrealizovat v takovém termínu, aby bylo možné čerpat evropské
dotace. Pokusů už bylo během těch let tolik, že obnovu parku za unijní peníze vidím spíše pesimisticky.
Miroslav Řepa, pardubický architekt
O revitalizaci už jsem toho slyšel tolik, že k tomu nemám co říct. Od doby, co se rozhodlo o obnově parku, uběhly roky. Je mi to
líto, dnes jsou Tyršovy sady v takovém stavu, že se revitalizace musí uskutečnit a rád bych se toho dožil."
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Otázka Pardubického deníku na víkend: Jaké je vaše nejoblíbenější jméno?
TISK, Datum: 01.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Nejvíce se mi líbí jméno Zdeněk.
V příbuzenstvu byl Zdeněk Havlíček, který se podílel na stavbě opevnění Hanička v Orlických horách. Mezi přátele patří i
Zdeněk Macoun, bývalý šéf pardubické autoškoly.
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mým nejoblíbenějším dívčím jménem je Lucie. Takto jsme s mým
manželem, který se jmenuje Josef, pojmenovali naši dceru. Líbí se mi, to jméno je takové temperamentní.
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Řekl bych, že mými nejoblíbenějšími jmény jsou jména lidí, které
mám rád. A jmenovitě to může být třeba Václav podle českého panovníka a prvního českého prezidenta.
Lumír Sokol, provozovatel klubu Ponorka Pardubice Mým nejoblíbenějším jménem je Magdalena. Aproč?
Protože se tak jmenuje moje dcera. Toto jméno má velkou historickou tradici starou více než dva tisíce let.

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

42 / 268

Autora ranveje v centru Pardubic by měli pozlatit, říká Fero Fenič URL
WEB, Datum: 05.02.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Myšlenka Davida Macháčka vybudovat z třídy Míru v centru Pardubic ranvej jako poctu letci Janu Kašparovi zaujala tisíce lidí.
Za geniální ji označil i známý režisér Fero Fenič.
Podle něj je Macháčkův návrh typickým případem toho, jak může být geniální myšlenka jednoduchá.
"Velmi mě ten nápad zaujal, je to skutečně geniální nápad, který se zcela vymyká všem dosavadním návrhům včetně použitých
materiálů," řekl Fenič.
Nadšení ho ovládlo poté, co uviděl článek o neobvyklém nápadu na pardubické stránce iDNES.cz. V článku je navíc anketa,
kde se naprostá většina lidí vyjádřila pro Macháčkův nápad ( článek a možnost hlasovat v anketě najdete tady ).
"Hned jsem poznal, že se poprvé setkávám s tak přesnou připomínkou něčí činnosti a zároveň s jejím začleněním do běžného
života," dodal známý režisér.
Podle něj se z takového typu památníku stane zároveň atrakce, protože kdo jej bude chtít vidět ve správné perspektivě, musí
vystoupat na vyhlídkový ochoz Zelené brány.
Fenič nešetří chválou na adresu autora návrhu Macháčka, který je dnes reportérem České televize a bývalým redaktorem MF
DNES. "Autora pozlatit a za zbylé peníze dokončit navržené dílo," říká autor televizní České sody.
Návrh památníku Jana Kašpara na třídě Míru
Autor je v rozpacích. "Na to snad ani nemohu reagovat, pokud si chci zachovat skromnou tvář. Ale strašně mě těší debata
kolem toho nápadu, pořád to ve mně vyvolává naději na zdravé Pardubice," opáčil Macháček. Kdo nepozná génia, nemá na
radnici co dělat
Fenič ale právě tohle vidí trochu jinak. Ten se totiž naopak obul do pardubických politiků za to, že nešílí nadšením. Vyhýbavé a
nejednoznačné reakce některých z nich označil za důkaz toho, že v politice nemají co dělat.
"Vadí mi taková ta beznázorovost, jakože ´teprve uvidíme´ a podobně. Politici, co nepoznají geniální nápad, by vůbec neměli
působit ve veřejném životě," dodal Fenič.
Zároveň se přiznal ke "kamarádskému" vztahu s Pardubicemi. Důvodem je podle něj každoroční místní pořádání jeho festivalu
Febiofest už řadu let bez přerušení a pardubické letní kino . "To jsou věci, kterými jsou pro mě Pardubice unikátní," uzavřel.
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Fenič: Ranvej na ulici je geniální
TISK, Datum: 06.02.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Martin Ťopek, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Myšlenka Davida Macháčka vybudovat z třídy Míru v centru Pardubic ranvej, jako poctu letci Janu Kašparovi,
zaujala na stránce pardubice.idnes.cz ke včerejšímu večeru už 10 147 lidí.
Za zcela výjimečnou ji označil i známý režisér Fero Fenič. Podle něj je Macháčkův návrh typickým případem toho, jak může být
geniální myšlenka jednoduchá. „Velmi mě ten nápad zaujal, je to skutečně geniální nápad, který se zcela vymyká všem
dosavadním návrhům, včetně použitých materiálů,“ řekl Fenič. Nadšení ho ovládlo poté, co uviděl článek o neobvyklém nápadu
na pardubické stránce iDNES.cz. V článku je navíc anketa, kde se naprostá většina lidí vyjádřila pro Macháčkův nápad.
Hlasovat v anketě můžete na pardubice. idnes.cz. „Hned jsem poznal, že se poprvé setkávám s tak přesnou připomínkou něčí
činnosti a zároveň s jejím začleněním do běžného života,“ dodal známý režisér a producent.
Podle něj se z takového typu památníku stane zároveň atrakce, protože kdo jej bude chtít vidět ve správné perspektivě, musí
vystoupat na vyhlídkový ochoz Zelené brány.
» Pokračování a více na str. B2
Fero Fenič: Nápad s ranvejí na ulici je geniální
» Pokračování ze str. B1
Fenič nešetří chválou na adresu autora návrhu Macháčka, který je dnes reportérem České televize a bývalým redaktorem MF
DNES. „Autora pozlatit a za zbylé peníze dokončit navržené dílo,“ říká autor známého televizního občasníku ze začátku 90. let
nazvaný České soda.
Autor nápadu s ranvejí David Macháček byl s přívalu poklon v silných rozpacích. „Na to snad ani nemohu reagovat, pokud si
chci zachovat skromnou tvář. Ale strašně mě těší debata kolem toho nápadu, pořád to ve mně vyvolává naději na zdravé
Pardubice,“ opáčil Macháček. Fenič ale právě tohle vidí trochu jinak. Ten se totiž naopak obul do pardubických politiků za to,
že nešílí nadšením. Vyhýbavé a nejednoznačné reakce některých z nich označil za důkaz toho, že v politice nemají co dělat.
„Vadí mi taková ta beznázorovost, jakože "teprve uvidíme" a podobně. Politici, co nepoznají geniální nápad, by vůbec neměli
působit ve veřejném životě,“ dodal Fero Fenič.
Zároveň se přiznal ke "kamarádskému" vztahu s Pardubicemi. Důvodem je podle něj každoroční místní pořádání jeho festivalu
Febiofest už řadu let bez přerušení a pardubické letní kino . „To jsou věci, kterými jsou pro mě Pardubice unikátní,“ uzavřela
známá kulturní osobnost, kterou do Pardubic často zve pořadatel letního kina Jan Motyčka. Asi tak nepřekvapí informace, že i
on podporuje ranvej. „Je to geniální nápad. Rozhodně by to bylo lepší než jiný návrh, na který město stejně nemá peníze. Pro
mě je navíc velmi blízký, protože provozujeme kino také na pražském letišti,“ uvedl Jan Motyčka.
***
FAKTA Fero Fenič Slovenský a český filmový režisér, scenárista, producent a filmový organizátor. Jeho firma Febio je známá i
organizací filmového festivalu Febiofest. Až doposud natočil asi 35 různých filmových děl. Žije a pracuje v Praze. Mezi známá
díla patří například televizní pořad Česká soda.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto popis: Režisér Fero Fenič často jezdí do pardubického letního kina .
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Otázka Deníku na víkend:
TISK, Datum: 08.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Mají mít obce svého zahradníka?
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Kdyby tu žila Pyšná princezna třeba na zámku, okamžitě dělám
zahradníka. Myslím si, že na malých obcích je zahradník potřebný,mnohé je již mají a jejich vzhled je viditelně lepší. Ale v
Pardubicích je tolik travnatých ploch a různých jiných porostů a je dobře, že se o ně starají Služby města Pardubic. Romana
Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Myslím si, že na město, jako jsou Pardubice, je jeden zahradník málo. Ale můj
názor je takový, že o městskou zeleň po celém území města se výborně už řadu let starají Služby města Pardubic a že není
nutné, aby zde pracoval samostatný zahradník.
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Podle mého příjmení se cítím být trochu odborníkem na danou
otázku. Myslím si, že by je obce měly mít a v Pardubicích ne jednoho. Otázkou je, zda vyjde ekonomičtěji mít zahradníka
vlastního nebo aby se o zeleň ve městě starala firma, jako tomu je doposud.
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Otázka Deníku na víkend: Koho byste zvolili osobností Pardubic?
TISK, Datum: 15.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Rozhodně architekta Miroslava Řepu. Aproč? Spoluvytvářel expozice na
světových výstavách Expo 1967 v kanadském Montrealu a rovněž Expo 1970 v japonské Osace. Líbí se mi, jak rekonstruoval
Východočeské divadlo Pardubice. Je to osobnost, která určitě dobře reprezentuje Pardubice.
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mým favoritem je František Šebek, bývalý ředitel Východočeského
muzea Pardubice. Aproč? Líbí se mi, jakým způsobem dokáže své zkušenosti a znalosti předávat mladším kolegům, i za to, jak
v krátké době dokázal jako šéf opravit pardubický zámek.
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Nominaci na ocenění Osobnost Pardubic by si zasloužili dle mého
názoru opravdu všichni pardubičtí patrioti a občané města, kteří i přes současnou nelehkou dobu a ne zcela progresivní rozvoj
Pardubic v nich stále žijí a mají je rádi.
Lumír Sokol, vedoucí klubu Ponorka Pardubice Mou osobností Pardubic je Zdeněk Bičík, bývalý muzeolog a archivář nejprve v
Zámrsku a poté rovněž v rodných Pardubicích. Byl vynikajícím znalcem historie letectví a hlavně našich prvních českých
aviatiků, kteří se pokoušeli vznést se do oblak.
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Šaráda o 200 tisíc pro letní kino pokračuje. Peníze jsou na cestě
TISK, Datum: 19.02.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Provozovatel bezplatného pardubického letního kina Jan Motyčka chce po radních města 600 tisíc korun na promítání.
Politici nejprve řekli ne, včera ale těsně otočili. Poslední slovo však bude mít až zastupitelstvo.
PARDUBICE Zdá se, že radniční koalice se může rozložit na úplné banalitě, jako je dvě stě tisíc korun pro pardubické letní
kino .
Jeho zakladatel Jan Motyčka se nechtěl smířit s tím, že by na něj od města dostal dotaci jen 400 tisíc korun, a chtěl 600 tisíc.
Zastupitelé mu nejprve řekli, že ne, ale včera rozhodnutí zvrátila těsná většina radních. Zastupitelé tak budou hlasovat znova a
opět se ukázalo, že koalice tvořená Sdružením pro Pardubice, ČSSD, Pardubáky a TOP 09 na radnici rozhodně za jeden
provaz netáhne.
„Dále si myslím, že 400 tisíc je ze strany města dostatečná dotace. Pokud dáme dalších 200 tisíc, tak už budeme hradit více
než polovinu rozpočtu akce, to mně přijde přehnané,“ říká náměstek primátorky František Brendl, který z hlasování neměl
žádnou radost.
„Návrh na přihození dalších 200 tisíc prošel o jediný hlas,“ uvedl Brendl. Zklamaná byla i jeho šéfka primátorka Štěpánka
Fraňková, které se změna taktéž nelíbila. „Ještě toto rozhodnutí bude muset schválit zastupitelstvo,“ dodala významně šéfka
radnice.
Usnesení do rady přinesl politik z ČSSD Vítězslav Novohradský, který podobně jako řada dalších zastupitelů za kino tvrdě
lobbuje. „Je tam stále dohled na klid a pořádek, do rána je uklizeno a celá akce je na vysoké úrovni. Je to věc, za kterou se
město nemusí stydět,“ uvedl ke kinu Novohradský.
„Je mi úplně jedno, z jaké politické strany návrh na zvýšení dotace přijde. Jak na radě, tak na zastupitelstvu budu hlasovat pro
důstojnou podporu dobré věci,“ podporuje ho i další radní Jan Němec ze strany TOP 09.
Pravdou ale je, že dotace se ze strany města pravidelně zvyšuje. Když Jan Motyčka v roce 2006 kino rozjížděl, radnice mu
poslala jen 100 tisíc. Po dvou ročnících dotace stoupla na 200 tisíc a v roce 2012 to už bylo 600 tisíc korun. „Na začátku jsme
byli nadšení a naivní zároveň. Od města jsme dostali 100 tisíc, ale pak jsme zjistili, že jen za půjčení filmů dáme 350 tisíc a za
promítací kabinu 100 tisíc. První ročníky jsme dotovali ze svého, protože město nebylo ochotno dotaci zvýšit, i když jsme o to
žádali,“ uvedl Motyčka, který MF DNES také poskytl kompletní rozpočet kina pro letošní rok. Provozovatelé kina zatím počítají,
že utratí 1,2 milionu korun.
Z něho se dá třeba vyčíst, že Motyčka jen brigádníkům, kteří se starají o pohodlí návštěvníků kina, vyplatí přes 200 tisíc korun.
Propagace projektu, do které spadá i tisk bezplatných programů na kvalitním papíře, vyjde na necelých 300 tisíc korun. Půjčení
62 filmů, které Motyčka zadarmo promítne lidem během celých prázdnin pak má vyjít na 160 tisíc korun.
„Vzhledem k tomu, jak se vše neustále zdražuje, tak je pro nás 200tisícová dotace od města klíčová. Bez ní bychom nebyli
schopni zaručit takový servis divákům, na který jsou zvyklí,“ dodal Jan Motyčka, který stále neví jestli bude promítat v
Tyršových sadech, nebo u skateparku. Vše se rozhodne podle toho, zda začne plánovaná přestavba parku.
***
FAKTA
Rozpočet pardubického letního kina 2014
Celkový: 1,27 milionu dotace města: 600 tisíc* partneři, reklama, občerstvení: 600 Největší výdaje: odměna pro brigádníky: 246
723 pronájem techniky: 238 000 pronájem filmů: 160 000 tisk brožur s programem: 56 100 pojízdná reklama v autě: 42 750
aktualizace webu kina: 25 000 bannery, billboardy: 24 120 instalace chatek: 21 500
* Není definitivně rozhodnuto

Foto autor: Foto: Michal Klíma, MAFRA
Foto popis: Pardubické letní kino Bezplatné promítání začalo v Tyršových sadech v létě 2006. Zpočátku si diváci i lidé z
okolních domů stěžovali na hluk a časté vyrušování od partiček mladých lidí, ale to se pořadatelům podařilo během let téměř
úplně odstranit.
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Šaráda o 200 tisíc pro letní kino pokračuje, peníze jsou ale na dohled URL
WEB, Datum: 19.02.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988
Jeden z provozovatelů bezplatného pardubického letního kina Jan Motyčka chce po radních města 600 tisíc korun na
promítání. Politici nejprve řekli ne, na úterním zasedání rady města ale otočili. Poslední slovo však bude mít až zastupitelstvo.
Zdá se, že radniční koalice se může rozložit na úplné banalitě, jako je dvě stě tisíc korun pro letní kino.
Jan Motyčka se nechtěl smířit s tím, že by na něj od města dostal dotaci jen 400 tisíc korun, a chtěl 600 tisíc. Zastupitelé mu
nejprve řekli, že ne, ale v úterý rozhodnutí zvrátila těsná většina radních.
Zastupitelé tak budou hlasovat znova a opět se ukázalo, že koalice tvořená Sdružením pro Pardubice, ČSSD, Pardubáky a
TOP 09 na radnici rozhodně za jeden provaz netáhne.
"Dále si myslím, že 400 tisíc je ze strany města dostatečná dotace. Pokud dáme dalších 200 tisíc, tak už budeme hradit více
než polovinu rozpočtu akce, to mně přijde přehnané," říká náměstek primátorky František Brendl, který z hlasování neměl
žádnou radost.
"Návrh na přihození dalších 200 tisíc prošel o jediný hlas," uvedl Brendl.
Zklamaná byla i jeho šéfka, primátorka Štěpánka Fraňková, které se změna taktéž nelíbila. "Ještě toto rozhodnutí bude muset
schválit zastupitelstvo," dodala významně šéfka radnice.
Usnesení do rady přinesl politik z ČSSD Vítězslav Novohradský, který podobně jako řada dalších zastupitelů za kino tvrdě
lobbuje. "Je tam stále dohled na klid a pořádek, do rána je uklizeno a celá akce je na vysoké úrovni. Je to věc, za kterou se
město nemusí stydět," uvedl ke kinu Novohradský.
"Je mi úplně jedno, z jaké politické strany návrh na zvýšení dotace přijde. Jak na radě, tak na zastupitelstvu budu hlasovat pro
důstojnou podporu dobré věci," podporuje ho i další radní Jan Němec ze strany TOP 09.
Pravdou ale je, že dotace se ze strany města pravidelně zvyšuje. Když Jan Motyčka v roce 2006 kino rozjížděl, radnice mu
poslala jen 100 tisíc. Po dvou ročnících dotace stoupla na 200 tisíc a v roce 2012 to už bylo 600 tisíc korun.
"Na začátku jsme byli nadšení a naivní zároveň. Od města jsme dostali 100 tisíc, ale pak jsme zjistili, že jen za půjčení filmů
dáme 350 tisíc a za promítací kabinu 100 tisíc. První ročníky jsme dotovali ze svého, protože město nebylo ochotno dotaci
zvýšit, i když jsme o to žádali," uvedl Motyčka, který MF DNES také poskytl kompletní rozpočet kina pro letošní rok.
Provozovatelé kina zatím počítají, že utratí 1,2 milionu korun. Z rozpočtu se dá třeba vyčíst, že Motyčka jen brigádníkům, kteří
se starají o pohodlí návštěvníků kina, vyplatí přes 200 tisíc korun.
Propagace projektu, do které spadá i tisk bezplatných programů na kvalitním papíře, vyjde na necelých 300 tisíc korun. Půjčení
62 filmů, které Motyčka zadarmo promítne lidem během celých prázdnin pak má vyjít na 160 tisíc korun.
"Vzhledem k tomu, jak se vše neustále zdražuje, tak je pro nás 200tisícová dotace od města klíčová. Bez ní bychom nebyli
schopni zaručit takový servis divákům, na který jsou zvyklí," dodal Jan Motyčka, který stále neví jestli bude promítat v
Tyršových sadech, nebo u skateparku.
Vše se rozhodne podle toho, zda začne plánovaná přestavba parku.
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Dostane letní kino 600 tisíc?
TISK, Datum: 20.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (dub, čtk, kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Titulní strana

Pardubičtí radní dali zelenou požadavku pořadatelů. Jak rozhodnou zastupitelé?
Pardubice – Pardubické letní kino možná opět dostane od města příspěvek 600 tisíc korun. Schválit to ještě musí
zastupitelé, radní ale s navýšením částky z nevyčerpaných prostředků městského rozpočtu z roku 2013 souhlasí.
O jednoznačnou záležitost ovšem nešlo. Návrh zvýšit původně schválený příspěvek o 200 tisíc korun na jednání rady přednesl
Vítězslav Novohradský (ČSSD). Tato varianta nakonec prošla o jediný hlas. Proti byl třeba i náměstek primátorky František
Brendl (Pardubáci), který má na starosti kulturu.
Šedesát filmů pro padesát tisíc lidí
„Myslím, že původních 400 tisíc korun, které jsem navrhoval, byla částka představující rozumný kompromis mezi požadavkem
pořadatelů a postojem kulturní komise města. Ta byla pro částku 200 tisíc korun,“ vysvětlil náměstek.
„Za 600 tisíc promítneme zhruba šedesát filmů pro padesát tisíc obyvatel a návštěvníků města zadarmo,“ sdělil Jan Motyčka z
pořádající společnosti Cinema Time.
Hořící keř na úvod? Cíl je pozvat tvůrce
Město podle něj neváhá dát na jednodenní nebo dvoudenní akci až dvě stě tisíc korun, v letním kině je ale program po celé
dva měsíce prázdnin. Dramaturgové kina by měli i letos pokračovat v zavedené linii, tedy průřezem současné i minulé
kinematografie.
„Chtěli bychom začít třídílným filmem Hořící keř, pokud možno za účasti tvůrců. Ve středu budou filmy pro děti, ve čtvrtek
snímky z produkce HBO, které se nepromítaly v kinech, a v pátek české filmy,“ řekl Jan Motyčka.

Region vydání: Východní Čechy
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Pardubické letní kino pravděpodobně dostane od města 600 tisíc korun na provoz
RÁDIO, Datum: 21.02.2014, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 2, Poslechovost pořadu: 6 896

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
Pardubické letní kino pravděpodobně dostane od města 600 tisíc korun na provoz. Částka tak pokryje zhruba polovinu
nákladů. Letní kino, do kterého chodí diváci od roku 2006, promítá celé prázdniny zdarma. Každý rok uvidí zhruba 60 filmů až
50 tisíc lidí. Letošní program bude podobný jako v minulých letech, potvrdil to Jan Motyčka ze společnosti Cinema Time, která
tuto kulturní akci provozuje.
Jan MOTYČKA, společnost Cinema Time
Jakýsi průřez českou světovou kinematografií posledních let, určitě bysme rádi, aby zůstaly středy filmy pro děti, určitě bysme
chtěli a zůstanou víkendy s českými filmy a zcela jistě bychom chtěli, aby i ve čtvrtek jsme pokračovali ve spolupráci s
renomovanou americkou televizí HBO a důsledky té by byly dokumenty.
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Otázka Deníku na víkend: Darovali jste někdy krev nebo znáte někoho takového?
TISK, Datum: 22.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Darovat krev nemohu, protože jsem se na vojně nakazil infekční
žloutenkou. Ale byl bych rád krev daroval. V rodině mám ovšem zástupce: můj syn Jakub již několikrát ve svém mladém životě
nejcennější lidskou tekutinu daroval a já jsem za něho moc rád.
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Můj tatínek a manžel, ti oba již krev darovali. Já, ač bych moc ráda,
krev darovat nesmím, byla jsem nemocná, takže jsem z dárcovství vyřazena. Jsem příznivkyní těchto záslužných činů, nevím,
kdy budu potřebovat krev sama.
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického letního kina Já osobně jsem ještě nikdy ve svém životě krev nedával. Ale v mém
blízkém i vzdálenějším okolí znám mnoho lidí, kteří krev dávají v pravidelných intervalech již po dlouhou dobu. A těmto lidem
patří dík nás všech.
Lumír Sokol, provozovatel klubu Ponorka Pardubice Vsoučasné době krev nedávám, ale v mládí jsem byl držitelem Stříbrné
medaile profesora MUDr. Jana Janského, která je udělována za dvacet bezpříspěvkových odběrů. Každý, kdo může, by měl
nejcennější tekutinu darovat. (fa)
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Z letního kina filmová akademie? Čeští lvi dokázali, že dramaturgie má čich na tituly
TISK, Datum: 26.02.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Zaujalo nás
Pardubice/Praha – Autoři nových filmů by mohli s nepředstíraným zájmem sledovat skladbu programu Pardubického letního
kina . Ukazuje se, že dramaturgové promítání pod širým nebem kladou důraz zejména na filmy, které nakonec bodují v
takových soutěžích, jako je například Český lev. Důkazem může být film Hořící keř, který získal jedenáct skleněných sošek lva z
celkového počtu čtrnácti kategorií. A právě tento film se stal pilotním „otvírákem“ loňského promítání pod širým nebem v
pražském Nostickém paláci, sídle Ministerstva kultury České republiky. Tato akce byla součástí projektu Otevřené léto
Ministerstva kultury, který měl „pod palcem“ pořadatelský tým Pardubického letního kina . „Dalo by se říci, že jsme tento film
objevili jako jedni z prvních,“ sdělil s lehkou nadsázkou pořadatel Tomáš Drechsler. „Za ojedinělým projektem, snažícím se
přispět k propagaci české kinematografie a kultury vůbec, stálo Ministerstvo kultury, Státní fond kinematografie, Národní
filmový archiv a společnost Cinema Time se zkušenostmi v oblasti provozování letních kin,“ doplnil Tomáš Drechsler. Ten je
provozovatelem Pardubického letního kina , které se za osm ročníků stalo nejnavštěvovanější prázdninovou akcí regionu, na
kterou denně zavítá v průměru přes tisíc filmových fanoušků. Podobně jako Hořící keř objevili dramaturgové také další letošní
oceněný film – Šmejdy od Sylvy Dymákové. Ta se proslavila dlouhodobým sledováním nekalých praktik prodejců, kteří vozí
autobusy důchodců na „oběd zdarma“, aby je následně obrali po nátlakem o desítky tisíc korun. „Hned jsme věděli, jaký má
tento film potenciál. Proto jsme z něj bez váhání udělali hlavní hit loňské sezony Pardubického letního kina ,“ uvedl Tomáš
Drechsler. Pokud budou mít on a jeho kolegové i v budoucnu stejný nos na filmové trháky, které sbírají České lvy a další ceny,
je možné, že se z programové skladby stane předvoj filmové akademie. „Takové ambice nemáme, ale těší nás, že dokážeme
nabídnout divákům snímky, které nakonec ocení nejen diváci, ale i filmoví odborníci,“ doplnil Tomáš Drechsler.

Region vydání: Východní Čechy
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Pardubické letní kino dostane od města opět 600.000 korun URL
WEB, Datum: 11.03.2014, Zdroj: denik.cz

Pardubice - Letní kino v Pardubicích dostane od města nakonec dotaci 600.000 korun namísto dříve schválených 400.000
korun. Navýšení dnes schválili zastupitelé. O výši dotace se dlouhodobě vedou spory. Kulturní komise rady města původně
navrhovala organizátorům přidělit jen 200.000 korun.
"
„Podpora 400.000 korun je více než štědrá, je to solidní kompromis na to, aby provozovatel měl jistotu. Dovoluje to při plném
servisu, na který jsme zvyklý, tuto akci zrealizovat," uvedl primátorčin náměstek František Brendl (Pardubáci), do jehož gesce
kultura spadá. Rozpočet letního kina činí 1,2 milionu korun.
Zvýšení dotace na 600.000 korun navrhl v radě Vítězslav Novohradský (ČSSD). Zastupitel Jakub Rychtecký (ČSSD) upozornil
na to, že i dotace zvýšená na 600.000 korun pokryje jen necelou polovinu rozpočtu akce. Více peněz pro letní kino podpořili i
Alexandr Krejčíř (ODS) nebo Jan Němec (TOP 09), naopak Ondřej Hlaváč (Pardubáci) byl proti. „Letní kino chceme, otázka je
za kolik. Za 400.000 bude ve stejné kvalitě," uvedl Hlaváč. Nakonec však převážily názory dotaci zvýšit.
Kde budou projekce letos, neni zatím jasné
Letní kino provozuje společnost Cinema Time. Na počátku dostávala od města ročně 100.000 korun, v předchozích dvou
letech to bylo už 600.000 korun. Kvůli navyšování dotace loni radní dokonce uvažovali o tom, že vypíšou výběrové řízení na
nového organizátora zavedené akce. Kromě příspěvku města organizátoři financují provoz hlavně z plateb za reklamu.
Letní kino promítalo většinou v Tyršových sadech. Kde budou projekce letos, zatím není jasné, protože sady se mají
opravovat. Poprvé se pod širým nebem promítalo v roce 2006. Každé prázdniny kino navštíví kolem 50.000 lidí, promítá se
denně, vstupné se nevybírá."
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Bude, nebo ne? Zastupitelé dnes rozhodnou o letním kinu
TISK, Datum: 11.03.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: (mat), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Zastupitelé dnes mají rozhodnout o návrhu rady města, aby se letnímu kinu nesnižovala dotace.
Ta činila 600 tisíc korun, letos však zastupitelé přistoupili na návrh kulturní komise města a náměstka primátorky Františka
Brendla a odhlasovali snížení dotace o 200 tisíc korun.
„Dnes se láme chleba. Pokud nám dotaci skutečně sníží, nevím, co by se muselo stát, aby letos letní kino opět promítalo,“ řekl
provozovatel letního kina Tomáš Drechsler. Opětovné hlasování iniciovali někteří radní, kterým se snížení dotace nelíbilo.
„Letní kino je pardubický fenomén, který v jiném městě nemají. Navíc je tam klid, pořádek a každý večer uklizeno, o tohle
chceme přijít?“ uvedl radní Vítězslav Novohradský.
Pardubické letní kino , které každé prázdniny zdarma navštíví kolem padesáti tisíc diváků, musí čelit podobným bojům o
dotace každoročně. V roce 2012 dokonce nebylo promítání jisté ani několik dnů před začátkem prázdnin.
Reakce zastupitelů se nedá odhadnout, už minulé hlasování bylo těsné. „My kino rozhodně podpoříme,“ uvedl Jan Němec z
TOP 09.
„Mně přijde 400 tisíc jako rozumný kompromis, kulturní komise navrhovala ještě menší dotaci,“ řekl náměstek primátorky
František Brendl.
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Politici peníze na letní kino dají. Bude opět v parku
TISK, Datum: 12.03.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Martin Ťopek, Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost:
612 533, Rubrika: Kraj Pardubický

Bouřlivá debata včera nic nezměnila na tom, že radnice pošle na provoz letního kina v Pardubicích požadovaných 600 tisíc
korun. Akce, kterou každé prázdniny navštíví 50 tisíc lidí, se bude nejspíše konat v Tyršových sadech.
PARDUBICE Kulturní fandové si mohou oddychnout, letní kino bude. Potvrdili to včera zastupitelé, když 25 hlasy odsouhlasili,
že se celoprázdninovému promítání v Tyršových sadech nebude krátit dotace.
Volení zástupci už přitom jednou krácení dotace odsouhlasili, původní suma 600 tisíc totiž měla být zkrácená na 400 tisíc.
Vzápětí se ale zvedla kritika některých radních, kteří iniciovali nové hlasování. „To byla záchrana, s dotací zkrácenou o 200
tisíc bychom letos promítat nemohli,“ uvedl provozovatel pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Právě taková částka dokázala včera rozdělit zastupitelstvo. „Chci poděkovat těm radním, kteří dokázali ocenit takovou akci,
která je největšího svého druhu u nás,“ řekl Alexandr Krejčíř z ODS.
Proti navýšení byl hlavně náměstek primátorky František Brendl ze sdružení Pardubáci. „Padesátiprocentní podpora u takovéto
velmi prospěšné akce z peněz města mi přijde více než štědrá. Proto si myslím, že 400 tisíc je dobrý kompromis, když náš
poradní orgán, kulturní komise, navrhovala dokonce jen 200 tisíc korun na dotaci,“ uvedl Brendl před zastupiteli. Jejich
podporu však nezískal, naopak, jeho argumenty dokázaly spojit i takové politické rivaly, jakými jsou ODS a ČSSD.
„Stejně jako pan Krejčíř i já chci poděkovat radním za obnovené hlasování. Všichni jsme měli letní kino ve volebním programu,
všichni jsme se na něm přiživovali ve volební kampani,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ČSSD Jakub Rychtecký. Podle něj je
město v kulturních aktivitách tak málo aktivní, že by měla být dostatečná podpora letního kina samozřejmostí. „Místo toho je
dotace stejná každý rok, ale každý rok se o ni pořád dokola licituje,“ dodal Rychtecký.
Z rozhodnutí politiků měl logicky radost i zakladatel letního kina Jan Motyčka, který říkal, že bez inkriminovaných dvou set tisíc
by kino nemělo kvalitu, na kterou si diváci od roku 2006 zvykli. „Vzhledem k tomu, jak se vše neustále zdražuje, tak je pro nás
200tisícová dotace od města klíčová. Bez ní bychom nebyli schopni zaručit takový servis divákům,“ říká Motyčka.
Ten navíc zřejmě brzy dostane další dobrou zprávu. Politici už poměrně nahlas připouštějí, že Tyršovy sady se hned tak
opravovat nezačnou. „To by znamenalo, že by se letní kino opět mohlo konat v Tyršových sadech,“ uvedl Brendl.
Ten sice stále neví, jak rozhodne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v otázce zrušení výběrové soutěže na
stavitele nového parku, ale vše směřuje k tomu, že do léta stavba nezačne. „Konečný výsledek bude až za několik týdnů,“ řekl
ČTK mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
„Myslím, že bychom měli zapomenout na opravu Tyršových sadů za daných podmínek a měli bychom se soustředit na jiný
projekt,“ uvedl včera i radní za TOP 09 Jan Němec.
***
FAKTA
Rozpočet letního kina
Celkový: 1,27 milionu
Dotace města: 600 tisíc
Partneři, reklama, občerstvení: 600
Největší výdaje:
odměna pro brigádníky: 246 723
pronájem techniky: 238 000
pronájem filmů: 160 000
tisk brožur s programem: 56 100
pojízdná reklama v autě: 42 750
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Pardubické letní kino dostalo 600 tisíc. Navzdory Brendlovi
TISK, Datum: 13.03.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Každoroční válka nervů o to, kolik peněz na svůj provoz dostane Pardubické letní kino od svého mateřského
města, je, zdá se, pro letošní rok u konce.
Bezplatné projekce
Unikátní letní prázdninový projekt bezplatných filmových projekcí pod širým nebem, který po celé republice nemá obdoby,
nakonec vybojoval potřebných 600 tisíc korun. Navýšení původní dotace o 200 tisíc korun, což žádali provozovatelé
Pardubického letního kina , schválili na svém posledním zasedání pardubičtí zastupitelé.
Srdeční záležitost
Návrh na zvýšení dotace podal v radě města Vítězslav Novohradský z ČSSD, kterého podpořil i zastupitel za opoziční ODS
Alexandr Krejčíř.
„Nezastírám, že Pardubické letní kino je pro mě srdeční záležitostí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří si uvědomili důležitost a
význam této akce,“ sdělil Alexandr Krejčíř.
„Nemyslím, že je dobře, když město neustále hází tomuto projektu klacky pod nohy. Nechápu, proč tři roky za sebou děláme
Pardubickému letnímu kinu problém se schválením částky, o kterou žádá, když nám vždy předkládá průhledný rozpočet,“
prohlásil šéf zastupitelského klubu ČSSD Jakub Rychtecký.
„Domnívám se, že bychom měli vybrat nejvýznamnější akce a těm garantovat pravidelnou podporu. Jsem přesvědčen, že
Pardubické letní kino by do nich mělo patřit,“ dodal Jakub Rychtecký.
Stejná kvalita?
„Chápu, že je mediálně zajímavé říci, že kinu házíme klacky pod nohy. Chceme ho, ale otázka je za kolik. Myslím, že za 400 tisíc
korun by bylo ve stejné kvalitě,“ reagoval zastupitel ze sdružení Pardubáci Ondřej Hlaváč.
strana 2
Pardubické letní kino dostalo 600 tisíc. Navzdory Brendlovi
Proti navýšení dotace se postavilo sdružení Pardubáci. „Je to populismus,“ říká jeho šéf
Pokračování ze strany 1
„Podpora projektu, který nám vykrývá jen dva měsíce okurkové sezony, je více než štědrá i v případě, kdybychom schválili jen
400 tisíc korun. To bych bral za rozumný kompromis mezi tím, co chce provozovatel (600 000 korun) a co navrhuje naše
kulturní komise (200 000 korun),“ pokračoval náměstek pardubické primátorky František Brendl ze sdružení Pardubáci, jenž se
ostře vymezil proti těm, kteří Pardubické letní kino při úterním jednání zastupitelstva veřejně podpořili.
„Je to populismus!“
„Žádný populismus by neměl být bezbřehý. Nezaklínejme se, že jsme všichni podporu Pardubického letní kina měli ve
volebním programu. Všechno má své hranice,“ podotkl František Brendl, jehož sdružení při předchozí volební kampani lákalo
voliče sloganem „Zachraňte letní kino – volte Pardubáky“.
„Když se blíží další volby, tak to přece neznamená, že se začneme předhánět, kdo dá letnímu kinu více,“ nechal se slyšet
náměstek primátorky, kterýmáve své gesci kulturu.
„Současné zastupitelstvo už podpořilo letní kino mnohem vyšší částkou než naši předchůdci, z nichž někteří nám teď radí, jak si
máme tohoto projektu vážit,“ argumentoval František Brendl.
„Pan náměstek Brendl má pravdu, že všechno má své meze. Ta nekonečná diskuse o letním kině už mě nebaví. Ale musím s
ním souhlasit, že opravdu není jeho zásluhou, že Pardubické letní kino nakonec dostalo dotaci, jakou požadovalo a jakou si
podle mého názoru zaslouží,“ ozval se Alexandr Krejčíř.
„Měli bychom přihlédnout i k tomu, že ne všichni obyvatelé Pardubic projekt letního kina podporují. Někteří z nich jsou dva
měsíce touto akcí zatěžováni,“ narážel náměstek primátorky na stížnosti občanů, kterým v minulosti vadil hluk od lidí, co po
konci filmových projekcí odcházeli z Tyršových sadů směrem do centra krajského města.
Dlouhá debata
„Debatu zastupitelů jsme pečlivě sledovali. Z našeho pohledu byla až zbytečně dlouhá, vzhledem k devíti úspěšným ročníkům,
které navštívilo půl milionu diváků. Přišlo nám trochu paradoxní, že největším oponentem Pardubického letního kina se stalo
sdružení Pardubáci, které si na jeho záchraně postavilo svou předchozí volební kampaň,“ vyjádřil se provozovatel kina Tomáš
Drechsler.
„Chtěli bychom poděkovat všem rozumným zastupitelům města, kteří tuto akci podpořili. Je trochu ubíjející každoročně věnovat
velké úsilí k obhajobě něčeho, co by svým rozsahem, historií a návštěvnosti obhajobu nemělo potřebovat, ale teď máme
radost, že budeme moci obyvatelům i návštěvníkům Pardubic nabídnout bezplatné filmové prázdninové projekce pod širým
nebem v takové kvalitě, na jakou jsou zvyklí,“ uzavřel Tomáš Drechsler.
„Nemyslím, že je dobře, když město neustále hází letnímu kinu klacky pod nohy. Nechápu, proč mu děláme problém se
schválením částky, o kterou žádá, když nám předkládá průhledný rozpočet.“ Jakub Rychtecký, šéf zastupitelského klubu ČSSD
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JAK TO VIDÍ TOMÁŠ DVOŘÁK
TISK, Datum: 13.03.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V případě letního kina zvítězil zdravý rozum
Zdravý rozum zvítězil. Pardubické letní kino nakonec od zastupitelů města získalo potřebných 600 tisíc korun, o které žádalo.
Je už docela trapné, jak jeho provozovatelé musí každý rok podstupovat potupný rituál, při němž jsou nuceni se před celým
městem takřka vysvléknout do naha a neustále dokolečka opakovat, o jak výjimečnou akci jde a co všechno za svěřené peníze
obyvatelům a návštěvníkům Pardubic v době okurkové prázdninové sezony úplně zadarmo nabízejí. Jako kdyby pardubickým
zastupitelům nestačil podrobný rozpočet, kde je do detailů vysvětleno, za co se finance utratí, pohled na program a potom
návštěva alespoň jedné projekce. Je smutné, když si unikátnost této akce uvědomuje i ministerstvo kultury a mateřské město
hledá tisíc a jeden důvod, proč Pardubické letní kino hodit přes palubu. Naštěstí to díky převaze osvícených zastupitelů
tentokrát dopadlo dobře. Tedy pro většinu obyvatel i návštěvníků Pardubic, kteří budou mít přes prázdniny pádný důvod, proč
se alespoň na večer do města vracet...

Zpět

Víkendová porota Pardubického deníku: Prospělo regionu členství Česka v Evropské unii?
TISK, Datum: 15.03.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (ln, fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Ano, vždyť díky penězům z Evropské unie mohla začít například
rekonstrukce budovy pardubického Sokola a vzniklo také Integrační centrum sociálních aktivit Kosatec. Mnoho unijních investic
bylo vloženo také do ostatních měst našeho regionu.
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Samozřejmě. Otázkou však zůstává, jestli náš region dokáže v dostatečné
míře čerpat nabízené dotace. Bohužel si myslím, že v současnosti tomutak není. Například v blízkém Hradci Králové jsou
projekty financované z Evropské unie mnohem četnější.
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Podle mého názoru členství České republiky v Evropské unii určitě
regionu prospělo. Hlavně finančními dotacemi, jež mnoho organizací v Pardubickém kraji, které znám, mohlo čerpat na vlastní
projekty. Ale je potřeba k tomu mít dobrou přípravu.
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Spekulovalo se, že by fond mohl pořádat letní kino
TISK, Datum: 21.03.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – O funkcích Rozvojového fondu Pardubice (RFP) se mluví už delší dobu. V jednu dobu se dokonce objevily
spekulace, že by se RFP mohl ujmout organizace Pardubického letního kina v Tyršových sadech.
„V současné době to jsou pouhé dohady. Je ještě brzy vyjadřovat se nyní o takovém rozhodnutí do tisku,“ reagoval tehdy pro
náš Deník Martin Charvát, ředitel Rozvojového fondu Pardubice.
Byty prý spravuje efektivněji město
Jedním z úkolů RFP také byla správa bytů v majetku města. Jenže v loňském roce se této činnosti ujali úředníci magistrátu.
Lidem v městských bytech to mělo zjednodušit jednání s úřadem.
„Klient musel chodit na dvě místa. Činnosti se dělaly dvakrát, což je neefektivní a zmatečné. Nález interního auditu na to
poukázal,“ sdělil tajemník magistrátu Michal Zitko.
Podle náměstka pardubické primátorky Michala Koláčka jde o dlouhodobý záměr. Rozvojový fond musel o vše žádat magistrát,
proto správa a údržba bytů nebyla tak pružná, jak si město představovalo. „Správa městských bytů přešla na odbor majetku a
investic. Narostl nám počet pracovníků o dva až tři lidi, ale snížil se počet pracovníků fondu,“ uvedl Michal Koláček s tím, že
správa bytů byla pro fond stejně jen okrajovou záležitostí.
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O dotacích pro cestovní ruch rozhodovali na svém posledním jednání radní
RÁDIO, Datum: 24.03.2014, Zdroj: Rádio Blaník - východní Čechy, Zpráva: 3

moderátorka
O dotacích pro cestovní ruch rozhodovali na svém posledním jednání radní Pardubického kraje. Kromě zásadní podpory
rozvoje cykloturistiky se dostalo i na menší projekty. Padesát tisíc korun radní chtějí poskytnout pardubickému letnímu kinu .
Odsouhlasili také 130 tisíc korun na vznik odpočinkového centra před hamerskou krčmou Jonáš nebo podporu cyklopůjčovně
Českých drah.

Radní schválili více než dva miliony na rozvoj cykloturistiky URL
WEB, Datum: 25.03.2014, Zdroj: prvnizpravy.cz, RU / den: 8 000

Největší část pomyslného koláče dotačních peněz na rozvoj cestovního ruchu letos půjde do budování infrastruktury pro
cykloturistiku. Shodli se na tom včera radní kraje.
„Z rozdělované částky 3,150 milionu korun půjde 2,064 milionu korun právě do oblasti cykloturistiky. Náš kraj má v této oblasti
velký potenciál, abychom ho však mohli plně využít, potřebujeme k tomu budovat potřebnou infrastrukturu,“ objasnil záměr
krajský radní pro cestovní ruch René Živný.
„Vůbec největší částka je určena na výkupy pozemků na území kraje pro Labskou stezku. Rozhodli jsme se podpořit i
vybudování nového cyklopointu Terezka u řeky Morava nebo pasportizaci a obnovu cykloznačení v regionu Toulovcovy
Maštale. V návrhu, který budu překládat na nejbližším zastupitelstvu, počítáme i s přeložením cyklotrasy číslo 18 v rámci
projektu Česko jede, která bude pro cykloturisty bezpečnější,“ shrnul radní René Živný.
Podporu radních dostal i projekt Regionu Orlicko-Třebovsko, kde chtějí vyhotovit podrobnou studii na možný vznik bike resortu.
Pardubické novinky informoval Jakub Rychtecký, tiskový mluvčí Pardubického kraje.
V návrhu radních se počítá i posílením rekreačního využití areálu SKIPARK Červená Voda v letních měsících nebo s
vybudováním moderního Aprés ski baru v Čenkovicích. „Rada kraje zároveň odsouhlasila dotaci již 9.ročníku Pardubického
letního kina ve výši padesát tisíci korun, za zmínku určitě stojí i příspěvek kraje 130 tisíc na vytvoření odpočinkového centra
před hamerskou krčmou Jonáš,“ doplnil Živný. Stejně jako v loňském roce kraj podpoří i cyklopůjčovnu Českých drah.
(ds, foto: arch.)
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Pardubické letní kino ocenilo po druhé ministerstvo kultury
TISK, Datum: 08.04.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kfr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Aktuálně
Pardubice – Biografu promítanému pod širým nebem se již podruhé dostalo významného ocenění. Pardubické letní kino bylo
totiž opět zařazeno mezi nejvýznamnější kulturní projekty České republiky. Vedle divadelního Grand Festivalu smíchu se tak
letní kino stalo jedinou kulturní akcí na Pardubicku, které se dostalo podobné prestiže.
Na seznam nejvýznamnějších projektů letní kino zařadilo Ministerstvo kultury České republiky, které převzalo i záštitu nad
chystaným devátým ročníkem.
„Letňákem“ prošlo na půl milionu lidí
Pardubické prázdninové kino, které se paradoxně nikdy nedostalo na seznam nejvýznamnějších pardubických kulturních
událostí, začalo promítat již v roce 2006.
Za tu dobu ho navštívilo více než čtyři sta padesát tisíc diváků a řada filmových tvůrců, jako jsou například Filip Renč, Fero
Fenič, Jan Novák, Zdeněk Troška nebo Miloslav Šmídmajer.
Nové i staré filmy promítané zdarma
Kromě toho, že největší letní kino v České republice promítá zcela zdarma, čímž se stává dostupným pro všechny sociální
vrstvy, je to především speciální skladba programu, kterou se pardubický „letňák“ významně liší od jiných kin tohoto typu a činí
ho výjimečným v celé zemi.
„Program těží jak z aktuálních titulů, tak ze starších, umělecky hodnotných filmů. Divák tak dostává komplexní obraz o vývoji
filmu v horizontu několika let,“ řekl pořadatel letního kina v Pardubicích Tomáš Drechsler.
I devátý ročník chystá podle jeho slov pro návštěvníky Pardubického letního kina atraktivní program, filmové delegace a
řadu dalších překvapení.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ kino dostalo ocenění od Ministerstva kultury České republiky.
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Agitaci nechceme, tvrdí město
TISK, Datum: 09.04.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795,
Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Zaujalo nás
Pardubice – Město Pardubice nechce, aby se na akcích, které podporuje, objevovala předvolební agitace.
Komunální volby budou již na podzim, takže lze očekávat, že se politické strany budou chtít prosadit na všech možných i
nemožných místech. Na některých akcích by ovšem měly mít utrum.
Ve všech smlouvách o poskytnutí dotace, které s organizátory zástupci magistrátu podepisují, je proto klauzule, která politickou
reklamu zakazuje. Ato bez ohledu na výši grantu.
„Takové nařízení je regulérní součástí každé smlouvy o poskytnutí dotací,“ upozornil náměstek pardubické primátorky
František Brendl. Město ročně s organizátory akcí podepíše zhruba 700 smluv o poskytnutí dotací.
Obávají se mítinků
Vedení města se obává, aby se z akcí nestaly předvolební mítinky. Návrh vzešel od předsedy kulturní komise Jiřího
Razskazova.
Někteří pořadatelé kulturních akcí ovšem z takové iniciativy radost nemají.
„Hlavní problém nevidíme v tom, že by měla být v Pardubickém letním kině zakázána politická reklama. Součástí návrhu
smlouvy je však i usnesení, v němž se pořadatel pod hrozbou ztráty dotace zavazuje k tomu, že vyjde maximálně vstříc
magistrátu. Bohužel bez jakékoliv specifikace toho, co konkrétně tím je myšleno,“ vysvětlil Deníku provozovatel Pardubického
letního kina Tomáš Drechsler, který má ze smlouvy v tomto znění obavy.
„Tvrdí, že je to účelová úprava dotační smlouvy pro letní kino. K žádným tendenčním úpravám ale nedošlo,“ řekl František
Brendl.
I vedoucí představitelé města prý budou v nejbližších měsících zvažovat, jakých akcí se budou účastnit.
„Budu prosazovat, aby vedení města bylo zdrženlivé při účasti na různých akcích,“ poznamenal náměstek primátorky Michal
Koláček.
Dokud prý budou jednotliví politici reprezentovat město, tak je to v pořádku. Problém by nastal, pokud by se prezentovali jako
členové některé z politických stran či hnutí.
***
„Příjemce dotace se zavazuje, že nebude propagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program a vyvine veškeré úsilí k
eliminaci obdobných projevů během pořádané akce.“ Znění smluvní klauzule
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Anketa: Má se zakázat pití ve „Štrossovce“?
TISK, Datum: 29.05.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jaroslav Menšík, starosta prvního pardubického obvodu Právě se připravuje nová vyhláška. Pokud se problém s popíjením
alkoholu ve Štrossově ulici opakuje, může náš obvod vznést návrh, který by zákaz konzumace alkoholu rozšířil i na tuto lokalitu.
Určitě to nebude jediné místo, které budeme navrhovat. Rádi bychom rovněž v některých lokalitách omezili provozní dobu
vybraných zařízení.
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Popíjení alkoholu na ulici se mi nelíbí a je jedno, jestli je to na
Pernštýnském náměstí nebo ve Štrossově ulici, která je takovou pardubickou Stodolní. Myslím, že by zákaz konzumace pomohl,
aby zde nebyl po 22. hodině hluk. Stejně jsem ale přesvědčen o tom, že je to hodně i na obsluze baru, aby dohlédla na to, jestli
v jeho okolí není velký randál.
Michal Mareda, zpěvák skupiny Vypsaná fiXa Myslím, že rozhodně není v pořádku, když děti konzumují alkohol, ty mají pít úplně
jiné nápoje. Aje úplně jedno, jestli to je doma, v baru nebo někde na ulici. Řešením by z mého pohledu bylo to, kdyby si rodiče
více hlídali své vlastní děti. Pokud by se jim věnovali, tak jsem přesvědčen o tom, že by se žádné takové problémy nestávaly.
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pokud městská vyhláška existuje pro Pernštýnské náměstí, není problém
ji rozšířit i na Štrossovu ulici. Chápu též problém provozovatelů barů, kdy zejména teenageři raději popíjejí na ulici, protože je to
pro ně levnější než v baru. Pokud by vyhláška platila, pak už by šlo jen o důslednou kontrolu jejího dodržování ze strany
městské policie.
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Adresa letního kina se může během prázdnin náhle změnit
TISK, Datum: 06.06.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Šéfové pardubického letního kina chtějí začít promítat v Tyršových sadech. I když hrozí, že se budou muset stěhovat jinam.
Sady chce totiž město začít opravovat. Zamíří tedy kino ke skateparku? Patrně ne.
PARDUBICE Začne, nezačne, začne, nezačne, začne, nezačne.
Jak říkanka z dětské hry vypadá příprava opravy pardubických Tyršových sadů za 80 milionů korun. Intenzivně se o ní mluví už
čtyři roky, ale do země se v okolí zámku ještě nekoplo.
Jenže nyní začíná mít nekonečný příběh nepříjemný dopad na oblíbené letní kino v parku. Jeho promotér Jan Motyčka ani pár
týdnů před spuštěním prázdninového promítání nemá jistotu, že diváky přivítá v sadech. „Museli jsme podepsat smlouvy na
pronájem tradičního místa v parku i toho provizorního u skateparku, kde jsme působili v roce 2012,“ uvedl.
Důvod jeho rozpaků je zřejmý -radnice stále netuší, kdy, a zda-li vůbec, zahájí přestavbu parku. Klíčové karty drží v ruce Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který znovu posuzuje soutěž města na revitalizaci parku. „Bohužel úřad nemá
žádné správní lhůty, takže se absolutně nedá odhadnout, kdy rozhodne. Už zase čekáme na verdikt déle než měsíc,“ uvedl
náměstek pardubické primátorky František Brendl s tím, že stále věří, že oprava začne ještě v létě.
Úřad svá rozhodnutí nemění.
Stavba patrně nebude
Ovšem taková varianta se nezdá pravděpodobná. ÚOHS už v prosinci tendr zrušil kvůli přísně nastaveným požadavkům na
technickou kvalifikaci uchazečů o zakázku. Město sice proti rozhodnutí podalo rozklad, ale úřad málokdy svá původní
rozhodnutí mění.
„Důležité je, aby padl hlavně už vůbec nějaký verdikt. Potřebujeme vědět, co máme dělat dál. Na projekt jsou vázány evropské
dotace,“ dodal Brendl.
S brzkým startem oprav evidentně nepočítá ani další provozovatel Tomáš Drechsler. Rozhodl se proto filmový areál vystavět na
obvyklém místě v parku. „Tomu, že rekonstrukce začne v létě, osobně nedávám příliš velkou šanci. Z toho důvodu jsme
nechtěli předem zavrhnout tradiční místo promítání v sadech, kde kino ostatně vzniklo, a stěhovat se předčasně ke
skateparku,“ uvedl zakladatel kina, které každé léto navštíví desítky tisíc lidí.
Jenže toto rozhodnutí ho staví do riskantní pozice. Pokud by město od úředníků dostalo během následujících týdnů zelenou,
kino by se muselo urgentně stěhovat na zmíněný plac za lihovarem.
„Tak je podepsaná smlouva. Kdybychom se třeba v půli července dozvěděli, že můžeme opravovat, kino se musí do nějakých
deseti dní přestěhovat,“ dodal Brendl s tím, že město by Letnímu kinu na stěhování nic nedalo.
Přitom přesouvání promítací kabiny, záchodů, kiosků, laviček, plátna nebo elektroinstalace by určitě něco stálo. „Takovéto
riziko bohužel musíme podstoupit. Výsledek stojí za to. Místo u skateparku není zdaleka tak pěkné a oblíbené mezi diváky jako
to v Tyršových sadech,“ dodal provozovatel Tomáš Drechsler.
V případě, že by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, že město musí vypsat nové výběrové řízení na opravu
parku, kino by už ohroženo nebylo. „Pak by se nemohlo začít stavět dříve než na podzim, promítání by tak už určitě letos
nebylo narušeno,“ potvrdil náměstek Brendl.
FAKTA
Letní kino Pardubice Provoz kina v Tyršových sadech promítá každý prázdninový večer. V červenci projekce začíná ve 21.30
hodin, v srpnu o 30 minut dříve.
Diváci mají v areálu připravené stovky míst na dřevěných lavicích, další stovky lidí mohou usednout na klasické zahradní
plastové židle. K dispozici jsou i stánky s pitím a jídlem, nechybí záchody nebo tekoucí voda.
Vstup do kina, které poprvé promítalo v parku v létě 2006, je zdarma. Jeden rok se kvůli plánované, ale neodstartované opravě
sadů promítalo nedaleko skateparku za lihovarem.

Foto autor: Foto: Michal Klíma, MAFRA
Foto popis: Budou promítat v sadech. Určitě? Diváci v Pardubicích budou opět moci vyrazit do letního kina. S největší
pravděpodobností do Tyršových sadů. Vyloučit přesun ke skateparku ale zatím nelze.
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Adresa pardubického letního kina se může během prázdnin náhle změnit URL
WEB, Datum: 07.06.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988
Šéfové pardubického letního kina chtějí začít promítat v Tyršových sadech. I když hrozí, že se budou muset stěhovat jinam.
Sady chce totiž město začít opravovat. Zamíří tedy kino ke skateparku? Patrně ne.
Začne, nezačne, začne, nezačne, začne, nezačne.
Jak říkanka z dětské hry vypadá příprava opravy pardubických Tyršových sadů za 80 milionů korun. Intenzivně se o ní mluví už
čtyři roky, ale do země se v okolí zámku ještě nekoplo.
Jenže nyní začíná mít nekonečný příběh nepříjemný dopad na oblíbené letní kino v parku. Jeho promotér Jan Motyčka ani pár
týdnů před spuštěním prázdninového promítání nemá jistotu, že diváky přivítá v sadech.
"Museli jsme podepsat smlouvy na pronájem tradičního místa v parku i toho provizorního u skateparku, kde jsme působili v
roce 2012," uvedl.
Důvod jeho rozpaků je zřejmý - radnice stále netuší, kdy, a zda-li vůbec, zahájí přestavbu parku. Klíčové karty drží v ruce Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který znovu posuzuje soutěž města na revitalizaci parku.
"Bohužel úřad nemá žádné správní lhůty, takže se absolutně nedá odhadnout, kdy rozhodne. Už zase čekáme na verdikt déle
než měsíc," uvedl náměstek pardubické primátorky František Brendl s tím, že stále věří, že oprava začne ještě v létě. Úřad svá
rozhodnutí nemění. Stavba patrně nebude
Ovšem taková varianta se nezdá pravděpodobná. ÚOHS už v prosinci tendr zrušil kvůli přísně nastaveným požadavkům na
technickou kvalifikaci uchazečů o zakázku. Město sice proti rozhodnutí podalo rozklad, ale úřad málokdy svá původní
rozhodnutí mění.
"Důležité je, aby padl hlavně už vůbec nějaký verdikt. Potřebujeme vědět, co máme dělat dál. Na projekt jsou vázány evropské
dotace," dodal Brendl.
S brzkým startem oprav evidentně nepočítá ani další provozovatel Tomáš Drechsler. Rozhodl se proto filmový areál vystavět na
obvyklém místě v parku. "Tomu, že rekonstrukce začne v létě, osobně nedávám příliš velkou šanci. Z toho důvodu jsme
nechtěli předem zavrhnout tradiční místo promítání v sadech, kde kino ostatně vzniklo, a stěhovat se předčasně ke
skateparku," uvedl zakladatel kina, které každé léto navštíví desítky tisíc lidí. do PC pro iPad
Jenže toto rozhodnutí ho staví do riskantní pozice. Pokud by město od úředníků dostalo během následujících týdnů zelenou,
kino by se muselo urgentně stěhovat na zmíněný plac za lihovarem.
"Tak je podepsaná smlouva. Kdybychom se třeba v půli července dozvěděli, že můžeme opravovat, kino se musí do nějakých
deseti dní přestěhovat," dodal Brendl s tím, že město by Letnímu kinu na stěhování nic nedalo.
Přitom přesouvání promítací kabiny, záchodů, kiosků, laviček, plátna nebo elektroinstalace by určitě něco stálo. "Takovéto
riziko bohužel musíme podstoupit. Výsledek stojí za to. Místo u skateparku není zdaleka tak pěkné a oblíbené mezi diváky jako
to v Tyršových sadech," dodal provozovatel Tomáš Drechsler.
V případě, že by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, že město musí vypsat nové výběrové řízení na opravu
parku, kino by už ohroženo nebylo. "Pak by se nemohlo začít stavět dříve než na podzim, promítání by tak už určitě letos
nebylo narušeno," potvrdil náměstek Brendl.
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Na oscarový film zítra zdarma do nemocnice
TISK, Datum: 11.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Kultura/televize

Pardubice – Americký oscarový film Klub poslední naděje se bude už zítra večer bezplatně promítat v areálu Pardubické
krajské nemocnice.
„Mimořádná filmová projekce pod širým nebem začne ve 21 hodin a udělá večerní tečku za pátým ročníkem Dne nemocnice,“
upřesnil mluvčí nemocnice Dušan Korel.
„Vloni jsme si vyzkoušeli, že přímo v nemocnici můžeme přichystat letní kino. Proto jsme se rozhodli filmovou projekci zařadit na
závěr programu Dne nemocnice a zpestřit tak pátý ročník této akce. Azároveň upozornit na problematiku viru HIV a
onemocnění AIDS,“ prohlásil ředitel nemocnice Tomáš Gottvald.
Vstup zdarma
„Vstup na promítání, které se bude konat na prostranství za hlavní branou nemocnice, je zdarma. V případě nepříznivého
počasí se však neuskuteční,“ dodal Dušan Korel.
Filmová projekce v nemocnici měla premiéru loni. Při oslavách 60. výročí psychiatrického oddělení se promítal Přelet nad
kukaččím hnízdem. Naten přišlo 500 diváků.
„Takový zájem nás potěšil. Proto si promítání ve spolupráci s úspěšným Pardubickým letním kinem zopakujeme. Při výběru
filmu jsme znovu sáhli po oscarovém snímku se vztahem k medicíně,“ prozradil ředitel nemocnice.
Na legendární film Miloše Formana naváže tentokrát americký Klub poslední naděje. Vloni byl v šesti kategoriích nominován na
Oscara. Nakonec byl oceněn třemi soškami: za výkony v hlavní a vedlejší mužské roli je získali Matthew McConaughey a Jared
Leto, film obdržel také Oscara za nejlepší masky.
Navíc byl oceněn dvěma Zlatými glóby (Matthew Mc Conaughey za nejlepší mužský herecký výkon a Jared Leto za nejlepší
mužský herecký výkon ve vedlejší roli).
Speciální akce
„Věříme, že naše volba tohoto filmu byla správná a že bude divácky atraktivní. Navíc se jedná o vysoce aktuální snímek,
protože se věnuje tématu AIDS. Trend výskytu infekce HIV v Česku je dlouhodobě výrazně narůstající. To byl další důvod, proč
jsme zvolili tento film,“ řekl Tomáš Gottvald.
Klub poslední naděje, který byl inspirován skutečnými událostmi, natočil režisér JeanMarc Vallée a herecky v něm exceluje
Matthew McConaughey. V hlavní roli hraje elektrikáře a příležitostného jezdce rodea Rona Woodroofa, který se dozvídá,
žemáAIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Píše se rok 1985 a lékaři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevěděli rady.
On se však nevzdává a pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá cestu jak přežít...
Každý zájemce se může na transfuzním oddělení (suterén budovy Chirurgické kliniky) nechat otestovat na infekci imunitního
systému virem HIV. Při zítřejším Dni nemocnice od 13 do 17 hodina pak v pátek 13. června od 7 do11 hodin bude vyšetření
nabízeno za speciální zlevněnou cenu 150 korun. Výsledek obdrží zájemci během pátku.
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Den nemocnice dnes nabídne film zdarma i HIV testování
TISK, Datum: 12.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Projekce snímku Klub poslední naděje udělá tečku za pátým ročníkem tradiční akce
Pardubice – Americký oscarový film Klub poslední naděje se bude promítat dnes od 21 hodin v areálu Pardubické krajské
nemocnice. Mimořádná filmová projekce pod širým nebem udělá večerní tečku za pátým ročníkem Dne nemocnice. Navíc
vzhledem k tématu filmu nabídne nemocnice i testování na virus HIV za speciální sníženou cenu.
„Vloni jsme si vyzkoušeli, že přímo v nemocnici můžeme přichystat letní kino. Proto jsme se rozhodli filmovou projekci zařadit na
závěr programu Dne nemocnice a zpestřit tak pátý ročník této akce. Azároveň upozornit na problematiku viru HIV a
onemocnění AIDS,“ prohlásil Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice.
Vstup zdarma
„Vstup na promítání, které se bude konat na prostranství za hlavní branou nemocnice, je zdarma. V případě nepříznivého
počasí se však nebude konat,“ upozornil mluvčí nemocnice Dušan Korel.
Filmová projekce měla v nemocnici premiéru v minulém roce. Při oslavách 60. výročí vzniku zdejšího psychiatrického oddělení
se promítal Přelet nad kukaččím hnízdem, na který přišlo zhruba 500diváků.„Takový zájem nás potěšil. Proto si promítání ve
spolupráci s úspěšným Pardubickým letním kinem zopakujeme. Při výběru filmu jsme znovu sáhli po oscarovém snímku se
vztahem k medicíně,“ řekl ředitel Gottvald. Na legendární film Miloše Formana naváže tentokrát americký Klub poslední naděje.
Vloni byl v šesti kategoriích nominován na Oscara. Nakonec byl oceněn třemi soškami: za výkony v hlavní a vedlejší mužské
roli je získali Matthew McConaughey a Jared Leto, film obdržel také Oscara za nejlepší masky. Navíc byl oceněn dvěma Zlatými
glóby (Matthew McConaughey za nejlepší mužský herecký výkon a Jared Leto za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší
roli).
„Věříme, že naše volba tohoto filmu byla správná a že bude divácky atraktivní. Navíc se jedná o vysoce aktuální snímek,
protože se věnuje tématu AIDS. Trend výskytu infekce HIV v Česku je dlouhodobě výrazně narůstající. To byl další důvod, proč
jsme zvolili tento film,“ upozornil ředitel Gottvald.
Klub poslední naděje, který byl inspirován skutečnými událostmi, natočil režisér JeanMarc Vallée a herecky v něm exceluje
Matthew McConaughey. V hlavní roli hraje elektrikáře a příležitostného jezdce rodea Rona Woodroofa, který se dozvídá,
žemáAIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Píše se rok 1985 a lékaři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevěděli rady.
On se však nevzdává a pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá cestu, jak přežít.
Byť se jedná v podstatě o historický snímek, má značnou aktuálnost. České statistiky ukazují, že každoročně se zvyšuje počet
nemocných.
„Nyní v Česku máme 2577 HIV pozitivních osob. Z toho 449 pacientů je ve stadiu rozvinutého AIDS. Narůstající čísla jsou
alarmující. V posledních dvou letech máme 200 nových případů ročně. A dokonce za první čtvrtletí letošního roku je evidováno
74 nových HIV pozitivních lidí,“ upozornil Petr Knížek, primář infekčního oddělení pardubické nemocnice.
„Musíme to brát jako aktuální problém, před kterým nesmíme zavírat oči. Navíc evidence nakažených je jedna věc, ale realita
může být zcela jiná. Odhaduje se, že skutečný počet HIV pozitivních může být až desetkrát vyšší,“ dodal primář Knížek.
Mimořádná akce
Nárůst počtu nemocných se týká i Pardubického kraje. V současnosti je registrováno 33 HIV pozitivních. „Jenže devět z nich
bylo nově diagnostikováno loni. Nárůstu se tedy můžeme právem obávat i v našem kraji,“ uvedl primář.
Z tohoto důvodu se nemocnice rozhodla filmovou projekci Klubu poslední naděje spojit s mimořádnou akcí.
Každý zájemce se může na transfuzním oddělení (suterén budovy Chirurgické kliniky) nechat otestovat na infekci imunitního
systému virem HIV.
Během dnešního Dne nemocnice od 13 do 17 hodin a zítra od 7 do 11 hodin bude vyšetření nabízeno místo obvyklých 360
korun za speciální zlevněnou cenu 150 korun. Výsledek testu, při němž je plně zachována anonymita, obdrží zájemci během
pátku.
„Rozhodli jsme se spojit film se speciální nabídkou tohoto vyšetření za sníženou cenu. Chceme upozornit veřejnost na
vzrůstající nebezpečí onemocnění AIDS. Věříme, že se tato akce setká s kladnou odezvou a zájmem,“ uzavřel ředitel krajské
nemocnice.
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Kino čeká na ortel. Místo promítaní není stále jasné
TISK, Datum: 13.06.2014, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: (red), Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Rubrika: Pardubicko

KRÁTCE
PARDUBICE / Pardubické letní kino by mělo začít promítat již za dva týdny. Zatím stále není jasné, kde. Jeho provozovatelé
by chtěli opět postavit areál v Tyršových sadech. I za cenu toho, že by se třeba v půlce léta museli stěhovat jinam, kdyby se
park začal opravovat. Jenže kdy se s rekonstrukcí Tyršových sadů začne, a jestli vůbec, není stále jasné. Město nyní čeká na
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který posuzuje správnost výběrového řízení na revitalizaci parku.
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Klub poslední naděje měl v krajské nemocnici úspěch URL
WEB, Datum: 14.06.2014, Zdroj: denik.cz

Pardubice - O slavnostní zakončení pátého Dne nemocnice se postaral ve čtvrtek večer americký oscarový snímek.
"
Klub poslední naděje. To je název amerického oscarového snímku, jehož mimořádná projekce pod širým nebem přímo v areálu
Pardubické krajské nemocnice (PKN) zakončila ve čtvrtek večer jubilejní pátý ročník Dne nemocnice.
Aktuální téma
„Loňský zájem diváků o projekci Přeletu nad kukaččím hnízdem v našem areálu nás potěšil, proto jsme promítání ve spolupráci
s úspěšným Pardubickým letním kinem zařadili i na závěr letošního Dne nemocnice," řekl ředitel PKN Tomáš Gottvald (na
dolním snímku). „Při výběru filmu jsme znovu sáhli po oscarovém snímku se vztahem k medicíně. Projekcí letošního filmu jsme
chtěli upozornit na problematiku viru HIV a onemocnění AIDS," prohlásil ředitel pardubické nemocnice.
Klub poslední naděje, který byl inspirován skutečnými událostmi, natočil režisér Jean-Marc Vallée. Herecky v něm exceloval
Matthew McConaughey v hlavní roli elektrikáře a příležitostného jezdce rodea Rona Woodroofa, který se dozvídá, že má AIDS
a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Píše se rok 1985 a lékaři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevěděli rady. On se
však nevzdává a pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá cestu, jak přežít. Postupně
se z něj stává bojovník za důstojnost, vzdělání a společenské přijetí HIV pozitivních lidí…
Toto téma je nyní velmi žhavé i v Česku, což nemilosrdně ukazují aktuální statistiky. „Počet nemocných se každoročně zvyšuje.
Paradoxně se v této době dostáváme na začátek epidemie tohoto onemocnění. V 80. a 90. letech minulého století bylo u nás
pár případů, hodně se o HIV a AIDS mluvilo. Když se teď nemoc rozvíjí, vypadá to, jako kdyby u nás snad ani nebyla. Přitom
jsme se dostali přes hranici 200 nových HIV pozitivních lidí za rok," upozornil Petr Knížek, primář infekčního oddělení PKN.
Alarmující čísla
Nárůst se týká i Pardubického kraje. „Čísla jsou alarmující a nelze před nimi zavírat oči. Navíc evidence nakažených je jedna
věc, ale realita a skutečný počet nemocných může být mnohem vyšší," zdůraznil Petr Knížek.
„Jsme rádi, že se Den nemocnice i jeho závěr vydařil. Zájem veřejnosti byl velký, což nás potěšilo," dodal mluvčí PKN Dušan
Korel.
(td, lub)"
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Klub poslední naděje měl v krajské nemocnici úspěch
TISK, Datum: 14.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td, lub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

O slavnostní zakončení pátého Dne nemocnice se postaral ve čtvrtek večer americký oscarový snímek
Pardubice – Klub poslední naděje. To je název amerického oscarového snímku, jehož mimořádná projekce pod širým nebem
přímo v areálu Pardubické krajské nemocnice (PKN) zakončila ve čtvrtek večer jubilejní pátý ročník Dne nemocnice.
Aktuální téma
„Loňský zájem diváků o projekci Přeletu nad kukaččím hnízdem v našem areálu nás potěšil, proto jsme promítání ve spolupráci
s úspěšným Pardubickým letním kinem zařadili i na závěr letošního Dne nemocnice,“ řekl ředitel PKN Tomáš Gottvald (na
dolním snímku). „Při výběru filmu jsme znovu sáhli po oscarovém snímku se vztahem k medicíně. Projekcí letošního filmu jsme
chtěli upozornit na problematiku viru HIV a onemocnění AIDS,“ prohlásil ředitel pardubické nemocnice.
Klub poslední naděje, který byl inspirován skutečnými událostmi, natočil režisér JeanMarc Vallée. Herecky v něm exceloval
Matthew Mc Conaughey v hlavní roli elektrikáře a příležitostného jezdce rodea Rona Woodroofa, který se dozvídá, žemáAIDS a
že mu nezbývá více než 30 dnů života. Píše se rok 1985 a lékaři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevěděli rady. On se však
nevzdává a pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá cestu, jak přežít. Postupně se z
něj stává bojovník za důstojnost, vzdělání a společenské přijetí HIV pozitivních lidí...
Toto téma je nyní velmi žhavé i v Česku, což nemilosrdně ukazují aktuální statistiky. „Počet nemocných se každoročně zvyšuje.
Paradoxně se v této době dostáváme na začátek epidemie tohoto onemocnění. V 80. a 90. letech minulého století bylo u nás
pár případů, hodně se o HIV a AIDS mluvilo. Když se teď nemoc rozvíjí, vypadá to, jako kdyby u nás snad ani nebyla. Přitom
jsme se dostali přes hranici 200 nových HIV pozitivních lidí za rok,“ upozornil Petr Knížek, primář infekčního oddělení PKN.
Alarmující čísla
Nárůst se týká i Pardubického kraje. „Čísla jsou alarmující a nelze před nimi zavírat oči. Navíc evidence nakažených je jedna
věc, ale realita a skutečný počet nemocných může být mnohem vyšší,“ zdůraznil Petr Knížek.
„Jsme rádi, že se Den nemocnice i jeho závěr vydařil. Zájem veřejnosti byl velký, což nás potěšilo,“ dodal mluvčí PKN Dušan
Korel.
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Letní kino začíná promítat již příští pátek. Uvede Hořící keř
TISK, Datum: 20.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Po osmi letech promítání se návštěvnost pomalu blíží k číslu půl milionu. Překoná ji?
Pardubice – Po více jak šedesát teplých letních večerů bude Pardubické letní kino Pernštejn nabízet svým návštěvníkům
lákavé tituly z pečlivě připraveného programu, kde nechybí ani Oscary ověnčené filmy. Startuje již v pátek 27. června!
„Tak jako v předešlých osmi ročnících je naší snahou nabídnout našim návštěvníkům to nejlepší, co současná kinematografie
nabízí,“ nechal se slyšet pořadatel letního kina Tomáš Drechsler.
Za svou dosavadní historii se Pardubické letní kino Pernštejn stalo nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem kraje, kdy
se celkový počet návštěvníků pomalu, ale jistě blíží k číslu půl milionu. Za tu dobu už jej navštívili takoví filmoví tvůrci, jako jsou
režiséři Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška a Zdeněk Zelenka či dokumentarista Jan Novák.
Jedinečnost „letňáku“ dokládá i to, že je vstup zdarma.
Na programu jsou nejlepší filmy roku!
Z novinek letošního programu organizátoři upozorňují například na jedenácti Českými lvy oceněný film Hořící keř režisérky
Hollandové. Další je třeba oscarové drama Gravitace, Velká nádhera či 12 let v řetězech.
„Naši návštěvníci jistě ocení, že jsme zařadili také nové, ale již osvědčené, tituly, jako je například Vlk z Wall Street, Velký
Gatsby či Rivalové,“ doplnil Tomáš Drechsler.
Ani letos by nemělo být pro návštěvníky složité zorientovat se v nabídce filmů, i když jich bude na programu více jak šest
desítek. Přes prázdniny se bude promítat podle ustáleného schématu, který vznikal na základě zkušeností s minulými ročníky
kina.
Ve středu se budou promítat rodinné či dětské filmy, ve čtvrtek snímky společnosti HBO, pátky budou patřit výhradně českým
titulům.
Úspěšné filmové tituly o víkendech
„O víkendech pak přivítáme návštěvníky, kteří dávají přednost komerčně úspěšným snímkům,“ sdělil pořadatel.
Výjimečnou filmovou atmosféru budou doplňovat také stánky s občerstvením, o klid se postará „armáda“ pořadatelů. Jako
každý rok bude na místě pravidelně hlídkovat městská policie.
Záštitu nad devátým ročníkem Pardubického letního kina převzalo již podruhé Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo
jeho dlouhodobý význam a kulturní přínos. Pardubické letní kino se tak opakovaně zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní
projekty České republiky.
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Pardubické letní kino začíná promítat již příští pátek. Uvede Hořící keř URL
WEB, Datum: 20.06.2014, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice - Po osmi letech promítání se návštěvnost pomalu blíží k číslu půl milionu. Překoná ji?
"
Po více jak šedesát teplých letních večerů bude Pardubické letní kino Pernštejn nabízet svým návštěvníkům lákavé tituly z
pečlivě připraveného programu, kde nechybí ani Oscary ověnčené filmy. Startujeme již v pátek 27. června! „Tak jako v
předešlých osmi ročnících je naší snahou nabídnout našim návštěvníkům to nejlepší, co současná kinematografie nabízí,"
nechal se slyšet pořadatel letního kina Tomáš Drechsler.
Za uvedené období osmi sezon se Pardubické letní kino Pernštejn stalo nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem kraje,
kdy se celkový počet návštěvníků pomalu ale jistě blíží k číslu půl milionu. Za tu dobu už jej navštívili takoví filmoví tvůrci, jako
jsou režiséři Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška a Zdeněk Zelenka nebo dokumentarista Jan Novák. Jedinečnost
„letňáku" dokládá i to, že je zdarma.
Na programu jsou nejlepší filmy roku!
Z novinek letošního programu organizátoři upozorňují například na jedenácti Českými lvy oceněný film Hořící keř režisérky
Hollandové. Další je třeba Oscarové drama Gravitace, Velká nádhera či 12 let v řetězech.
„Naši návštěvníci jistě ocení, že jsme zařadily také nové, ale již osvědčené, tituly, jako je například Vlk z Wall Street, Velký
Gatsby, či Rivalové," doplnil Drechsler. Ani letos by nemělo být pro návštěvníky složité zorientovat se v nabídce filmů, i když jich
bude na programu více jak šest desítek. Po celé prázdniny se bude totiž promítat podle ustáleného schématu, který vznikal na
základě zkušeností s minulými ročníky letního kina. Ve středu se budou promítat rodinné, či dětské filmy, ve čtvrtek snímky
společnosti HBO, pátky budou patřit výhradně českým titulům.
„Letňák" je hlavním kulturním přínosem
„O víkendech pak přivítáme návštěvníky, kteří dávají přednost komerčně úspěšným snímkům," sdělil Drechsler. Výjimečnou
filmovou atmosféru budou doplňovat také stánky s občerstvením, o klid se postará „armáda" pořadatelů. Jako každý rok bude
na místě pravidelně hlídkovat městská policie.
Záštitu nad devátým ročníkem Pardubického letního kina převzalo již podruhé Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo
jeho dlouhodobý význam a kulturní přínos. Pardubické letní kino se tak opakovaně zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní
projekty České republiky."
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Pardubické letní kino nabízí program plný hvězd URL
WEB, Datum: 23.06.2014, Zdroj: pardubickenovinky.cz, RU / den: 40 000, Rubrika: regiony
Snad nikde se nezdají být hvězdy tak blízko. A je jedno, jestli je řeč o hvězdách na obloze nebo o těch, které k lidem
promlouvají z promítacího plátna. Každý, kdo navštívil Pardubické letní kino , ví, že blíže k hvězdám než během promítání v
Tyršových sadech už být nemůže.
Po více jak šedesát dnů během letních prázdnin usedají tisíce a desetitisíce milovníků filmů pod zářící hvězdy, aby se během
následujících okamžiků nechali unést dalším z titulů pečlivě vybraného programu. Nechybí žhavé premiéry nebo zcela
exkluzivní projekce, které se už nikdy na plátna kin nedostanou. Mezi ně patří například mistrovská produkce společnosti HBO.
„Když vidíme, jakou oblibu si naše kino získalo během osmi sezón, nemůžeme to komentovat jinak, než že si pardubičtí
návštěvníci letního kina zaslouží prostě to nejlepší, co současná kinematografie nabízí,“ uvedl pořadatel Pardubického
letního kina Tomáš Drechsler.
A hned vyvrací úvodní myšlenku, že blíže už diváci hereckým hvězdám být nemohou. „Každoročně do Pardubic zveme známé
herce nebo režiséry, aby sami uvedli svůj film. Tyto herecké hvězdy už mají potom naši diváci na dosah bez jakékoliv
nadsázky,“ dodal Drechsler.
Není proto divu, že Pardubické letní kino je v současné době nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem kraje. Celkový
počet návštěvníků se pomalu ale jistě blíží číslu půl milionu. Za tu dobu už jej navštívili takoví filmoví tvůrci, jako jsou režiséři
Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška a Zdeněk Zelenka nebo dokumentarista Jan Novák.
Hvězdné nebe nade mnou, hvězdné plátno přede mnou
Lidem v Pardubicích přitom stačí tak málo k tomu, aby se dotkli hvězd. A nepotřebují k tomu ani výše nadepsané zaklínadlo.
Stačí ujít pár desítek metrů ze samotného centra města a ocitnou se v letitém parku plném vzrostlých stromů s tak romantickou
atmosférou, že až přechází dech. A to vše zcela zdarma. Jedinečnost projektu podtrhuje i to, že se vstupné na projekci
nevybírá.
Večer co večer se proto mohou návštěvníci těšit na výběr toho nejlepšího, co vzniklo po vedením našich i zahraničních režisérů
nejen v uplynulém roce. Na programu jsou i tituly, které svoje kvality dokázaly již v minulosti. Z novinek nelze nezmínit například
jedenácti lvy vyzdobený film Hořící keř režisérky Hollandové. Neméně lákavá budou také dramata jako Gravitace, Velká
nádhera či 12 let v řetězech. „Naši návštěvníci jistě ocení, že jsme zařadily také nové, ale již osvědčené, tituly, jako je například
Vlk z Wall Street, Velký Gatsby, či Rivalové" doplnil Drechsler.
Zorientovat se v pestré nabídce filmů není přitom vůbec složité, i když jich bude na programu více jak šest desítek. Po celé
prázdniny se totiž promítá podle ustáleného schématu, který vznikal na základě zkušeností z minulých ročníků letního kina. Ve
středu se budou promítat rodinné či dětské filmy, ve čtvrtek již zmíněné snímky společnosti HBO, pátky budou patřit výhradně
českým titulům. „O víkendech pak přivítáme návštěvníky, kteří dávají přednost komerčně úspěšným snímkům,“ uvedl
Drechsler.
Přestože mnohdy kapacita 1200 míst ani nestačí, nikdo zklamaný z kina neodchází. Stále ještě nabízí dostatek místa ke
zhlédnutí filmu přilehlá louka s udržovaným trávníkem, které dokonce někteří návštěvníci sami dávají přednost před
připravenými lavičkami či židlemi.
Pardubičtí diváci přitom nejsou jediní, kdo si cení takto neobvyklé akce a samotného výběru filmů. Záštitu nad devátým
ročníkem Pardubického letního kina převzalo již po druhé Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo tak jeho dlouhodobý
význam a kulturní přínos. Pardubické letní kino se tak opakovaně zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní projekty České
republiky. Pardubické letní kino je od roku 2006 pořádáno za významné podpory města Pardubice. Pardubické novinky
informovala společnost Cinema Time.
(ds, foto: arch.)

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

88 / 268

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

89 / 268

Letní kino? Snad nikde se nezdají být hvězdy tak blízko
TISK, Datum: 24.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Kultura/televize

Ani v letošní pardubické nabídce nebudou chybět žhavé premiéry a exkluzivní projekce
Pardubice – Snad nikde se nezdají být hvězdy tak blízko. A jejedno,jestli jeřečohvězdách na jasné obloze nebo o těch, které k
lidem promlouvají z promítacího plátna.
Snad každý, kdo už navštívil Pardubické letní kino , ví, že blíže k hvězdám než během promítání v Tyršových sadech už skoro
být nemůže.
Po více jak šedesát dnů během letních prázdnin usedají tisíce a desetitisíce milovníků filmů pod zářící hvězdy,aby se během
následujících okamžiků nechali unést dalším z mnoha titulů pečlivě vybraného programu.
Žhavé premiéry i exkluzivní projekce
Nechybí žhavé premiéry nebo zcela exkluzivní projekce, které se už nikdy na plátna kin nedostanou. Mezi ně patří například
produkce ze společnosti HBO.
„Když vidíme, jakou oblibu si naše kino získalo během osmi sezon, nemůžeme to komentovat jinak, než že si pardubičtí
návštěvníci letního kina zaslouží prostě to nejlepší, co současná kinematografie nabízí,“ uvedl pořadatel Pardubického
letního kina Tomáš Drechsler.
A hned vyvrací úvodní myšlenku, že blíže už diváci hereckým hvězdám být nemohou. „Každoročně do Pardubic zveme známé
herce nebo režiséry, aby sami uvedli svůj film. Tyto herecké hvězdy už mají potom naši diváci na dosah bez jakékoliv
nadsázky,“ sdělil Tomáš Drechsler.
Není proto divu, že Pardubické letní kino je v současné době nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem Pardubického
kraje.
Celkový počet návštěvníků se pomalu, ale jistě blíží číslu půl milionu.
Za tu dobu už jej navštívili takoví filmoví tvůrci, jako jsou režiséři Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška a Zdeněk
Zelenka nebo dokumentarista Jan Novák.
Hvězdné nebe, ale také plátno
Lidem v Pardubicích přitom stačí tak málo k tomu, aby se dotkli hvězd. A nepotřebují k tomu ani žádné zaklínadlo.
Stačí ujít pár desítek metrů ze samotného centra města a ocitnou se v letitém parku plném vzrostlých stromů s tak romantickou
atmosférou, že až přechází dech. A to vše zcela zdarma.
„Jedinečnost projektu podtrhuje i to, že se vstupné na projekci nevybírá,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler.
Večer co večer se proto mohou návštěvníci těšit od pátku 26. června na výběr toho nejlepšího, co vzniklo po vedením našich i
zahraničních režisérů nejen v uplynulém roce. Na programu jsou i tituly, které svoje kvality dokázaly již v minulosti.
Z novinek nelze nezmínit například jedenácti lvy vyzdobený film Hořící keř režisérky Hollandové.
Neméně lákavá budou také dramata jako Gravitace, Velká nádhera či 12 let v řetězech.
„Naši návštěvníci jistě ocení, že jsme zařadili také nové, ale již osvědčené,tituly,jako je například Vlk z Wall Street, Velký Gatsby
či Rivalové,“ doplnil Tomáš Drechsler.
Zorientovat se v pestré nabídce filmů není přitom vůbec složité, i když jich bude na programu více jak šest desítek.
Po celé prázdniny se totiž promítá podle ustáleného schématu, který vznikal na základě zkušeností z minulých ročníků letního
kina.
Ve středu se budou promítat rodinné či dětské filmy, ve čtvrtek snímky společnosti HBO, pátky budou patřit výhradně českým
titulům. „O víkendech pak přivítáme návštěvníky, kteří dávají přednost komerčně úspěšným snímkům,“ připomněl provozovatel
letního kina.
Přestože mnohdy kapacita 1200 míst ani nestačí, nikdo zklamaný z kina neodchází. Stále ještě nabízí dostatek místa ke
zhlédnutí filmu přilehlá louka s udržovaným trávníkem. Té dokonce někteří návštěvníci sami dávají přednost před připravenými
lavičkami či židlemi.
***
Cenná podpora od ministerstva
Pardubičtí diváci přitom nejsou jediní, kdo si cení takto neobvyklé akce a samotného výběru filmů. Záštitu nad devátým
ročníkem Pardubického letního kina převzalo již po druhé Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo tak jeho dlouhodobý
význam a kulturní přínos. „ Pardubické letní kino se tak opakovaně zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní projekty České
republiky. Od roku 2006 je navíc pořádáno za významné podpory města Pardubice,“ uzavřel Tomáš Drechsler.
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Letní filmovou sezonu otevřou Obchodníci
TISK, Datum: 25.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura

Pozvánka
Pardubice – Kdo nikdy nechtěl být pánem svého času? Změnit zaměstnání, vydělat více peněz za minimum času a námahy? A
jak může tato touha dopadnout pro toho, kdo se jí drží a začne obchodovat se lží? O tom pojednává film Obchodníci.
Prolhaná komedie o malých lidech
Jde o prolhanou komedií o malých lidech s velkými starostmi. Alespoň tak tento snímek charakterizují jeho tvůrci, scénárista
Patrik Ulrich a režisér Petr Šícha.
Nejen námět je ale pro pardubického diváka lákavý.
Snímek byl totiž před dvěma lety natočen právě v pardubickém regionu.
To je i jeden z důvodů, proč byl letos tento celovečernífilm vybrán pro první promítací večer v Pardubickém letním kině. Ten je
naplánován na tento čtvrtek. Začíná se v 21 hodin a vstup je zdarma.
„V letním kině v Tyršových sadech se uskuteční vůbec jeho poslední projekce na plátně, kterou by si Pardubáci rozhodně
neměli nechat ujít,“ konstatovala produkční filmu Marie Schillerová.
Poslední promítání v Tyršových sadech
Dalším důvodem, proč si čtvrteční projekci nenechat ujít, je hvězdné obsazení snímku. Na plátně se totiž vystřídají takové
osobnosti, jako je Pavel Trávníček, Arnošt Goldflam, Sandra Nováková či Filip Tomsa. Známým hercům pak sekundují i
trapnomagik Richard Nedvěd nebo hudební skladatel Petr Hapka.
„Celovečerní film měli už diváci možnost vidět třeba při Dni Pardubického kraje nebo na nádvoří zámku v Cholticích. Jelikož se
nejvíce záběrů pořídilo v Pardubicích, je třeba se s jeho distribucí v tomto městě i rozloučit. Životnost filmu může být však velmi
dlouhá a já věřím, že se po nějakém roce zase objeví v televizi a my se sami na sebe podíváme, jak jsme byli mladí a naivní,“
vysvětlil tvůrce scénáře a hudby Patrik Ulrich.
Z toho tedy plyne jediné. Kdo ještě film neviděl, měl by přijít ve čtvrtek do „letňáku“. Další příležitost spatřit tento film na velkém
plátně už nemusí
přijít. Kateřina Dufková
Kdy a kde?
ve čtvrtek 26. června  od 21 hodin  Letní kino v pardubických Tyršových sadech
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Promítání letního kina odstartují dnes Obchodníci
TISK, Datum: 26.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: Kateřina Dufková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Titulní strana

Nenechte si ujít
Pardubice – Všichni příznivci večerního sledování filmů pod širákem, pozor! Už zítra oficiálně startuje v pardubických Tyršových
sadech oblíbené prázdninové promítání Pardubického letního kina .
Pro návštěvníky je letos připraveno více než šedesát promítacích večerů, tedy desítky dramat, komedií a dokumentů české i
zahraniční produkce. A to všechno, stejně jako v předchozích letech, zcela zdarma!
Za osm let skoro půl milionu diváků
Pardubické letní kino funguje už osm let. Letošní ročník je devátý. Za tu dobu kino navštívilo bezmála půl milionu diváků, ale
také takoví filmoví tvůrci, jako jsou režiséři Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč a Zdeněk Troška či třeba dokumentarista Jan
Novák.
„I letos se chystá do Pardubic několik filmových hvězd,“ slíbil provozovatel letního kina Jan Motyčka. Kdo letos do Pardubic
přijede, však pořadatelé letního kina zatím tají. Soudě podle loňských ročníků se ale máme na co těšit.
Pestrý program pro všechny
Co už však není tajemstvím, je program promítání na červenec. Mezi filmové trháky, jako je třeba americký velkofilm Velký
Gatsby, loňská senzace Vlk z Wall Street či české drama Příběh kmotra, se do prvního měsíce projekce zařadí třeba i
životopisný film polského původu Walesa: Člověk naděje nebo pravidelné dokumentární Čtvrtky s HBO.
Animované filmy Já, padouch 2 a Oggy a škodíci určitě ocení nejen děti, ale také jejich rodiče.
„Dramaturgie kina si dává každoročně záležet na pestré programové skladbě. K českým filmům pravidelně přijíždějí delegace
herců a režisérů, s nimiž je možné poté besedovat, bezchybně funguje technické zázemí a občerstvení, připraveny jsou i
doprovodné akce. To vše v romantickém prostředí rozsáhlého městského parku,“ představil pravděpodobné důvody vysoké
návštěvnosti a oblíbenosti „letňáku“ Jan Motyčka.
První promítání už dnes večer
Do Tyršových sadů ale můžete vyrazit už dnes večer. Předskokanem pátečního oficiálního zahájení je totiž dnešní promítání
českého celovečerního filmu Obchodníci.
Jde o prolhanou komedii vyprávějící o malých lidech a jejich velkých starostech. Tak alespoň tento snímek charakterizují jeho
tvůrci, scénárista Patrik Ulrich a režisér filmu Petr Šícha.
Nejen námět je ale pro pardubického diváka lákavý. Snímek byl totiž před dvěma lety natočen právě v pardubickém regionu.
„V letním kině v Tyršových sadech se dnes uskuteční vůbec poslední projekce této komedie na plátně. Tu by si podle mě
Pardubáci rozhodně neměli nechat ujít,“ konstatovala produkční filmu Marie Schillerová.
Promítání začíná v devět večer a vstup je, ostatně jako na všechny promítací dny, zcela zdarma.
O diváky bude dobře postaráno
Nejen dobré filmy vytvářejí pohodovou atmosféru Pardubického letního kina . Ojejí dokreslení se již tradičně postarají také
stánky s občerstvením. Pivo, limonádu, párek v rohlíku či klobásu si tak budou moci návštěvníci koupit nejen při technické
přestávce, ale i během filmu.
Bude to prostě pohoda jako doma u televize, ale s výhodou velkého plátna, pestré směsice filmových žánrů a hvězdného nebe
nad hlavou.
Jako každý rok budou navíc na místě hlídkovat strážníci i ochranka letního kina, takže o bezpečnost a klid bude také
postaráno.
Deka, pivo, film. Prostě pohoda...
Nyní už zbývá opravdu jediné: vybrat si z červencového programu kina své oblíbence, do tašky či batohu přibalit teplou deku,
letní bundu, kapesné na pivo, repelent proti komárům a vyrazit do Tyršových sadů.
***
V letním kině tento týden:
čtvrtek 26. 6. Obchodníci
komedie, Česko, 2013
pátek 27. 6. Hořící keř
drama, Česko, 2013
sobota 28. 6. Gravitace
drama, USA, 2013
neděle 29. 6. Rivalové
drama, USA, 2013
„Dnes se v letním kině uskuteční vůbec poslední projekce komedie Obchodníci na velkém plátně.“ Marie Schillerová, produkční
filmu
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Letní kino Pernštejn zahajuje promítání URL
WEB, Datum: 26.06.2014, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: Věra Nevečeřalová, RU / den: 10 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Od pátku 27. června bude Pardubické letní kino Pernštejn nabízet svým návštěvníkům tituly z pečlivě
připraveného programu. Ani letos mezi nimi nechybějí žhavé premiéry nebo zcela exkluzivní projekce.
Pardubice - Od pátku 27. června bude Pardubické letní kino Pernštejn nabízet svým návštěvníkům tituly z pečlivě
připraveného programu. Ani letos mezi nimi nechybějí žhavé premiéry nebo zcela exkluzivní projekce.
Za uvedené období osmi sezón se Pardubické letní kino Pernštejn stalo nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem kraje,
kdy se celkový počet návštěvníků pomalu ale jistě blíží číslu půl milionu. Za tu dobu už jej navštívili takoví filmoví tvůrci, jako
jsou režiséři Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška a Zdeněk Zelenka nebo dokumentarista Jan Novák. Jeho
jedinečnost podtrhuje i fakt, že vstupné se nevybírá.
Z novinek letošního programu organizátoři upozorňují například na jedenácti Českými lvy ověnčený film Hořící keř režisérky
Hollandové. Další jsou třeba dramata Gravitace, Velká nádhera či 12 let vřetězech.
Ani letos by nemělo být pro návštěvníky složité zorientovat se v nabídce filmů, i když jich bude na programu více jak šest
desítek. Po celé prázdniny se bude totiž promítat podle ustáleného schématu, který vznikal na základě zkušeností s minulými
ročníky letního kina. Ve středu se budou promítat rodinné, či dětské filmy, ve čtvrtek snímky společnosti HBO, pátky budou
patřit výhradně českým titulům, víkendy budou patřit návštěvníkům, kteří dávají přednost komerčně úspěšným snímkům.
Jako první projekci zhlédnou diváci již v pátek 27. červnajedenácti Českými lvy oceněné drama Hořící keř vyprávějící příběh o
alarmujícím činu Jana Palacha, který se upálil na protest proti okupaci Československa v roce 1969.
Výjimečnou filmovou atmosféru budou doplňovat také stánky s občerstvením, o klid během projekce se bude starat „armáda“
pořadatelů. Jako každoročně bude během filmu na místě pravidelně hlídkovat také městská policie.
Záštitu nad devátým ročníkem Pardubického letního kina převzalo již po druhé Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo
tak jeho dlouhodobý význam a kulturní přínos. Pardubické letní kino se tak opakovaně zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní
projekty České republiky, od roku 2006 je pořádáno za významné podpory Statutárního města Pardubice.
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Maraton filmů začíná. V parku, který letos ohlídají kickboxeři
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Monika Suchá, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubické letní kino je připravené. Promítačka
v Tyršových sadech se rozjede už dnes večer a na plátno spustí tříapůlhodinový snímek Hořící keř.
PARDUBICE Několik měsíců nejistoty, nespočet hlasování a dohadů pardubických zastupitelů.
Stále ten stejný příběh. Na téma dotací i místa konání největší letní atrakce se v Pardubicích vedou vždy v první půlce roku už
řadu let dohady.
Ačkoli to i letos vypadalo, že letní kino nebude, zastupitelé nakonec opět kývli a prázdninovou zábavu Pardubáků podpořili. Z
rozpočtu města na ni vyčlenili šest set tisíc korun a svolili i k tomu, aby se začalo promítat v Tyršových sadech, přestože není
jasné, jestli se v nich projekt usadí na celé prázdniny. Pardubičtí radní by totiž v létě chtěli začít park konečně opravovat, a tak
by se kino muselo přestěhovat do méně atraktivní lokality - vedle pardubického skateparku. „Riskli jsme to. Tomu, že by se
park začal rekonstruovat ještě v létě, nedáváme velkou šanci,“ uvedl provozovatel letního kina Tomáš Drechsler.
Co do kin nikdy nepřijde
Po více jak šedesát dnů, počínaje dneškem, se tak budou moci lidé vydat do parku v centru města a sledovat tu filmy pod
hvězdnou oblohou. „Nebudou chybět premiéry ani exkluzivní projekce, které se už nikdy na plátna kin nedostanou, například
mistrovská produkce společnosti HBO, i animované filmy nejen pro děti,“ řekl promotér kina Jan Motyčka.
Už dnes večer se na plátně objeví jedenácti lvy ověnčený snímek Hořící keř režisérky Hollandové. Film, který vznikl kompilací
třídílného seriálu inspirovaného skutečnými událostmi kolem osudu Jana Palacha, usadí diváky na lavičky letního kina na
dlouhých 206 minut. „Promítání začne tak jako potom po celý červenec ve 21.30 hodin,“ dodal Motyčka.
Lákavý bude i program dalších večerů. Nabídne kupříkladu dramata jako Gravitace, Velká nádhera či 12 let v řetězech.
Filmový maraton okoření také známé herecké tváře i režiséři. „Budeme se snažit, aby na české filmy vždy dorazily filmové
delegace,“ sdělil Drechsler.
Policie hlídky neposílí
O pořádek v kině se letos budou nově starat pardubičtí kickboxeři ze sportovního klubu Macák s Gym. „Není to proto, že
bychom snad čekali nějaké problémy. Budou tady ale přítomni, kdyby bylo potřeba. A svým způsobem to bude mít i vzdělávací
funkci, budou totiž zvát mládež, která dnes často nemá náplň volného času, na tréninky,“ konstatoval Drechsler.
Problémy neočekávají ani policisté. „Kvůli letnímu kinu nebudeme přijímat žádná zvláštní opatření. Kontroly budeme provádět
tak, jako běžně,“ informovala mluvčí pardubických strážníků Lenka Uskobová.
„Riskli jsme to. Tomu, že by se park začal rekonstruovat v létě, nedáváme velkou
šanci.“ Tomáš Drechsler provozovatel kina
Program Pardubického letního kina na červenec
27. 6. Hořící keř 28. 6. Gravitace 29. 6. Rivalové 30. 6. Lásky čas 1. 7. Velká nádhera 2. 7. LEGO příběh 3. 7. Čtvrtek s HBO:
Velká noc
4. 7. Příběh kmotra 5. 7. Velký Gatsby 6. 7. Světová válka Z 7. 7. Nejvyšší nabídka 8. 7. Život Adele 9. 7. Hobit: Šmakova dračí
poušť 10. 7. Čtvrtek s HBO: Cesta snu
11. 7. Revival 12. 7. 12 let v řetězech 13. 7. Plán útěku 14. 7. Walesa: člověk naděje 15. 7. Pěna dní 16. 7. Jack a obři 17. 7.
Čtvrtek s HBO: Otázky pana Lásky
18. 7. Trabantem až na konec světa
19. 7. Vlk z Wall Street 20. 7. Pot a krev 21. 7. Jasmíniny slzy 22. 7. Před půlnocí 23. 7. Já, padouch 2 24. 7. Čtvrtek s HBO:
Em a On
25. 7. Kandidát 26. 7. Podfukáři 27. 7. Muž z oceli 28. 7. Ať žije svoboda 29. 7. Konečná 30. 7. Oggy a škodíci 31. 7. Čtvrtek s
HBO: Malá Hanoj Promítání začíná každý den ve 21.30 hodin v Tyršových sadech v Pardubicích. V případě nepříznivého
počasí se však nehraje. Vstup do kina, které poprvé promítalo v parku v létě 2006, je zdarma.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: Radek Kalhous, MAFRA
Foto popis: Poslední úpravy V Tyršových sadech vyrostlo už i lešení, na kterém bude po celé léto zavěšeno promítací plátno.
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Maraton zahájí Hořící keř
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: MONIKA SUCHÁ, Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353

Filmy pod širým nebem jsou připraveny. Promítačka v Tyršových sadech se rozjede už dnes večer.
PARDUBICE / Několik měsíců nejistoty, nespočet hlasování a dohadů pardubických zastupitelů. Je to povědomé, stále ta samá
pohádka. Na téma dotací i místa konání největší letní atrakce se v Pardubicích vedou vždy v první půlce roku už řadu let
dohady. Ačkoli to letos chvílemi vypadalo, že letní kino nebude, zastupitelé nakonec kývli a prázdninovou zábavu Pardubáků
opět podpořili. A promítací plátno nakonec pustili i do Tyršových sadů, které stále čekají na opravu.
Po více jak šedesát dnů, počínaje dneškem, se tak budou moci lidé vydat do parku v centru města a sledovat tu filmy pod
hvězdnou oblohou.
„Nebudou chybět premiéry ani exkluzivní projekce, které se už nikdy na plátna kin nedostanou, například mistrovská produkce
společnosti HBO, i animované filmy nejen pro děti,“ láká k návštěvě pořadatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Z novinek nelze nezmínit například jedenácti lvy ověnčený film Hořící keř režisérky Hollandové, který bude kino promítat už
dnes večer od 21.30 hodin. Lákavý bude i program dalších večerů. Nabidne kupříkladu dramata jako Gravitace, Velká nádhera
či 12 let v řetězech. „Naši návštěvníci jistě ocení, že jsme zařadily také nové, ale již osvědčené tituly, jako je například Vlk z Wall
Street, Velký Gatsby či Rivalové,“ doplňuje Drechsler.
Filmový maraton okoření také známé herecké tváře i režiséři. „V minulých letech nás navštívili takoví filmoví tvůrci, jako jsou
režiséři Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška a Zdeněk Zelenka nebo dokumentarista Jan Novák. Ani tentokrát
diváky o účast hvězd neochudíme. Možná už dnes večer dorazí delegace k snímku Hořící keř a jednáme s dalšími,“ předesílá
provozovatel kina Jan Motyčka.
PROGRAM PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
27. 6. Hořící keř 28. 6. Gravitace 29. 6. Rivalové 30. 6. Lásky čas 1. 7. Velká nádhera 2. 7. LEGO® příběh 3. 7. Čtvrtek s HBO:
Velká noc 4. 7. Příběh kmotra 5. 7. Velký Gatsby 6. 7. Světová válka Z 7. 7. Nejvyšší nabídka 8. 7. Život Adele 9. 7. Hobit:
Šmakova dračí poušť 10. 7. Čtvrtek s HBO: Cesta snu 11. 7. Revival 12. 7. 12 let v řetězech 13. 7. Plán útěku
14. 7. Walesa: člověk naděje 15. 7. Pěna dní 16. 7. Jack a obři 17. 7. Čtvrtek s HBO: Otázky pana Lásky 18. 7. Trabantem až
na konec světa 19. 7. Vlk z Wall Street 20. 7. Pot a krev 21. 7. Jasmíniny slzy 22. 7. Před půlnocí 23. 7. Já, padouch 2 24. 7.
Čtvrtek s HBO: Em a On 25. 7. Kandidát 26. 7. Podfukáři 27. 7. Muž z oceli 28. 7. Ať žije svoboda 29. 7. Konečná 30. 7. Oggy a
škodíci

Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
Foto autor: FOTO / TOMÁŠ KUBELKA
Foto popis: Letní kino přiláká večer co večer do Tyršových sadů stovky diváků.
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Maraton filmů začíná. V parku, který ohlídají kickboxeři URL
WEB, Datum: 27.06.2014, Zdroj: 5plus2.cz, Autor: 5plus2.cz, Monika Suchá, Rubrika: Pardubicko
Pardubické letní kino je připravené. Promítačka v Tyršových sadech se rozjede už dnes večer a na plátno spustí
třiapůlhodinový snímek Hořící keř.
Několik měsíců nejistoty, nespočet hlasování a dohadů pardubických zastupitelů. Stále ten stejný příběh. Na téma dotací i
místa konání největší letní atrakce se v Pardubicích vedou vždy v první půlce roku už řadu let dohady.
Ačkoli to i letos vypadalo, že letní kino nebude, zastupitelé nakonec opět kývli a prázdninovou zábavu Pardubáků podpořili. Z
rozpočtu města na ni vyčlenili šest set tisíc korun a svolili i k tomu, aby se začalo promítat v Tyršových sadech, přestože není
jasné, jestli se v nich projekt usadí na celé prázdniny. Pardubičtí radní by totiž v létě chtěli začít park konečně opravovat, a tak
by se kino muselo přestěhovat do méně atraktivní lokality - vedle pardubického skateparku.
„Riskli jsme to. Tomu, že by se park začal rekonstruovat ještě v létě, nedáváme velkou šanci,“ uvedl provozovatel letního kina
Tomáš Drechsler. Co do kin nikdy nepřijde
Po více než šedesát dnů, počínaje dneškem, se tak budou moci lidé vydat do parku v centru města a sledovat tu filmy pod
hvězdnou oblohou. „Nebudou chybět premiéry ani exkluzivní projekce, které se už nikdy na plátna kin nedostanou, například
mistrovská produkce společnosti HBO, i animované filmy nejen pro děti,“ řekl promotér kina Jan Motyčka.
Už dnes večer se na plátně objeví jedenácti lvy ověnčený snímek Hořící keř režisérky Hollandové. Film, který vznikl kompilací
třídílného seriálu inspirovaného skutečnými událostmi kolem osudu Jana Palacha, usadí diváky na lavičky letního kina na
dlouhých 206 minut. „Promítání začne tak jako následně po celý červenec - ve 21.30 hodin,“ dodal Motyčka.
Lákavý bude i program dalších večerů. Nabídne kupříkladu dramata jako Gravitace, Velká nádhera či 12 let v řetězech.
Filmový maraton okoření také známé herecké tváře i režiséři. „Budeme se snažit, aby na české filmy vždy dorazily filmové
delegace,“ sdělil Drechsler. Policie hlídky neposílí
O pořádek v kině se letos budou nově starat pardubičtí kickboxeři ze sportovního klubu Macák´s Gym. „Není to proto, že
bychom snad čekali nějaké problémy. Budou tady ale přítomni, kdyby bylo potřeba. A svým způsobem to bude mít i vzdělávací
funkci, budou totiž zvát mládež, která dnes často nemá náplň volného času, na tréninky,“ konstatoval Drechsler.
Problémy neočekávají ani policisté. „Kvůli letnímu kinu nebudeme přijímat žádná zvláštní opatření. Kontroly budeme provádět
tak, jako běžně,“ informovala mluvčí pardubických strážníků Lenka Uskobová.

V pardubických Tyršových sadech bude po dva měsíce opět promítat letní kino URL
WEB, Datum: 27.06.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Rubrika: / zpravodajstvi
Pardubické Tyršovy sady se dočkaly už 9. ročníku letního kina. Promítá se každý den celé dva měsíce a zcela zdarma. Na
projekce jezdí i samotní tvůrci filmů. Letní kino hostilo například Juraje Herze, Filipa Renče, Fera Feniče nebo Zdeňka Zelenku.
Kdo přijede letos, zatím pořadatelé tají.
Obyvatelé Pardubic si na své letní kino v Tyršových sadech už zvykli. Stačí ujít pár desítek metrů ze samotného centra města a
ocitnete se v parku, kde se každý den promítá. A to zcela zdarma.„Přípravy vrcholí, lešení musí být postaveno, plátno musí být
napnuto, musí být všechno připraveno, abychom mohli večer začít," říká provozovatel letního kina Jan Motyčka ze společnosti
Cinema Time. Pardubické letní kino patří podle statistik k nejnavštěvovanějším prázdninovým projektům kraje. Celkový počet
návštěvníků se blíží za dobu jeho existence k půl milionu diváků."Lidí se sem vejde hodně, lavičky nabídnou sezení zhruba
pětistovce diváků, dále máme k dispozici 500 plastových židliček, lidé ale mohou zároveň sedět na trávě nebo u stolků," dodává
Motyčka.Každý večer se lidé mohou těšit na výběr toho nejlepšího, co vzniklo pod vedením českých i zahraničních režisérů
nejen v uplynulém roce. Z novinek nelze nezmínit například jedenácti Českými lvy ověnčený film Hořící keř režisérky Agnezsky
Hollandové. Diváky budou lákat i dramata jako Gravitace, Velká nádhera nebo 12 let v řetězech.Zorientovat se v nabídce není
vůbec složité. Po celé prázdniny se filmy uvádějí podle schématu, které vznikalo na základě zkušeností z minulých ročníků. Ve
středu se budou promítat rodinné či dětské filmy, ve čtvrtek snímky ze společnosti HBO, pátky budou patřit výhradně českým
titulům. O víkendech dostanou prostor komerčně úspěšné snímky.Začátky promítání připravili pořadatelé v červenci na půl
desátou večer, v srpnu pak už na 21. hodinu. Letní kino opravují v Klatovech, nové kulturní centrum se otevře nejspíše v
záříLetní kino v Uherském Hradišti přivítá první diváky. Téměř s měsíčním předstihemOlomoucké letní kino několik let chátrá,
přesto chce promítatMladí lidé v Chyškách na Písecku revitalizují svoji obec. Budou mít i letní kinoKarlovy Vary nebudou
digitalizovat letní kino, místo filmů lákají spíš koncerty
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V pardubických Tyršových sadech bude po dva měsíce opět promítat letní kino URL
WEB, Datum: 27.06.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková, Rubrika: / regiony

Pardubické Tyršovy sady se dočkaly už 9. ročníku letního kina. Promítá se každý den celé dva měsíce a zcela zdarma. Na
projekce jezdí i samotní tvůrci filmů. Letní kino hostilo například Juraje Herze, Filipa Renče, Fera Feniče nebo Zdeňka Zelenku.
Kdo přijede letos, zatím pořadatelé tají.
Obyvatelé Pardubic si na své letní kino v Tyršových sadech už zvykli. Stačí ujít pár desítek metrů ze samotného centra města a
ocitnete se v parku, kde se každý den promítá. A to zcela zdarma.„Přípravy vrcholí, lešení musí být postaveno, plátno musí být
napnuto, musí být všechno připraveno, abychom mohli večer začít," říká provozovatel letního kina Jan Motyčka ze společnosti
Cinema Time. Pardubické letní kino patří podle statistik k nejnavštěvovanějším prázdninovým projektům kraje. Celkový počet
návštěvníků se blíží za dobu jeho existence k půl milionu diváků."Lidí se sem vejde hodně, lavičky nabídnou sezení zhruba
pětistovce diváků, dále máme k dispozici 500 plastových židliček, lidé ale mohou zároveň sedět na trávě nebo u stolků," dodává
Motyčka.Každý večer se lidé mohou těšit na výběr toho nejlepšího, co vzniklo pod vedením českých i zahraničních režisérů
nejen v uplynulém roce. Z novinek nelze nezmínit například jedenácti Českými lvy ověnčený film Hořící keř režisérky Agnezsky
Hollandové. Diváky budou lákat i dramata jako Gravitace, Velká nádhera nebo 12 let v řetězech.Zorientovat se v nabídce není
vůbec složité. Po celé prázdniny se filmy uvádějí podle schématu, které vznikalo na základě zkušeností z minulých ročníků. Ve
středu se budou promítat rodinné či dětské filmy, ve čtvrtek snímky ze společnosti HBO, pátky budou patřit výhradně českým
titulům. O víkendech dostanou prostor komerčně úspěšné snímky.Začátky promítání připravili pořadatelé v červenci na půl
desátou večer, v srpnu pak už na 21. hodinu. Letní kino opravují v Klatovech, nové kulturní centrum se otevře nejspíše v
záříLetní kino v Uherském Hradišti přivítá první diváky. Téměř s měsíčním předstihemOlomoucké letní kino několik let chátrá,
přesto chce promítatMladí lidé v Chyškách na Písecku revitalizují svoji obec. Budou mít i letní kinoKarlovy Vary nebudou
digitalizovat letní kino, místo filmů lákají spíš koncerty

TREFA
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Bulvár, Strana: 15, Autor: Jan Motyčka, Vytištěno: 15 000, Rubrika: Trefa

* Letos vás čeká devátý ročník pardubického letního kina , lze nějak stručně charakterizovat jaký bude, ať pro nás diváky, či
pro vás organizátory?
Bude nabitý samými krásnými filmy. Letos se nám podařilo zařadit do dramaturgie oskarové bijáky, českopolský Hořící keř
oceněný jedenácti českými lvy nebo filmy od HBO, které nikdy nebyly a nebudou v české kinodistribuci. Dramaturgie vychází
částečně z předchozích let, kdy v pátek budeme dávat české filmy, v sobotu největší hity, v neděli komerčně úspěšné filmy, v
pondělí a úterý spíše artové filmy, ve středu filmy pro děti a ve čtvrtek zmíněné filmy HBO.
* Letos letnímu kinu hrozí, že by se v průběhu prázdnin mohlo stěhovat z Tyršáků ke skateparku. Jste na to připravení a jak
moc by to bylo složité a komplikované?
Jsme na to připraveni formálně, kdy máme podepsanou smlouvu na pronájem prostorů u skateparku, takže by bylo možné se
tam přestěhovat. Technicky bychom museli letní kino přestěhovat během sedmi dnů, což máme dané ve smlouvě s
magistrátem. To by byla značně složitá a nákladná záležitost, takže doufám a věřím, že k tomu nedojde. My jsme nechtěli
stěhovat letní kino ke skateparku předčasně. On tam ten prostor totiž není adekvátní Tyršovým sadům. Tak jsme raději
zariskovali a budeme doufat, že rekonstrukce začne po skončení letního kina, které tak bude moci zůstat v Tyršových sadech
celé prázdniny.
* Které z uváděných snímků mají podle vás největší šanci na divácký úspěch a na který film se nejvíc těšíte vy sám?
Určitě na Hořící keř. Viděl jsem ho už několikrát a stále jde o skvěle vyprávěný příběh, navíc v úžasné produkci HBO. Dále lze
vycházet z udílení amerických cen. Úžasnými filmy jsou třeba 12 let v řetězech nebo Gravitace. Určitě se těším i na polský
životopisný film Walesa: člověk naděje Andrzeje Wajdy, na amerického Vlka z Wall Street nebo na český Příběh kmotra.
Myslím, že i ty náročnější filmy budou stát za to. Lze zmínit Jasmíniny slzy, což je nový film Woodyho Allena, nebo italské bijáky
Ať žije svoboda a Velká nádhera.
* I letos jste bojovali o výši dotace z pardubické radnice, jak vnímáte tuto každoroční tahanici o peníze?
Je to přinejmenším zvláštní. Podle mého názoru by měl existovat jednoduchý klíč udělování dotací a pokud je akce, která trvá
60 dní pro 50 tisíc lidí, tak přece nemůže dostat dotaci jako podobná akce na jeden den pro 200 lidí, kteří ještě navíc platí
vstupné. Myslím, že by letní kino mělo být chápáno jako služba pro občany města, kteří tam chodí zadarmo, a ta dotace by
měla být adekvátní počtu dní a počtu, věřím, že uspokojených diváků. Přijde mi to zvláštní, někdy smutné a hlavně únavné,
protože místo toho, abychom půl roku chystali dramaturgii, domlouvali sponzory a sháněli digitální projektor, tak řešíme, jestli
letní kino bude nebo nebude. Doufám, že se to jednoho dne změní a že si Pardubice uvědomí, že mají největší letní kino v
České republice a že by trocha klidu pořadatelům neuškodila.
* Jaký je rozpočet letního kina a jak se vám ho v průběhu let daří plnit?
Rozpočet je 1,2 milionu a poslední dva roky se ho daří víceméně naplnit. Největším partnerem je město Pardubice, dalšími
partnery pak pardubický pivovar, Pardubický kraj a pak dílčí partneři, kteří platí za reklamu, kterou v letním kině promítáme.

O autorovi: Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

103 / 268

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

104 / 268

Na ministra kultury udělal největší dojem „Pernštýňák“
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Kateřina Dufková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Téma Pardubického deníku: Návštěva ministra kultury ČR v Pardubicích
Daniel Herman navštívil Pardubice. Město se mu líbilo hlavně díky jeho historii
Rozhovor
Pardubice – Ministr kultury České republiky Daniel Herman strávil celé středeční odpoledne a večer v Pardubicích. Poprvé sem
na pozvání místopředsedkyně Senátu Miluše Horské zavítal zcela pracovně. Navštívil Zámeček, Kavárnu Apatyka na
Pernštýnském náměstí a pardubický zámek. Byl také čestným hostem vernisáže nové výstavy vDoměUJonáše.
* V Pardubicích jste v roli ministra kultury již podruhé. Nejprve jste se zúčastnil divadelního Festivalu smíchu, nyní přišla tato
vaše pracovní návštěva. Jak vnímáte město Pardubice?
Je to krásné historické město. Mánádherné památky, které jsou v dobrém stavu. Snoubí se tady staré s novým, to se mi líbí. Z
Pardubicmámcelkově výborný dojem. Hlavně Pernštýnské náměstí, to je takové ucelené. Oceňuji hlavně to, že nebylo nijak
výrazně narušeno za doby komunismu. Je to skutečně srdce Pardubic.
* Co říkáte na zamýšlený osud budov na Příhrádku? Je podle vás dobře, že jej chce bezúplatně získat Pardubický kraj?
Neměl jsem zatím možnost blíže se o stavu této věci informovat. Myvšichni, tedy ministerstvo, kraje, obce i soukromníci, bychom
měli k obnově takových památek přistupovat zodpovědně.
* Jak vidíte osud Automatických mlýnů?
Automatické mlýny jsou mimořádná industriální památka. Je třeba ji chránit, přistupovat k ní s maximální možnou mírou
odpovědnosti. Je naším společným zájmem, aby byly Automatické mlýny ve správných rukou. Je dobré, když se stát i
soukromníci společně podílejí na obnově kulturního dědictví.
* Při své návštěvě Pardubic jste měl možnost vidět i Zámeček, novorenesanční objekt s nechvalnou historií. Památník Zámeček
je národní kulturní památkou, Larischova vila jen městskou kulturní památkou. Co si o tom myslíte?
Zámeček bychom především měli vnímat jako celek, ne jen Larischovu vilu. Je potřeba brát stavbu i s jejím zázemím a jako
takovou ji označit za národní kulturní památku. Lidé kolem Zámečku se snaží o rekonstrukci objektu. Zámeček podleměnení
nijak fatálně poškozen, pomoci by mohly třeba evropské fondy. Jsou různé možnosti sbírek. Slyšel jsem, že i občané jsou
ochotni přinést různé artefakty patřící do vily. Tento objekt by podle mého názoru měl být národní kulturní památkou.
* Ministerstvo kultury letos už podruhé převzalo záštitu nad Pardubickým letním kinem , které bude po celou dobu letních
prázdnin promítat zcela zdarma atraktivní filmové tituly. Proč se tak stalo a co si o takových projektech myslíte?
Je dobře, že takové výlučné letní kino existuje. Proto jsme také jako ministerstvo převzali záštitu nad tímto projektem.
Kinematografie je nedílnou součástí našeho života amána našem území dlouhé kořeny. Podpora jejího rozvoje, otevření a
zpřístupnění filmové tvorby je podle mého názoru velmi důležitá věc. Pořádání Pardubického letního kina je chvályhodné.
Takové akce by mělo ministerstvo kultury podporovat a také to dělá.
„Pardubice jsou krásné historické město. Má nádherné památky, které jsou v dobrém stavu. Hlavně Pernštýnské náměstí. Je to
skutečně srdce Pardubic.“ Daniel Herman, ministr kultury
Kdo je Daniel Herman?
narozen 28. dubna 1963 v Českých Budějovicích – 1982–83: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích – 1984–89:
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovy v Litoměřicích – 2007–08: vedoucí Informační
kanceláře Ministerstva kultury České republliky – Od 1. července 2013 mluvčím KDUČSL i jejího senátního klubu – 26. října
2013 zvolen poslancem za KDUČSL v Praze – 29. ledna 2014 jmenován ministrem kultury České republiky

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis: MINISTR KULTURY Daniel Herman ve středu poprvé oficiálně navštívil Pardubice. Zúčastnil se také vernisáže
výstavy Oty Janečka v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí.
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Pardubické letní kino zahajuje devátou sezonu. Už dnes
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Devátý ročník filmového promítání pod širým nebem odstartuje české drama Agnieszky Hollandové Hořící keř. Vstup je zdarma
Aktuálně
Pardubice – Rok se sešel s rokem, a tak dnes, o několik dní dříve, než tomu bývalo před lety, začíná oficiálně promítat
Pardubické letní kino Pernštejn v Tyršových sadech. Startuje tak více jak šedesát dní trvající maraton filmů české i
zahraniční produkce, které pořadatelé divákůmnabízejí zcela zdarma.
Pestrý program a filmové hity
Mottem letošního devátého ročníku je podle promotéra kina Jana Motyčky vysoká kvalita filmů, respektive jejich výběr. „Pro
letošní ročník jsme si připravili filmové pecky. Ty jsme schopni promítat i proto, že nyní hrajeme digitálně,“ vysvětlil Motyčkův
kolega Tomáš Drechsler.
Askutečně, jen na červenec si provozovatelé letního kina nachystali takové filmové hity, jako jsou třeba Jasmíniny slzy
Woodyho Allena, loňská senzace Velký Gatsby nebo životopisný film o bývalém polském prezidentovi nazvaný Walesa: člověk
naděje.
Léto zahájí české drama Hořící keř
Zahajovací snímek byl také vybrán se vší pečlivostí. Přes tři hodiny trvající drama Hořící keř Agnieszky Hollandové (viz foto)
obdrželo čtrnáct nominací na cenu Český lev, jedenáct z nich proměnilo.
O bezpečnost během promítání snímků se postarají městští strážníci. „Letos jsme si i v tomto ohledu připravili novinku. Při
promítání budou areál kina obcházet i boxeři z Macak´s gym, kteří třeba nabídnou agresivnějším divákům alternativu k trávení
svého volného času,“ upozornil na změnu hlídaní bezpečnosti v parku Jan Motyčka.
Přesun kina snad nebude nutný
Hladký průběh letního promítání by mohl narušit snad jen začátek plánované rekonstrukce Tyršových sadů. Proto si pořadatelé
kina připravili náhradní řešení. Tím je přesun projekce ke skateparku u nádraží, kde už ostatně kino jeden ročník sídlilo.
„Máme smlouvu na oba prostory. Předpokládáme ale, že se stěhovat nebudeme. Jednou už jsme se přesouvali zbytečně, a tak
doufáme, že rekonstrukce parku začne nejdříve po prázdninách. Na obě varianty jsme ale připraveni,“ slíbil Jan Motyčka.
Na to, že by se Pardubické letní kino mělo nakonec přece jenom stěhovat, jsou tedy pořadatelénachystáni. Itakbyto ale
znamenalo komplikace.
Postavit areál letního kina, tedy nejen plátno, ale i zázemí a stánky, totiž podle odhadů Jana Motyčky vyjde pořadatele na
zhruba sto tisíc korun.
Plátno je připraveno, lavičky a židle rozestavěny, stánky plně zásobeny. „Promítání bude v červenci začínat od půl desáté
večer, v srpnu od devíti hodin. Záleží to vždy na tom, kdy padne tma,“ doplnil Tomáš Drechsler.
Jedno je jisté. V programu devátého ročníku Pardubického letního kina Pernštejn je opravdu z čeho vybírat...

Zpět

LETNÍ KINO V TYRŠOVÝCH SADECH UŽ STOJÍ
TISK, Datum: 27.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: VŠE JE NASVÉMMÍSTĚ. Promítací plátno, židle, lavičky i stánky s občerstvením. Postavit areál Pardubického
letního kina pořadatele vyjde na zhruba sto tisíc korun. Letosmá své zázemí opět v Tyršových sadech. Pokud by došlo na
jejich rekonstrukci, došlo by na přesun ke skateparku. ...2
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Nejezděte na festival do Varů, filmem teď žijí i Pardubice, lákají provozovatelé letního kina
TISK, Datum: 28.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko / u nás doma

Přes celé prázdniny se bude zdarma promítat podle osvědčeného schématu, které vzniklo ze zkušeností s úspěšnými minulými
ročníky
Pardubice – Nejvyhlášenější letní kino v České republice, které denně po celou dobu prázdnin bude promítat ve výjimečných
prostorách pardubických Tyršových sadů atraktivní domácí i zahraniční snímky zcela zdarma, vstupuje do své deváté sezony.
Její předzvěstí byla speciální projekce filmu Obchodníci, která předznamenala letošní žánrově pestrou nabídku. „Šlo o poslední
projekci tohoto snímku, který se natáčel v Pardubickém kraji, na velkém plátně. V Tyršových sadech jsme se s ním chtěli
důstojně rozloučit a poděkovat našim partnerům a spolupracovníkům za podporu,“ vysvětluje produkční filmu Obchodníci Marie
Schillerová, která před projekcí v městském parku přivítala i autora snímku Patrika Ulricha.
„Asi budu trochu sentimentální. Zméhopohleduje to rozloučení s tímto projektem,“ přiznává Patrik Ulrich, jemuž se do této
prolhané komedie o milých lidech a jejich velkých problémech podařilo získat zajímavá jména, jako je Arnošt Goldflam, Petr
Hapka, Pavel Trávníček, Filip Tomsa, Sandra Nováková či trapnomagik Richard Nedvěd.
Půl milionu diváků
Největší prázdninový podnik Pardubického kraje navštívilo během osmi let jeho existence už bezmála půl milionu diváků. A není
se čemu divit! Dramaturgie si dává každoročně záležet na velmi pestré programové skladbě.
K českým filmům pravidelně přijíždějí delegace herců a režisérů, s nimiž je možné poté besedovat, bezchybně funguje
technické zázemí a občerstvení, připraveny jsou i nejrůznější doprovodné akce – a to vše trvá v romantickém prostředí
rozsáhlého městského parku celé dva měsíce a navíc úplně zdarma.
Proto se také Pardubické kino těší popularitě, přesahující hranice regionu. Proto už podruhé získalo záštitu Ministerstva kultury
České republiky, které pro jeho nesporný dlouhodobý kulturní přínos zařadilo Pardubické letní kino Pernštejn mezi
nejvýznamnější kulturní projekty Česka. Pardubické letní kino je navíc od roku 2006 pořádáno rovněž za významné podpory
města Pardubice.
Pořadatelé přesto neusnuli na vavřínech a rozhodli se letošní ročník Pardubického letního kina ještě vylepšit. Je mnohem
delší–trvá více než 60 dnů– ahned na začátek,kdyse kryje s 49. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech, pořadatelé nasadili ty největší filmové trháky. „Chceme všem fanouškům vzkázat: Nejezděte do Varů, filmem žijí
Pardubice,“ říká s úsměvem pořadatel letního kina Tomáš Drechsler.
„Karlovarský festival je sice o 40 let starší, jsem ale přesvědčen, že programovou nabídkou ho letos porazíme. Řekněte, kde
jinde mohou diváci během pár dnů vidět pohromadě takové vybrané filmové kousky, jako je Gravitace, 12 let v řetězech, Velká
nádhera, Vlk z Wall Street, Velký Gatsby či Rivalové?Azcela záměrně jsme letošní ročník chtěli otevřít nejúspěšnějším a
nejslavnějším tuzemským filmem posledních desetiletí: Hořícím keřem režisérky Agnieszky Holland. Jednak získal kromě řady
trofejí ze zahraničních festivalů jako jediný rekordních jedenáct Českých lvů, ale především je to film, který vypovídá o naší
nedávné historii i o nás samotných a měl by ho vidět každý, kdo v těchto končinách žije a přemýšlí, jak náš život změnit k
lepšímu,“ podotýká pro náš list Tomáš Drechsler.
I letos se chystá do Pardubic hned několik filmových hvězd. Zatímco ve Varech bude moci jen pár zasvěcených spatřit Mela
Gibsona, v Pardubicích se diváci osobně setkají hned s několika hvězdami stříbrného plátna.
Kdo všechno do Pardubic přijede a rozšíří řady velkých jmen tuzemské kinematografie, jakými jsou Juraj Herz, Filip Renč, Fero
Fenič, Zdeněk Troška, Zdeněk Zelenka, Miloslav Šmídmajer či Jan Novák, kteří už v Pardubickém letním kině byli, pořadatelé
zatím tají. Chystají však hned několik překvapení a milovníci pohyblivých obrázků se budou moci se svými oblíbenými tvůrci
setkat v méně formálním a oficiálním duchu než na festivalu ve Varech.
Osvědčené schéma
Přestože bude nabídka v Pardubickém letním kině velmi široká, návštěvníci dostanou k dispozici veškeré informace a detailní
programy.
Navíc se bude po celé prázdniny promítat podle osvědčeného schématu, které vzniklo na základě zkušeností s minulými
ročníky letního kina.
Ve středu budou mít pravidelné místo rodinné a dětské filmy, ve čtvrtek snímky společnosti HBO, pátky budou patřit výhradně
českým titulům. Je se rozhodně na co těšit. „Nejezděte do Varů, filmem žijí Pardubice,“ usmívá se Tomáš Drechsler.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: „PŘEDSKOKANEM“ letošního ročníku Pardubického letního kina Pernštejn byla ve čtvrtek večer speciální
projekce filmu Obchodníci v Tyršových sadech. Na snímku je zachycen jeho autor Patrik Ulrich s produkční tohoto titulu Marií
Schillerovou.
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Plavčíkem na zkoušku? Je to zážitek, k němuž patří i velká zodpovědnost
TISK, Datum: 28.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad, lub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Atraktivní post v Aquacentru Pardubice si na vlastní kůži vyzkoušel externí spolupracovník Deníku Lukáš Zitka
Zážitky z Pardubic
Pardubice – Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic.cz se stal
externí spolupracovník redakce Pardubického deníku LUKÁŠ ZITKA z Pardubic (na snímku vpravo).
„Byl jsem nakonec velmi překvapený, co všechno patří do práce plavčíka,“ sdělil své dojmy Lukáš Zitka.
Vyzkoušel si, co obnáší práce plavčíka v Aquacentru Pardubice. „Každý plavčík musí mít složené povinné zkoušky. Každou
směnu nad nimi bdí plavčický mistr, ten zase musí mít splněné další doplňující zkoušky,“ vysvětila hned v úvodu Monika
Musilová, provozní Aquacentra, která má na starosti také plavčíky. Následovala přednáška o organizaci každé směny.
Dodržovat předpisy a řešit problémy
Směnu má vždy na starosti plavčík – mistr, který má ostatní plavčíky na starosti a zajišťuje, aby se plavčíci pravidelně střídali
na různých stanovištích. Zároveň hlídá, zda jeho kolegové dodržují povinné přestávky a případné problémy řeší s provozní a
vedoucí plavčíků Aquacentra.
„Ranní směny jsou od šesti hodin do čtrnácti hodin, odpolední začíná plavčíkům od čtrnácti hodin a končí v deset večer. Když
jdete na celodenní směnu, tak jste v práci od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer,“ objasnila provozní Aquacentra
Pardubice Monika Musilová. A co vlastně patří do náplně práce běžného plavčíka?
„Plavčík nejen hlídá, zda se návštěvníci netopí, rovněž sleduje, jestli lidé dodržují předpisy o bezpečnosti. Musí být schopen v
případě úrazu poskytnout první pomoc a ošetřit člověka, který ji potřebuje a celkově dohlížet na pohodu návštěvníků
Aquacentra,“ doplnila Monika Musilová. Plavčíci také každý den před otevřením uklízí bazény a okolní atrakce. Tento úklid je
sice zdlouhavý, ale nutný. „Vystřídá se tu za den obrovská spousta lidí, dezinfekce je tím pádem velmi potřebná,“ pokračovala
provozní Aquacentra Pardubice Monika Musilová.
Obrovská zodpovědnost
Abyste se stali plavčíkem, potřebujete mít splněný kurz. Abyste jím úspěšně prošli, musíte nejen prokázat, že jste schopnými
plavci, zároveň také dokázat vylovit figurínu z hloubky a splnit zkoušky ze znalostí záchrany života.
„Je to obrovská zodpovědnost. Práce je náročnější kolikrát na psychiku víc než na fyzičku,“ odfrkl si po náročném výcviku
externí spolupracovník Pardubického deníku Lukáš Zitka.
A jaký bude další jedinečný zážitek? Jmenuje se Burger v letním kině. Co obnáší? Budete moct prožít romantický večer pod
hvězdnou oblohou při sledování hvězd stříbrného plátna v Pardubickém letním kině. Součástí exkluzivního balíčku je místo ve
VIP části areálu letního kina, American Burger se sázeným vejcem, salátem coleslaw s barbecue omáčkou a pivo Pernštejn 0,5
l podle vlastního výběru. Poskytovalem zážitku jsou provozovatelé letního kina.
Pokud jej chcete vyhrát, odpovězte do pondělní desáté hodiny dopolední na email martina. vosahlova@denik.cz na otázku:
„Kolik ročníků má letní kino za sebou?“. Uveďte své jméno, mobil a heslo „Zážitky z Pardubic“.
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Plavčíkem na zkoušku? Je to zážitek, k němuž patří i velká zodpovědnost URL
WEB, Datum: 29.06.2014, Zdroj: denik.cz

Pardubice - Atraktivní post v Aquacentru Pardubice si na vlastní kůži vyzkoušel externí spolupracovník Deníku Lukáš Zitka.
"
Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic.cz se stal externí
spolupracovník redakce Pardubického deníku LUKÁŠ ZITKA z Pardubic. „Byl jsem nakonec velmi překvapený, co všechno patří
do práce plavčíka," sdělil své dojmy Lukáš Zitka.
Vyzkoušel si, co obnáší práce plavčíka v Aquacentru Pardubice. „Každý plavčík musí mít složené povinné zkoušky. Každou
směnu nad nimi bdí plavčický mistr, ten zase musí mít splněné další doplňující zkoušky," vysvětila hned v úvodu Monika
Musilová, provozní Aquacentra, která má na starosti také plavčíky. Následovala přednáška o organizaci každé směny.
Dodržovat předpisy a řešit problémy
Směnu má vždy na starosti plavčík – mistr, který má ostatní plavčíky na starosti a zajišťuje, aby se plavčíci pravidelně střídali
na různých stanovištích. Zároveň hlídá, zda jeho kolegové dodržují povinné přestávky a případné problémy řeší s provozní a
vedoucí plavčíků Aquacentra.
„Ranní směny jsou od šesti hodin do čtrnácti hodin, odpolední začíná plavčíkům od čtrnácti hodin a končí v deset večer. Když
jdete na celodenní směnu, tak jste v práci od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer," objasnila provozní Aquacentra
Pardubice Monika Musilová. A co vlastně patří do náplně práce běžného plavčíka?
„Plavčík nejen hlídá, zda se návštěvníci netopí, rovněž sleduje, jestli lidé dodržují předpisy o bezpečnosti. Musí být schopen v
případě úrazu poskytnout první pomoc a ošetřit člověka, který ji potřebuje a celkově dohlížet na pohodu návštěvníků
Aquacentra," doplnila Monika Musilová. Plavčíci také každý den před otevřením uklízí bazény a okolní atrakce. Tento úklid je
sice zdlouhavý, ale nutný.
„Vystřídá se tu za den obrovská spousta lidí, dezinfekce je tím pádem velmi potřebná," pokračovala provozní Aquacentra
Pardubice Monika Musilová.
Obrovská zodpovědnost
Abyste se stali plavčíkem, potřebujete mít splněný kurz. Abyste jím úspěšně prošli, musíte nejen prokázat, že jste schopnými
plavci, zároveň také dokázat vylovit figurínu z hloubky a splnit zkoušky ze znalostí záchrany života. „Je to obrovská
zodpovědnost. Práce je náročnější kolikrát na psychiku víc než na fyzičku," odfrkl si po náročném výcviku externí
spolupracovník Pardubického deníku Lukáš Zitka.
A jaký bude další jedinečný zážitek? Jmenuje se Burger v letním kině. Co obnáší? Budete moct prožít romantický večer pod
hvězdnou oblohou při sledování hvězd stříbrného plátna v Pardubickém letním kině. Součástí exkluzivního balíčku je místo ve
VIP části areálu letního kina, American Burger se sázeným vejcem, salátem coleslaw s barbecue omáčkou a pivo Pernštejn 0,5
l podle vlastního výběru. Poskytovalem zážitku jsou provozovatelé letního kina.
Pokud jej chcete vyhrát, odpovězte do pondělní desáté hodiny dopolední na e-mail martina.vosahlova@denik.cz na otázku:
„Kolik ročníků má letní kino za sebou?". Uveďte své jméno, mobil a heslo „Zážitky z Pardubic"."
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Nechte se unést romantikou pod širým nebem
TISK, Datum: 30.06.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – Oblíbené Pardubické letní kino Pernštejn odstartovalo v pátek večer svou devátou sezonu.
Významná kulturní událost v Pardubickém kraji se každoročně těší velké přízni ze strany diváků, kteří mohou spatřit na šest
desítek filmových projekcí pod širým nebe ma k tomu zcela zdarma!
První lahůdkou z mimořádně bohaté nabídky bylo českopolské drama Hořícíkeř inspirované skutečnými událostmi z roku 1969,
upálením Jana Palacha. Přestože stopáž tohoto titulu byla poměrně značná (206 minut), stojí za obdiv, kolik návštěvníků v
letním kině vydrželo až do konce pátečního promítání.
Dnes večer se diváci v Pardubickém letním kině naladí na romantičtější notu. Od21:30 hodin na ně v Tyršových sadech čeká
Lásky čas (viz foto).
„Jednadvacetiletý Brit Tim, který neměl zatím moc úspěchů u žen, objeví staré rodinné tajemství. To mu pomůže získat svoji
vyvolenou, mít rodinu a sblížit se více se svým otcem. Všechno ale nemůže být růžové a za cestování časem jsou jisté
následky,“ přibližuje dnešní představení promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. Jak se s tím Tim
popere? To se můžete koneckonců už dnes přesvědčit sami.
Tak vezměte deku, repelent a nechte se unést romantikou pod širým nebem. Pardubické letní kino je jako každý rok zdarma.

Zpět

Novodobý Fellini dnes v Pardubickém letním kině. Bude to Velká nádhera
TISK, Datum: 01.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Náš tip
Pardubice – První červencový večer v Tyršových sadech, to bude nádhera!
Velká. Od 21:30 hodin zde totiž Pardubické letní kino Pernštejn promítne zcela zdarma italskofrancouzské komediální drama
Velká nádhera režiséra Paola Sorrentina.
„Ze spolupráce italského režiséra s hercem Tonim Servillem nemohlo vyjít nic jiného než dobrý film. Navíc ověnčený Evropskou
filmovou cenou,“ nalákal na promítání provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
Snímek se drží osvědčeného tématu. Tím je hledání smyslu vlastní existence, smíření se s přibývajícími léty a ubývajícími
silami. Novinář a autor jediného románu, Jem Gambardella, slaví pětašedesáté narozeniny. Svůdník, oblíbený glosátor a věčný
ironik, král večírků, které končívají až k ránu, to všechno by se dalo říct o Jepovi. Ovšem jen do dne jeho narozenin. Do jeho
veselého života uvnitř italské smetánky se od toho dne začínají vkrádat pochyby a znechucení ze sebe i svého okolí.
Až děsivá společnost zbohatlíků, politiků, zločinců, umělců, intelektuálů, ale i komplikovaných vztahů ožívá ve zbohatlických i
starodávných vilách Říma. Divák ji sleduje očima rozčarovaného Jepa, věčně se utápějícího v oblíbeném ginu s tonikem.
Snímek ukazuje Řím zkažený a nemravný, na pozadí toho však stojí jeho historie, krása a věčnost římských staveb. I proto se
Sorrentinovi přezdívá Fellini současnosti.
Velká nádhera drama/komedie, Itálie/Francie, 2013, 141 minut 21.30 Tyršovy sady, Pardubice
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Lego figurka se dnes pokusí zachránit svět
TISK, Datum: 02.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – Nejnavštěvovanější prázdninový projekt, Pardubické letní kino Pernštejn, promítá i v případě mírného deště
každý červencový večer vždy od 21:30 hodin, a to zcela zdarma. „Filmy jsou vybírány podle ustáleného schématu, který vznikal
na základě zkušeností s minulými ročníky letního kina,“ informuje pořadatel Tomáš Drechsler.
Středy proto patří rodinným či dětským titulům.
Dnes večer se mohou speciálně menší návštěvníci pardubických Tyršových sadů těšit na Lego příběh.
Rodinná komedie
„Animovaná akční komedie sleduje osudy Emmeta, postavičky z Lega. Ten je omylem považován za nejvýjimečnější osobu,
která jediná může zachránit svět. Je odvedena do společenstva cizinců, kteří se vydali na velkolepou výpravu proti zlému
tyranovi. Emmet je na takovou cestu až k popukání zoufale nepřipraven,“ láká na projekci promotér letního kina Jan Motyčka.
Počítačová animace
Nenechte si dnes ujít příběh mini figurek! Film vznikal jako počítačová animace podle původního scénáře. Svůj hlas
postavičkám propůjčili takoví herci, jako je například Morgan Freeman nebo Channing Tatum.
Ve čtvrtek se budou promítat snímky společnosti HBO.
Z produkce HBO Europe a režiséra Petra Hátleho na diváky zítra čeká film Velká noc, který zobrazuje noční život pražské
metropole.
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Tyršovy sady se zavřou v půli července. Téměř na rok
TISK, Datum: 03.07.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Michal Dvořák, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Dlouho odkládaný plán rekonstrukce Tyršových sadů se snad konečně dočká provedení. Stavební práce začnou již v polovině
prázdnin. Letní kino musí park opustit nejpozději do osmnáctého července.
PARDUBICE Tyršovy sady město uzavře již v polovině července. Společnost BAK, která má sady rekonstruovat, začne s
přípravnými pracemi. Park poté bude téměř na rok pro veřejnost nepřístupný.
Nepříjemné důsledky to má pro Jana Motyčku, promotéra pardubického letního kina . Město již z Tyršových sadů kino
vypovědělo a podle smlouvy tak musí provozovatel filmové promítání přesunout na méně atraktivní místo u skateparku. Kino
opustí Tyršovy sady nejpozději do osmnáctého července. „Pokusíme se kino přesunout během jediného dne, aby diváci
nepřišli o žádné naše promítání. Je zřejmé, že to bude vyžadovat velké úsilí a vše se prodraží. Konstrukci převezeme a
vybudujeme znovu, což může stát i přes sto tisíc,” říká Motyčka.
Celá událost také ukázala, jakou má letní kino podporu mezi Pardubičany. „Jsem rád, že nás diváci v této chvíli neopustili.
Dokonce za mnou sami chodí a ptají se, zda nám mohou nějak pomoci. Nabídli mi zdarma i vůz na převoz části zařízení.”
Otázka, zda se letní kino do Tyršových sadů vrátí v příštích letech, zatím zůstává otevřená. Vedení města tuto možnost
nevylučuje, vše záleží na dalším jednání s provozovatelem letního kina. Ten je však k této možnosti spíše skeptický: „Tak, jak
jsem viděl plány parku, nemám dojem, že by tam na událost podobného typu byl dostatek prostoru. Je to návrh architektonicky
jistě zajímavý, ale s podobnými akcemi podle mě nepočítá,“ myslí si Motyčka.
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které městu umožní rekonstrukci zahájit, přišlo na radnici na poslední
chvíli. „Nicméně jednali jsme již se společností BAK a dostalo se nám ubezpečení, že společnosti nic nebrání v uzavření a
naplnění smlouvy a že zakázka bude provedena řádně a včas,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Vedení města
doufá, že se nebude opakovat situace z předminulého roku, kdy plánovaná oprava parku skončila fiaskem. Firma D. I. S. tehdy
na poslední chvíli upustila od záměru práce vykonat. „Je to o morálce každé firmy. Pokud firma nedodrží smlouvu, budeme se
soudit. Ale záruky, že se to nestane, nemáme. Po jednání s firmou však mohu říci, že na mě působí velmi solidně," říká
Fraňková.
Společnost BAK nyní připravuje náležitosti nutné pro uzavření smlouvy mezi ní a městem. Jde zejména o aktualizaci
harmonogramu prací a vystavení bankovních záruk a pojistných certifikátů. „V tuto chvíli předpokládáme, že smlouva bude
podepsána jedenáctého července a následovat bude předání staveniště,“ řekla primátorka. Podle plánů má pardubický park
omládnout a nechat lépe vyniknout historické opevnění zámku. Návštěvníci zde naleznou promenádu, která bude sloužit nejen
jako hlavní pěší korzo, ale také jako prostor pro společenská setkání či kulturní události. Součástí plánované podoby parku je i
městský mobiliář. Odpadkové koše a lavičky z exotického dřeva v ceně desítek tisíc za jeden kus jsou však podle kritiků
předražené a zbytečné. „Je to otázka osobního vkusu. Myslím, že se vše nemusí řešit nejlevnější možnou variantou. Respektuji
původní odborný návrh, který tyto lavičky vybral. Doufám tedy, že budou náležitě kvalitní a park zkrášlí adekvátně k jejich
pořizovací ceně,” uvedla primátorka Fraňková.
Revitalizace parku přijde na téměř devadesát milionů korun. Pardubice chtějí velkou část prostředků čerpat z fondů Evropské
unie. Podle rozhodnutí Regionální rady Severovýchod musí být práce zahájeny letos do prvního září a ukončeny do konce
června příštího roku. „Věřím, že po všech peripetiích se nám park podaří obnovit tak, jak jsme plánovali,“ konstatuje
primátorka.
***
Diváci za mnou chodí a ptají se, zda nám mohou nějak se stěhováním kina pomoci. Jan Motyčka, promotér kina

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Tyršovy sady se zavřou v půli července. Téměř na celý rok URL
WEB, Datum: 03.07.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: Michal Dvořák, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Dlouho odkládaný plán rekonstrukce Tyršových sadů se snad konečně dočká provedení. Stavební práce začnou již v polovině
prázdnin. Letní kino musí park opustit nejpozději do osmnáctého července.
Tyršovy sady město uzavře již v polovině července. Společnost BAK, která má sady rekonstruovat, začne s přípravnými
pracemi. Park poté bude téměř na rok pro veřejnost nepřístupný.
Nepříjemné důsledky to má pro Jana Motyčku, promotéra pardubického letního kina . Město již z Tyršových sadů kino
vypovědělo a podle smlouvy tak musí provozovatel filmové promítání přesunout na méně atraktivní místo u skateparku. Kino
opustí Tyršovy sady nejpozději do osmnáctého července.
„Pokusíme se kino přesunout během jediného dne, aby diváci nepřišli o žádné naše promítání. Je zřejmé, že to bude vyžadovat
velké úsilí a vše se prodraží. Konstrukci převezeme a vybudujeme znovu, což může stát i přes sto tisíc,” říká Motyčka.
Celá událost také ukázala, jakou má letní kino podporu mezi Pardubičany. „Jsem rád, že nás diváci v této chvíli neopustili.
Dokonce za mnou sami chodí a ptají se, zda nám mohou nějak pomoci. Nabídli mi zdarma i vůz na převoz části zařízení.”
Otázka, zda se letní kino do Tyršových sadů vrátí v příštích letech, zatím zůstává otevřená. Vedení města tuto možnost
nevylučuje, vše záleží na dalším jednání s provozovatelem letního kina. Ten je však k této možnosti spíše skeptický:
„Tak, jak jsem viděl plány parku, nemám dojem, že by tam na událost podobného typu byl dostatek prostoru. Je to návrh
architektonicky jistě zajímavý, ale s podobnými akcemi podle mě nepočítá,“ myslí si Motyčka.
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které městu umožní rekonstrukci zahájit, přišlo na radnici na poslední
chvíli.
„Nicméně jednali jsme již se společností BAK a dostalo se nám ubezpečení, že společnosti nic nebrání v uzavření a naplnění
smlouvy a že zakázka bude provedena řádně a včas,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Vedení města doufá, že
se nebude opakovat situace z předminulého roku, kdy plánovaná oprava parku skončila fiaskem.
Firma D. I. S. tehdy na poslední chvíli upustila od záměru práce vykonat. „Je to o morálce každé firmy. Pokud firma nedodrží
smlouvu, budeme se soudit. Ale záruky, že se to nestane, nemáme. Po jednání s firmou však mohu říci, že na mě působí velmi
solidně," říká Fraňková.
Společnost BAK nyní připravuje náležitosti nutné pro uzavření smlouvy mezi ní a městem. Jde zejména o aktualizaci
harmonogramu prací a vystavení bankovních záruk a pojistných certifikátů.
„V tuto chvíli předpokládáme, že smlouva bude podepsána jedenáctého července a následovat bude předání staveniště,“ řekla
primátorka. Podle plánů má pardubický park omládnout a nechat lépe vyniknout historické opevnění zámku. Návštěvníci zde
naleznou promenádu, která bude sloužit nejen jako hlavní pěší korzo, ale také jako prostor pro společenská setkání či kulturní
události.
Součástí plánované podoby parku je i městský mobiliář. Odpadkové koše a lavičky z exotického dřeva v ceně desítek tisíc za
jeden kus jsou však podle kritiků předražené a zbytečné.
„Je to otázka osobního vkusu. Myslím, že se vše nemusí řešit nejlevnější možnou variantou. Respektuji původní odborný návrh,
který tyto lavičky vybral. Doufám tedy, že budou náležitě kvalitní a park zkrášlí adekvátně k jejich pořizovací ceně,” uvedla
primátorka Fraňková.
Revitalizace parku přijde na téměř devadesát milionů korun. Pardubice chtějí velkou část prostředků čerpat z fondů Evropské
unie.
Podle rozhodnutí Regionální rady Severovýchod musí být práce zahájeny letos do prvního září a ukončeny do konce června
příštího roku. „Věřím, že po všech peripetiích se nám park podaří obnovit tak, jak jsme plánovali,“ konstatuje primátorka.
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Prožijte dnes Velkou noc v „Tyršákách“!
TISK, Datum: 03.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura /
televize

Pardubice – Návštěvníci Pardubického letního kina Pernštejn dnes v Tyršových sadech zažijí Velkou noc (viz foto).
O co půjde? O promítání stejnojmenného dokumentárního filmu, který v produkci HBO natočil režisér Petr Hátle. „Projekce z
dílny HBO se v našem programu bude objevovat během prázdnin pravidelně každý čtvrtek,“ upřesnil provozovatel
Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Velká noc je dokumentem, jenž zobrazuje noční život současné české metropole. Zájemci budou mít možnost poznat svět
pražských heren, nóbl klubů, ale i laciných hospod a narkotických tripů,“ pokračoval Tomáš Drechsler.
Velká noc podle něj není sociálním dokumentem, ani publicistickou reportáží, jež se zabývá narkomany či jedinci na okraji
společnosti.
„Jedná se spíše o obrazovou esej, která divákovi umožní nahlédnout do zákulisí českých velkoměst,“ dodal provozovatel
letního kina.
To je mimořádné především díky tomu, že po celou dobu letních prázdnin nabízí atraktivní domácí i zahraniční snímky pod
širým nebem v unikátním romantickém prostředí, a to zcela zdarma.
I díky neopakovatelné atmosféře, která tyto bezplatné projekce provází, získalo Pardubické letní kino letos již podruhé
oficiální záštitu ministerstva kultury.
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Příběh kmotra v letním kině
TISK, Datum: 03.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Tipy na
víkend / inzerce

PARDUBICKO
Pardubice – Vypněte doma televizi a vychutnejte si film v přírodě. Pardubické letní kino v Tyršových sadech v pátek od
21.30 promítá americký snímek Příběh kmotra, který je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek. Vsobotu se
pak můžete těšit na drama Velký Gatsby s Leonardem DiCapriem. Vstup na všechny projekce od 21.30 je zdarma.
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Park začnou opravovat v půlce prázdnin, letní kino musí pryč
TISK, Datum: 03.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Titulní strana

„Staveniště v Tyršových sadech nebude průchozí,“ řekla primátorka. Hotovo musí být do konce června 2015
Víte o tom?
Pardubice – Dlouho plánovaná revitalizace Tyršových sadů začne zhruba v polovině prázdnin a potrvá jedenáct měsíců.
Pardubické letní kino musí park opustit nejpozději 18. července.
Vedení pardubické radnice sice slaví, že se konečně povedlo dotáhnout plány na opravu parku do konce, ale zároveň teď pro
něj začíná závod s časem. Revitalizace totiž musí být hotová do konce června 2015.
„Jednali jsme již se společností BAK, která zvítězila ve výběrovém řízení, a dostalo se nám ubezpečení, že firmě nic nebrání v
uzavření a naplnění smlouvy a že zakázka bude provedena řádně, včas a s největší profesionalitou,“ řekla primátorka Pardubic
Štěpánka Fraňková.
Do konce června
Otázkou ovšem je, zda bude mít město dostatečné páky na to, aby firmu donutilo dodělat revitalizaci do konce příštího června.
Vysoutěžená smlouva je totiž na 12 měsíců. „Smlouva se nedá měnit. Firmaknám ale byla velmi vstřícná, čekáme, až nám dodá
harmonogram prací,“ uvedla primátorka s tím, že k podpisu smlouvy dojde 11. července. Předání staveniště se chystá o
několik dní později.
Příznivci letního kina nejspíše z plánované opravy radost nemají. Oblíbená letní atrakce se musí během několika dnů
vystěhovat. „Staveniště v Tyršových sadech nebude průchozí, takže tam není možný pohyb lidí,“ podotkla Štěpánka Fraňková.
Letní kino má k dispozici plochu u skateparku poblíž vlakového nádraží.
„Prostor u skateparku není tak komfortní, ale nic jiného nám nezbývá. O riziku jsme věděli, ale považovali jsme za málo
pravděpodobné, že by se park začal opravovat. Přesun bude samozřejmě nákladný, ale naštěstí se nám hlásí dobrovolníci,
kteří chtějí pomoci. Patrně se tak stihneme přesunout během jediného dne a diváci tak nepřijdou ani o jeden film,“ nechal se
slyšet promotér letního kina Jan Motyčka.
Ukončeno ještě není odvolací řízení na kácení 69 stromů, se kterým nesouhlasí ochránci přírody.
Krajský úřad jako odvolací orgán ještě rozhodnutí nevydal, nicméně projekt rekonstrukce parku je upraven tak, aby mohla být
obnova provedena i bez kácení.
Ekologičtí aktivisté jsou spokojeni s tím, že se jim oproti původnímu projektu podařilo zachránit asi 120 stromů a stovky keřů.
„Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit zastupitele o tom, že i unijní peníze by měly být utráceny smysluplně a rozumně. A tak
budete moci v parku obdivovat lavičku z tropického dřeva za 70 tisíc korun, dvanáct metrů širokou betonovou promenádu za 12
milionů, mramorové schodiště za osm milionů, umělou řeku a další vymoženosti, které podle našeho názoru do pod zámeckého
přírodního parku nepatří,“ sdělila členka sdružení Zelená pro Pardubicko Lenka Günnerová.
Revitalizace parku přijde na téměř 90 milionů korun. Pardubice chtějí podstatnou část prostředků čerpat z fondů Evropské
unie, proto projekt zařadily do Integrovaného plánu rozvoje města.
***
Za 90 milionů
Podle rozhodnutí Regionální rady Severovýchod musí být práce zahájeny do 1. září 2014 a ukončeny do konce června 2015.
Rada také zrušila povinnost vyčerpat do konce letošního roku 99 procent alokované částky.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO se bude stěhovat. Vzhledem k tomu, že v půlce prázdnin by měla začít revitalizace
Tyršových sadů, musí kino do 18. července z parku zmizet. Přesune se ke skateparku poblíž vlakového nádraží.
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Velká láska i virová epidemie v letním kině
TISK, Datum: 04.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kfr, lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Kultura východní čechy

Pardubice – Letní kino v Tyršových sadech dnes ani o víkendu návštěvníky rozhodně svým programem nezklame.
Už dnes v 21:30 hodin můžete zdarma spatřit české drama Příběh kmotra (na snímku).
Film je inspirován bestsellerem novináře a spisovatele Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek. Popisuje vzestup a pád člověka, který
se od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky. V příběhu se střetávají dva světy – víra
v právo silnějšího a chytřejšího a víra ve spravedlnost.
Zítra večer se mohou milovníci promítání pod širým nebem těšit na film Velký Gatsby, jehož předlohou je úspěšná kniha
spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda. Filmové zpracování divákům přiblíží NewYork ve 30. letech.
Romantický příběh, jenž vypráví Nick Carraway, popisuje postavu Velkého Gatsbyho a jeho jedinou životní lásku Daisy.
„Film Velký Gatsby patří mezi nové, ale již osvědčené, tituly, které diváci rozhodně ocení,“ uvedl provozovatel Pardubického
letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
Příznivci amerického scifi si přijdou na své v neděli. Ve filmu Světová válka Z se představí Brad Pitt jako Gerry Lane, který je
expert na řešení krizových situací. Kdykoliv se někde na světě vyhrotí místní poměry, Gerry dokáže nalézt řešení na uklidnění
situace.
Tyto schopnosti se mu budou hodit, protože lidstvo začala decimovat virová epidemie, a pokud se ji nepodaří co nejrychleji
zastavit, nebude už koho zachraňovat.
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Park začnou opravovat v půlce prázdnin, letní kino musí pryč URL
WEB, Datum: 04.07.2014, Zdroj: denik.cz

Pardubice - „Staveniště v Tyršových sadech nebude průchozí," řekla primátorka. Hotovo musí být do konce června 2015.
"
Dlouho plánovaná revitalizace Tyršových sadů začne zhruba v polovině prázdnin a potrvá jedenáct měsíců. Pardubické letní
kino musí park opustit nejpozději 18. července.
Vedení pardubické radnice sice slaví, že se konečně povedlo dotáhnout plány na opravu parku do konce, ale zároveň teď pro
něj začíná závod s časem. Revitalizace totiž musí být hotová do konce června 2015. „Jednali jsme již se společností BAK, která
zvítězila ve výběrovém řízení, a dostalo se nám ubezpečení, že firmě nic nebrání v uzavření a naplnění smlouvy a že zakázka
bude provedena řádně, včas a s největší profesionalitou," řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.
Do konce června
Otázkou ovšem je, zda bude mít město dostatečné páky na to, aby firmu donutilo dodělat revitalizaci do konce příštího června.
Vysoutěžená smlouva je totiž na 12 měsíců. „Smlouva se nedá měnit. Firma k nám ale byla velmi vstřícná, čekáme, až nám
dodá harmonogram prací," uvedla primátorka s tím, že k podpisu smlouvy dojde 11. července. Předání staveniště se chystá o
několik dní později.
Příznivci letního kina nejspíše z plánované opravy radost nemají. Oblíbená letní atrakce se musí během několika dnů
vystěhovat. „Staveniště v Tyršových sadech nebude průchozí, takže tam není možný pohyb lidí," podotkla Štěpánka Fraňková.
Letní kino má k dispozici plochu u skateparku poblíž vlakového nádraží.
„Prostor u skateparku není tak komfortní, ale nic jiného nám nezbývá. O riziku jsme věděli, ale považovali jsme za málo
pravděpodobné, že by se park začal opravovat. Přesun bude samozřejmě nákladný, ale naštěstí se nám hlásí dobrovolníci,
kteří chtějí pomoci. Patrně se tak stihneme přesunout během jediného dne a diváci tak nepřijdou ani o jeden film," nechal se
slyšet promotér letního kina Jan Motyčka.
Ukončeno ještě není odvolací řízení na kácení 69 stromů, se kterým nesouhlasí ochránci přírody.
Krajský úřad jako odvolací orgán ještě rozhodnutí nevydal, nicméně projekt rekonstrukce parku je upraven tak, aby mohla být
obnova provedena i bez kácení. Ekologičtí aktivisté jsou spokojeni s tím, že se jim oproti původnímu projektu podařilo zachránit
asi 120 stromů a stovky keřů.
„Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit zastupitele o tom, že i unijní peníze by měly být utráceny smysluplně a rozumně. A tak
budete moci v parku obdivovat lavičku z tropického dřeva za 70 tisíc korun, dvanáct metrů širokou betonovou promenádu za 12
milionů, mramorové schodiště za osm milionů, umělou řeku a další vymoženosti, které podle našeho názoru do podzámeckého
přírodního parku nepatří," sdělila členka sdružení Zelená pro Pardubicko Lenka Günnerová.
Revitalizace parku přijde na téměř 90 milionů korun. Pardubice chtějí podstatnou část prostředků čerpat z fondů Evropské
unie, proto projekt zařadily do Integrovaného plánu rozvoje města.
Za 90 milionů
Podle rozhodnutí Regionální rady Severovýchod musí být práce zahájeny do 1. září 2014 a ukončeny do konce června 2015.
Rada také zrušila povinnost vyčerpat do konce letošního roku 99 procent alokované částky."
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Petice pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech URL
WEB, Datum: 06.07.2014, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: petice, ParlamentniListy.cz, RU / den: 115 040
My, níže podepsaní signatáři petice pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech, tímto vyzýváme
představitele statutárního města Pardubice:
- aby se zasadili o zachování stávajícího Pardubického letního kina v Tyršových sadech po celou dobu prázdnin a to
zejména tím, že po dohodě s dodavatelem rekonstrukce, BAK stavební společnost a.s., posunou termín zahájení opravy na
měsíc září
- o zrušení výpovědi Pardubickému letnímu kinu , jejíž týdenní lhůta již běží
Uvedenou petici jsme podepsali s přesvědčením, že zachování Pardubického letního kina je ve veřejném zájmu, který by měl
být prioritou při rozhodování volených zástupců statutárního města Pardubice.
Petici lze podepsat ZDE
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Tajemná Nejvyšší nabídka dnes v „letňáku“
TISK, Datum: 07.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Nenechte si ujít
Pardubice – Itálie, historie, tajemství. Virgil Oldman (Geoffrey Rush) je prostě podivný chlap. Uzavřený samotář, znalec
výtvarného umění a starožitností. Nemá přátele, ženu, nedokázal se nikdy přiblížit druhému člověku. Snad jedinou spojkou s
okolním světem je mu Roberto (Jim Sturgess), mladý restaurátor historických mechanických strojků a hodin.
Géniův život naruší neznámá žena
Virgil má ovšem jednu vášeň. Sbírá portréty žen z různých časových období. V den jeho šedesátých třetích narozenin přijde
nečekaný telefonát od neznámé ženy Claire (Sylvia Hoeks). Ta jej žádá o pomoc při odhadu a prodeji zděděné umělecké
sbírky. Virgil její nabídku přijme a dostaví se v domluvený čas do starého domu. Claire však na schůzku nepřijde. To se stane
ještě několikrát. Rozehrává se zvláštní hra o tom, kdo je Claire a proč se skrývá.
Nejvyšší nabídku nabídne letní kino
Dvouhodinové drama Nejvyšší nabídka italského režiséra Giuseppeho Tornatore z roku 2013 promítá dnes zdarma od půl
desáté večerní Pardubické letní kino Pernštejn v Tyršových sadech. Nenechte si ujít večer plný hvězd!

Zpět

Hledáte sami sebe? Zkuste to v letním kině!
TISK, Datum: 08.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Už vás nebaví tradiční „romanťáky“, v nichž to končí vždycky stejně? Pak by vás mohla zaujmout dnešní nabídka
Pardubického letního kina Pernštejn, které dnes po setmění v Tyršových sadech promítá několikanásobně oceněný snímek
Život Adele, jehož autorem je režisér Abdellatif Kechiche.
Svět vzhůru nohama
„Toto drama pojednává o mladé dívce Adele, které se svět obrátí vzhůru nohama, když pozná Emmu. Právě díky ní Adele
objevuje touhu a začíná se konečně prosazovat jako dospělá žena,“ nastínil děj filmu promotér Pardubického letního kina
Jan Motyčka.
V hlavních rolích se objeví Adele Exarchopoulosová a Léa Seydouxová. Snímek obdržel 35 filmových ocenění a 9 nominací, a
to zřejmě díky poutavému příběhu dvou žen.
Téma hledání sama sebe doplňuje také hledání cesty k ostatním lidem. Ve filmu však nechybí ani detailní vykreslení sexuálních
scén.
Vstupné je tradičně zcela zdarma. Zítra se pak mohou návštěvníci letního kina těšit na projekci amerického filmu Hobit:
Šmakova dračí.
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Kino v parku nechte, říká stavebník. Pryč s ním, odmítá návrh radnice URL
WEB, Datum: 08.07.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988
Pardubickému letnímu kinu v pondělí svitla naděje, že v Tyršových sadech zůstane do konce léta. Park se má totiž
opravovat a kinu končí výpovědní lhůta kvůli předání stavby. Politici na radnici však záchrannou loďku letního promítání
obratem torpédovali ke dnu.
Z pondělního jednání zástupců stavební firmy BAK a starosty prvního městského obvodu Jaroslava Menšíka totiž vyplynulo, že
stavebníkům v začátcích prací kino nijak nevadí a nechají ho tam bez problémů do konce prázdnin.
"Bavili jsem se o technických možnostech. Vyplynula z toho reálná možnost ponechání kina v Tyršových sadech až do konce
prázdnin," uvedl Menšík.
Náměstek primátorky František Brendl však s takovým závěrem nesouhlasí. "Osobně se mi to nelíbí. My jako investor tohle
nechceme a výpovědní lhůta stále běží," uvedl Brendl.
Možnost nechat lidem kino v Tyršových sadech přitom potvrdil i generální ředitel společnosti BAK Dušan Čížek. "Nám tam kino
v začátcích stavby nijak vadit nebude," řekl.
Radnice chce se stavební firmou podepsat smlouvu o předání v pátek. Musí se ale ještě vypořádat s právním problémem, firmě
BAK totiž hrozí insolvenční řízení, což může ohrozit přidělení dotací na opravu parku za devadesát milionů korun.
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Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadů URL
WEB, Datum: 09.07.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562

Pardubice začnou co nejdříve opravovat Tyršovy sady, v ohrožení je tak promítání letního kina. Jedná se o jeho přesunu do
prostoru naproti vlakovému nádraží, vedle pardubického skateparku. I přes veškeré potřebné technické vybavení však místu
chybí jistá atmosféra. Stále ale existuje možnost, že plátno nakonec v sadech zůstane.
Starosta 1. městského obvodu Jaroslav Menšík ze Sdružení pro Pardubice oslovil na základě připomínek příznivců letního kina
firmu, která má Tyršovy sady začít opravovat. Její zástupce si park prošel a řekl, že nevidí problém, když letní kino v parku do
konce prázdnin zůstane.Dělníci totiž začnou nejdřív pracovat na druhé straně sadů.„Mělo by se začít demolicí vstupního
objektu ze Sukovy třídy, tam se dají udělat opatření, oplocení té části tak, aby to nebylo v kolizi s letním kinem. Vysvětlili jsme
panu Fejfarovi, jaké jsou potřeby kina, a on nám vysvětlil, jak si představuje průběh rekonstrukce. Závěrem nám bylo
manažerem řečeno, že nevidí problém, že si myslí, že stavba může začít v termínu, který požaduje radnice,“ uvádí
Menšík.Radnice by ale radši viděla Tyršovy sady co nejdřív úplně prázdné. Podle náměstka primátorky Františka Brendla za
Pardubáky je nejdůležitější ničím nerušená oprava parku.„Má to nějaký limit. Je jím bezpečnost a realizace stavby, která z
pohledu Pardubic i z mého pohledu má prioritu nad letním kinem,“ myslí si Brendl.Starosta Menšík se ale obává, aby se
neopakovala situace jako před dvěma lety. Kino bylo na jiném místě, i když se v Tyršových sadech nic nedělo.František Brendl
se naopak bojí zbytečných komplikací. Kino v Tyršových sadech do konce prázdnin ale za určitých podmínek připustil.„Pakliže
toto město 12 let usiluje o rekonstrukci Tyršových sadů a letní kino by ji mělo nějak ohrozit, nechť je v náhradní lokalitě, která je
pro to připravená, to znamená vedle skateparku. My necháme hladký průběh rekonstrukci Tyršových sadů,“ říká Brendl.
„Řiďme se zdravým selským rozumem. Pakliže to nebude problém a půjde to, nechť tam letní kino je a užíváme si dál atmosféru
Tyršových sadů,“ dodává.Jestli se kino bude muset stěhovat, nebo v parku zůstane, záleží v tuto chvíli na vzájemné domluvě
několika stran, tedy radnice, stavební firmy a provozovatele letního kina.Oprava pardubických Tyršových sadů může začít.
Letní kino čeká stěhováníV pardubických Tyršových sadech bude po dva měsíce opět promítat letní kinoMěstská policie
Pardubice pokácela v Tyršových sadech nebezpečné stromy

Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadů URL
WEB, Datum: 09.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková

Pardubice začnou co nejdříve opravovat Tyršovy sady, v ohrožení je tak promítání letního kina. Jedná se o jeho přesunu do
prostoru naproti vlakovému nádraží, vedle pardubického skateparku. I přes veškeré potřebné technické vybavení však místu
chybí jistá atmosféra. Stále ale existuje možnost, že plátno nakonec v sadech zůstane.
Starosta 1. městského obvodu Jaroslav Menšík ze Sdružení pro Pardubice oslovil na základě připomínek příznivců letního kina
firmu, která má Tyršovy sady začít opravovat. Její zástupce si park prošel a řekl, že nevidí problém, když letní kino v parku do
konce prázdnin zůstane.Dělníci totiž začnou nejdřív pracovat na druhé straně sadů.„Mělo by se začít demolicí vstupního
objektu ze Sukovy třídy, tam se dají udělat opatření, oplocení té části tak, aby to nebylo v kolizi s letním kinem. Vysvětlili jsme
panu Fejfarovi, jaké jsou potřeby kina, a on nám vysvětlil, jak si představuje průběh rekonstrukce. Závěrem nám bylo
manažerem řečeno, že nevidí problém, že si myslí, že stavba může začít v termínu, který požaduje radnice,“ uvádí
Menšík.Radnice by ale radši viděla Tyršovy sady co nejdřív úplně prázdné. Podle náměstka primátorky Františka Brendla za
Pardubáky je nejdůležitější ničím nerušená oprava parku.„Má to nějaký limit. Je jím bezpečnost a realizace stavby, která z
pohledu Pardubic i z mého pohledu má prioritu nad letním kinem,“ myslí si Brendl.Starosta Menšík se ale obává, aby se
neopakovala situace jako před dvěma lety. Kino bylo na jiném místě, i když se v Tyršových sadech nic nedělo.František Brendl
se naopak bojí zbytečných komplikací. Kino v Tyršových sadech do konce prázdnin ale za určitých podmínek připustil.„Pakliže
toto město 12 let usiluje o rekonstrukci Tyršových sadů a letní kino by ji mělo nějak ohrozit, nechť je v náhradní lokalitě, která je
pro to připravená, to znamená vedle skateparku. My necháme hladký průběh rekonstrukci Tyršových sadů,“ říká Brendl.
„Řiďme se zdravým selským rozumem. Pakliže to nebude problém a půjde to, nechť tam letní kino je a užíváme si dál atmosféru
Tyršových sadů,“ dodává.Jestli se kino bude muset stěhovat, nebo v parku zůstane, záleží v tuto chvíli na vzájemné domluvě
několika stran, tedy radnice, stavební firmy a provozovatele letního kina.Oprava pardubických Tyršových sadů může začít.
Letní kino čeká stěhováníV pardubických Tyršových sadech bude po dva měsíce opět promítat letní kinoMěstská policie
Pardubice pokácela v Tyršových sadech nebezpečné stromy
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„Letňák“ dnes ohrozí nebezpečný drak Šmak
TISK, Datum: 09.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kfr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – Na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat Osamělou horu, se mohou vydat návštěvníci Pardubického letního
kina Pernštejn dnes večer o půl desáté.
Druhý díl trilogie
Na programu je totiž dobrodružný film Hobit: Šmakova dračí poušť. Ten je druhým dílem trilogie Hobit režiséra Petera Jacksona
a navazuje na snímek Hobit: Neočekávaná cesta.
Příběh líčí další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými
Thorinem Pavézou, kteří chtějí získat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. Poté,co přežijí začátek své
neočekávané cesty, pokračuje tato společnost směrem na Východ.
V zajetí lesních elfů
Cestou potkává kožoměnce Medděda a v lese Mirkwood plném nástrah se střetává s houfem obřích pavouků.
Když se jim podaří uniknout ze zajetí nebezpečných lesních elfů, pokračují trpaslíci k Jezernímu městu a nakonec k samotné
Osamělé hoře, kde musí čelit největšímu nebezpečí v podobě draka Šmaka – nejstrašlivější nestvůry. Ta prověří nejen jejich
odvahu, ale i pevnost jejich přátelství a smysluplnost celé pouti. Promítání je jako vždy zadarmo.

Zpět

Zůstane pardubické letní kino v sadech? URL
WEB, Datum: 10.07.2014, Zdroj: denik.cz

Pardubice - Šance, že Pardubické letní kino Pernštejn zůstane i nadále v Tyršových sadech, stále žije. Zatím to vypadá, že
bezplatné prázdninové projekce atraktivních domácích i zahraničních filmů by se z prostor městského parku nemusely stěhovat
vůbec.
"
A to i přesto, že Tyršovy sady čeká dlouho odkládaná rekonstrukce.
Firma prý s kinem problém nemá
Jestli se unikátní prázdninový projekt, který nemá v celé České republice obdoby, bude muset nakonec přesunout do prostor
vedle pardubického skateparku u hlavního vlakového nádraží, nyní záleží hlavně na vzájemné domluvě investora, tedy
pardubické radnice, stavební firmy a provozovatele letního kina.
„Chceme při rekonstrukci městského parku vyjít vstříc provozovateli i návštěvníkům letního kina. Proto se budeme snažit o co
nejmenší zásahy do stávajících aktivit v Tyršových sadech," prohlásil Michal Kaizar, tiskový mluvčí společnosti BAK, která bude
opravu sadů provádět.
„Technicky s letním kinem v Tyršových sadech žádný problém nemáme. Můžeme pracovat tak, aby se rekonstrukce výrazně
nedotkla jeho provozu. Náš plán prací to nijak zásadně nenaruší. S rekonstrukcí začneme jinde, a to tak, aby časový
harmonogram stavby nebyl ohrožen," ujistil Michal Kaizar.
To je pro provozovatele letního kina Jana Motyčku dobrá zpráva. „Kdybychom narušovali průběh rekonstrukce, tak bychom se
samozřejmě z Tyršových sadů vystěhovali. Ale stavební firma nás ujistila, že nějaký zásadní problém s kinem nemá. Stěhování
ke skateparku by bylo nákladné a z našeho pohledu nehospodárné. A už jednou jsme zažili, že se kino muselo vystěhovat a my
jsme se pak dívali na prázdný areál Tyršových sadů, kde se nedělo vůbec nic," nechal se slyšet Jan Motyčka.
Starosta „jedničky" je zatím optimistou
„Jednání jsou zatím velmi konstruktivní, a to jak ze strany úředníků města, tak i zástupců stavební firmy. Výpověď letního kina z
Tyršových sadů sice v tuto chvíli platí, ale technicky tuto situaci řešit lze. Jsem stále optimistou a věřím, že Pardubické letní
kino v Tyršových sadech setrvá," sdělil starosta prvního pardubického městského obvodu Jaroslav Menšík. "
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Zůstane letní kino v sadech?
TISK, Datum: 10.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Jestli bezplatné prázdninové filmové projekce v pardubickém parku setrvají, záleží na domluvě investora, tedy města, stavební
firmy a provozovatele letního kina.
Pardubice – Šance, že Pardubické letní kino Pernštejn zůstane i nadále v Tyršových sadech, stále žije. Zatím to vypadá, že
bezplatné prázdninové projekce atraktivních domácích i zahraničních filmů by se z prostor městského parku nemusely stěhovat
vůbec.
A to i přesto, že Tyršovy sady čeká dlouho odkládaná rekonstrukce.
Firma prý s kinem problém nemá
Jestli se unikátní prázdninový projekt, který nemá v celé České republice obdoby, bude muset nakonec přesunout do prostor
vedle pardubického skateparku u hlavního vlakového nádraží, nyní záleží hlavně na vzájemné domluvě investora, tedy
pardubické radnice, stavební firmy a provozovatele letního kina.
„Chceme při rekonstrukci městského parku vyjít vstříc provozovateli i návštěvníkům letního kina. Proto se budeme snažit o co
nejmenší zásahy do stávajících aktivit v Tyršových sadech,“ prohlásil Michal Kaizar, tiskový mluvčí společnosti BAK, která bude
opravu sadů provádět.
„Technicky s letním kinem v Tyršových sadech žádný problém nemáme. Můžeme pracovat tak, aby se rekonstrukce výrazně
nedotkla jeho provozu. Náš plán prací to nijak zásadně nenaruší. S rekonstrukcí začneme jinde, a to tak, aby časový
harmonogram stavby nebyl ohrožen,“ ujistil Michal Kaizar.
To je pro provozovatele letního kina Jana Motyčku dobrá zpráva. „Kdybychom narušovali průběh rekonstrukce, tak bychom se
samozřejmě z Tyršových sadů vystěhovali. Ale stavební firma nás ujistila, že nějaký zásadní problém s kinem nemá. Stěhování
ke skateparku by bylo nákladné a z našeho pohledu nehospodárné. Auž jednou jsme zažili, že se kino muselo vystěhovat a my
jsme se pak dívali na prázdný areál Tyršových sadů, kde se nedělo vůbec nic,“ nechal se slyšet Jan Motyčka.
Starosta „jedničky“ je zatím optimistou
„Jednání jsou zatím velmi konstruktivní, a to jak ze strany úředníků města, tak i zástupců stavební firmy. Výpověď letního kina z
Tyršových sadů sice v tuto chvíli platí, ale technicky tuto situaci řešit lze. Jsem stále optimistou a věřím, že Pardubické letní
kino v Tyršových sadech setrvá,“ sdělil starosta prvního pardubického městského obvodu Jaroslav Menšík.
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Fiasko, či úspěch? Jak skončí revival kapely?
TISK, Datum: 11.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: Iveta Koubková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura

Pardubice – Sice stárnou, ale přesto se pokusí o revival. Skončí jejich snaha o návrat kdysi slavné kapely na pódium fiaskem,
nebo budou mít zašlí rockeři znovu úspěch? Pokud si nenecháte ujít dnešní program Pardubického letního kina Pernštejn,
tak se to nejen dozvíte, ale určitě se i dobře pobavíte. Letní kino v Tyršových sadech bude totiž od půl desáté večer zdarma
promítat českou komedii Revival režisérky Alice Nellis.
Dříve slavná čtyřka
Tento film vypráví o čtveřici mužů, kteří byli dříve členy rockové skupiny. Po jejím rozpadu se však jejich cesty rozdělily, ovšem
ne na dlouho. Rádi by svou kapelu obnovili. A proč? „Důvod má každý z nich jiný. Někoho lákají peníze, jiného sláva, touha se
znovu odvázat či snaha pomoci příteli. Návštěvníci letního kina se tak mohou těšit na řadu komických situací a zjistí také, proč
se vlastně dříve tak slavná skupina rozpadla,“ přiblížil děj filmu promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Vhlavních rolích se můžete těšit na Bolka Polívku, Miroslava Krobota, Karla Heřmánka, Mariána Geišberga, Richarda Genzera,
Vojtěcha Dyka, Zuzanu Bydžovskou a další známé tváře.
Na zítra letní kino chystá projekci amerického snímku 12 let v řetězech pojednávajícím o muži, z něhož se stal otrok na plantáži.
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Smlouvu na opravu Tyršových sadů mají podepsat už dnes
TISK, Datum: 11.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Město dnes podepíšesestavebnífirmouBAK smlouvu na opravu Tyršovýchsadů, ikdyžnani před časem její věřitel
podal návrh na insolvenci. „Proplacení dotací by to nemělo ohrozit,“ uvedl Martin Škeřík z Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod.
„Samotný návrh na insolvenční řízení není důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti na výběrovém řízení. Není důvod, aby
město Pardubice neuzavřelo s dodavatelem smlouvu,“ nechal se slyšet Martin Škeřík.
Jeden věřitel firmy se chtěl v květnu insolvenčním řízením domoci dlužné částky 1,6 milionu korun. Soud ale jeho žádost zamítl.
Nyní se pokouší celý proces zopakovat.
„Ani kdyby se insolvenční řízení konalo, není to důvodem pro neuzavření smlouvy, i když to pro investora jisté riziko
představuje,“ vyjádřil se Martin Škeřík.
Dnes má radnice s firmou probrat harmonogram prací a podepsat smlouvu. V polovině července by si stavebníci měli oficiálně
převzít staveniště.
Město zároveň zvažuje, zda v Tyršových sadech zůstanou filmové projekce až do konce léta. Podle smlouvy by se v případě
stavebních prací mělo Pardubické letní kino Pernštejn přestěhovat do areálu ke skateparku.
„Snažíme se vymyslet, aby v Tyršových sadech mohlo letní kino zůstat, když to jen trochu půjde. Poslední slovo bude mít firma
BAK. Dnes bychom měli být moudřejší,“ sdělil primátorčin náměstek Jindřich Tauber (ČSSD).
„Snažíme se vymyslet, aby v Tyršových sadech mohlo letní kino zůstat.“ Jindřich Tauber, náměstek pardubické primátorky
...3
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Pohodová atmosféra a skvělý burger. I tak může vypadat večer v letním kině
TISK, Datum: 12.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

V zážitkové soutěži Pardubického deníku si výherce tentokrát vychutnal akci konanou v Tyršových sadech
Zážitky z Pardubic
Pardubice – Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic. cz se stal
vysokoškolský pedagog JIŘÍ KYSELA z Pardubic.
Pardubické letní kino Pernštejn připravilo pro výherce večer pod hvězdnou oblohou při sledování hvězd stříbrného plátna.
„Součástí balíčku bylo místo ve VIP části areálu letního kina, American Burger se sázeným vejcem, salátem coleslaw s
barbecue omáčkou a půllitrové pivo Pernštejn dle vlastního výběru,“ uvedl promotér letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Zážitek z filmu pod širým nebem
Pardubické letní kino je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu a zároveň největším letním kinem v České
republice. Milovníci pohyblivých obrázků, kteří projekce v pardubickém městském parku navštívili, dobře vědí, že zážitek z filmu
pod širým nebem má v sobě rozměr, který žádný multiplex nemůže nabídnout.
„ Pardubické letní kino má navíc několik výrazných specifik, kterými se od ostatních letních kin v republice výrazně liší. Je to
především speciální dramaturgická skladba programu, umístění kina a absence vstupného,“ doplnil promotér kina Jan
Motyčka. „Do klasického kina chodím docela často, takže pokud mámv létě čas, tak vyrážím do pardubického letního kina
velmi rád. Je tu pohodová atmosféra, kde se promítají velmi kvalitní filmy. A skvělý zážitek v podobě šťavnatého amerického
burgeru a piva ho samozřejmě jen umocní,“ sdělil nadšeně našemu Deníku Jiří Kysela.
„Doufám, že zastupitelé se nakonec rozhodnou pro to, aby letní kino mohlo zůstat v Tyršových sadech. Nechtělo by se mi jako
dříve chodit až ke skateparku, není tam totiž to pravé genius loci,“ dodal vysokoškolský pedagog.
***
Soutěž Deníku A jaký bude další jedinečný zážitek? Jmenuje se „Promítačem v letním kině“. Co obnáší? Budete se moci stát na
jeden večer promítačem v letním kině. Součástí tohoto balíčku je odborné zaškolení, promítnutí jednoho z filmů a tričko
Pardubického letního kina jako dárek. Poskytovatelem zážitku jsou provozovatelé letního kina. Pokud chcete tento zážitek
vyhrát, odpovězte do pondělní desáté hodiny dopolední na emailovou adresu: martina. vosahlova@denik.cz na otázku: „Od
kolika hodin promítá pardubické letní kino v červenci?“. Uveďte své jméno, mobil a heslo: „Zážitky z Pardubic“.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Zápisník
TISK, Datum: 12.07.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Martin Biben, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Případ letního kina skončil logicky. Zatím
Zdálo se těžko uvěřitelné, že by pardubické letní kino muselo z Tyršových sadů odejít i přesto, že stavbařům nevadí. Že by
jakési osobní rozpory některých politiků s jeho šéfem a zakladatelem Janem Motyčkou vyústily v závěr, který by byl proti vší
logice i zájmu mnoha desítek tisíc letních filmových diváků.
Naštěstí vše dopadlo tak, jak mělo.
Úplně podobně je ale přinejmenším zvláštní, že se s tak úspěšným projektem, který tvoří vlastně jedinou letní atrakci města a
dává mu po večerech svoji tvář, při obnově parku nepočítá.
I tady si lze jen přát, aby na kdovíproč špatné vztahy Motyčky s polovinou vedení magistrátu nedoplatilo celé město a jeho
obyvatelé, kteří si letní kino oblíbili.
Je to umění, zahodit osobní nevraživost a chovat se a posuzovat záležitosti věcně. Nejen v Pardubicích hledáme takové politiky
už 25 let. Brzy dostaneme novou šanci.

Zpět
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Dohodnuto. Kino opravě nevadí, v Tyršových sadech může zůstat
TISK, Datum: 12.07.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Martin Ťopek, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Přestože se mělo pardubické letní kino už před třemi dny vystěhovat z Tyršových sadů, zůstane tu nakonec po celé
prázdniny. Včera se na tom dohodli zástupci radnice a vedení stavební společnosti BAK.
PARDUBICE Dobrá zpráva pro filmové nadšence, kteří si oblíbili letní promítání v Tyršových sadech. Přestože už během pár
dní si park převezme stavební firma k rekonstrukci, kino zde může zůstat až do konce prázdnin.
Vyplynulo to ze včerejšího jednání zástupců radnice a společnosti BAK. Město podepsalo s firmou smlouvu, zároveň padla
dohoda, že kino stavařům vadit nebude.
„Jednáme o tom ve skutečnosti intenzivně už dva dny. Dnes nám vedení firmy oznámilo, že s ponecháním kina v parku nemá
problém,“ uvedl první náměstek primátorky Jindřich Tauber.
Kino už přitom dostalo od úředníků výpověď a z Tyršových sadů mělo zmizet ve středu. Náhradní prostor za autobusovým
nádražím vedle skateparku, kam se mělo kino přemístit, ovšem zdaleka není tak atraktivní pro provozovatele kina ani jeho
návštěvníky. „Kino v Tyršových sadech je nejlepší a je to kousek od centra. Kdyby se přesunulo ke skateparku, tak bych tam
už nechodila,“ uvedla pravidelná návštěvnice letního promítání Monika Vojtíčková.
Promotér letního kina Jan Motyčka proto včera netajil své nadšení nad výsledky jednání. „Oceňuji hlavně vstřícné jednání
stavební firmy. Za kino se postavila i část vedení města, přesto mě mrzí dlouhodobý postoj té druhé části. Důležité je, že zvítězil
zdravý rozum a nadhled,“ uvedl Motyčka.
Proti ponechání kina v Tyršových sadech byli náměstci František Brendl ze sdružení Pardubáci a Michal Koláček ze Sdružení
pro Pardubice. „Uznávám, že v Tyršových sadech má své kouzlo, letos však musí ustoupit stavbařům. Je to zejména kvůli
bezpečnosti,“ uvedl náměstek Brendl ještě před včerejším jednáním.
Za podobné postoje však sklízí kritiku politických konkurentů. „Co na to říct. Před volbami slibovali maximální podporu letnímu
kinu. A když se dostali na radnici, tak jsou to právě Pardubáci, kdo se mu snaží škodit,“ uvedl opoziční zastupitel z ODS
Alexandr Krejčíř.
Ten připomněl ještě jednu věc. Letos se sice mohou milovníci kina radovat, že nemusejí opouštět park v centru města, je však
otázkou, jestli se do něj vrátí po dokončení rekonstrukce.
„Přitom bylo tolik času na změnu projektu. Ale slyším současné vedení radnice, jak říkají, že už to změnit nejde,“ dodal Krejčíř.
Motyčka potvrdil, že se v plánech opraveného parku skutečně s letním kinem nepočítá. „V projektu nic takového není. Ale než
skončí oprava, budou volby, takže nezbývá, než doufat, že se na radnici sejde parta rozumných lidí a kino se nakonec do
Tyršových sadů vrátí,“ uvedl. Promítací plátno s lavičkami a stánky s občerstvením jsou v parku už devátou sezonu kromě
jedné výjimky před dvěma lety. Tehdy se kvůli plánované opravě parku muselo přemístit k již zmíněnému skateparku.
Rekonstrukce sadů však tehdy ani nezačala.
Sezona však ukázala, že uvedené místo je pro návštěvníky skutečně méně atraktivní. „Letní kino je prostě spojené s Tyršovými
sady,“ dodal Motyčka.

Foto autor: Foto: MAFRA
Foto popis: Kino zůstává Promítací kabina se z Tyršových sadů nebude stěhovat. A to i přesto, že už 22. července se park
začne opravovat.

Zpět
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Letní kino v Tyršových sadech zůstane. Opravám nepřekáží
TISK, Datum: 12.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (dub, čtk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Opravy Tyršových sadů v Pardubicích začnou předáním staveniště v pátek 18. července. Park zůstane pro
veřejnost zavřený necelý rok. Do sadů však mohou večer chodit návštěvníci letního kina, které tam promítá do konce prázdnin.
„V pondělí dostaneme specifikaci od stavební firmy, jakým způsobem máme areál zabezpečit. Myslím si, že se to diváků
nedotkne. Chtěl bych stavební firmě poděkovat za vstřícnost,“ řekl promotér kina Jan Motyčka.
Působení letního kina v Tyršových sadech nebylo jisté, nakonec se všechny strany po dvou dnech jednání dohodly. Celé
staveniště se musí oplotit a k letnímu kinu povede jen jedna cesta. Stavební firma BAK začne práce demolicí starého objektu u
hlavního schodiště.
„Provoz kina začíná po jedenadvacáté, my budeme pracovat do 19 hodin, takže tam není kolize s prašností a hlukem,“ uvedl
generální ředitel firmy BAK Dušan Čížek.
Projekt revitalizace Tyršových sadů řeší město od roku 2002. V roce 2011 dokonce stavební firma zahájila práce, ale záhy od
smlouvy odstoupila. Patrně podcenila cenu stavby a tratila by na ní.
Projekt se změnil
Projekt se od původního zadání hodně změnil. Jeho odpůrci kritizovali nákladnost revitalizace. Původní studie odhadovala
náklady na více než 140 milionů korun. Nyní mají opravy stát necelých 90 milionů korun, z toho 85 procent uhradí Evropská
unie.
Město zatím nemá povolení vykácet několik desítek stromů, protože se proti tomu odvolává místní ekologické sdružení
Chráníme stromy. Desítky stromů a keřů se díky ekologům z plánovaného kácení vyjmuly. Podle náměstka pardubické
primátorky Františka Brendla se může začít stavět, aniž by se musel odstranit jediný strom.
„Důvodem kácení je technický a zdravotní stav stromů. Kraj řízení převelel na městský úřad v Přelouči, který kácení povolil.
Odpůrci se opět odvolali, v nejbližších dnech by měl kraj rozhodnout,“ vysvětlil František Brendl.
***
„Myslím si, že se to diváků nedotkne. Chtěl bych stavební firmě poděkovat za vstřícnost.“
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina

Zpět

Nejprve Walesa, pak na Wall Street zvlčí DiCaprio
TISK, Datum: 14.07.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: Alice Krejsová, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Letní promítání patří k jedné z nejoblíbenějších prázdninových činností. Kina v Pardubicích a Chrudimi však divákům
nepřinášejí jen zábavu. Promotéři se snaží nabídnout i kvalitu a umění.
PARDUBICE I po Oskarem oceněných snímcích Gravitace a 12 let v řetězech, které diváci zhlédli v první polovině července,
mají organizátoři pardubického letního kina esa v rukávu.
Pravděpodobně tím nejsilnějším tahákem bude v sobotu 19. července Vlk z Wall Street režiséra Martina Scorsese s Leonardem
DiCapriem v hlavní roli. Snímek mezi své favority zařadil i promotér letního kina Jan Motyčka.
„Vlka z Wall Street si rozhodně ujít nenechám. Doporučit můžu i film Woodyho Allena Jasmíniny slzy, kde v hlavní roli zazáří
Cate Blanchett. Jeden z mých velkých tipů poběží na plátně ale už dnes. Je jím drama Walesa: člověk naděje mapující život
bývalého polského prezidenta Lecha Walesy, který vypovídá o boji proti komunistickému režimu,“ uvedl zakladatel bezplatného
kina Jan Motyčka.
Za zmínku ale stojí i další filmy. Romantické drama Před půlnocí zaujme milovníky dokonale propracovaných dialogů, v nichž se
kromě romantiky snoubí i humor a smutek.
S odlehčeným krimi příběhem v hlavních rolích s geniálními Podfukáři se návštěvníci letního kina ponesou na vlně iluzí.
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Zaujmout může i snímek Ať žije svoboda. Italský komediálně laděný film stojí na záměně dvou bratrů zcela odlišných povah,
která přinese nenadálou popularitu jedné z politických stran.
Program letního kina je uspořádán podle osvědčeného schematu. Středeční večer je zacílený na rodiny s dětmi, pro které jsou
připravené animované pohádky Jack a obři nebo Já, padouch 2. Ve čtvrtek mohou diváci opět zajít na jedinečné dokumentární
snímky z produkce HBO. Pátky patřící české filmové tvorbě nabídnou ještě v červenci dokument Trabantem až na konec světa
a thriller Kandidát. V sobotu a neděli ožije promítací plátno zahraničními hity.
Tradičně se filmových promítání zúčastní i někteří z českých filmových tvůrců.
Jejich jména ale organizátoři doposud tají, protože s případnými hosty teprve jednají. „Problémy, které nastaly kvůli možnému
přesunu letního kina na méně atraktivní místo, způsobily, že není doposud nic definitivně domluvené. Příjezd prvních hostů ale
přesto plánujeme v horizontu 14 dní. Celkově by na letošní ročník měly dorazit dvě až tři delegace,“ objasnil Motyčka.
Pardubice nejsou v kraji jediným městem, kde se filmy pod noční oblohou promítají po celé léto. Vždy od středy do soboty se
sjíždějí lidé i do Chrudimi, kde projekci zajišťuje letní kino Bioleťák. To, oproti tomu pardubickému, nabízí i starší tituly.
Mezi ně lze zařadit třeba osmi Oskary ověnčeného Milionáře z chatrče, drama Útěk ze Sibiře, které je založené na skutečné
události popisující útěk skupiny vězňů z ruského gulagu, nebo kriminální drama Východní příslib s Naomi Watts a Viggo
Mortensenem v hlavních rolích. Na své si ale přijdou i děti, pro které jsou připravené animované filmy Království letních strážců,
Rio či Madagaskar.
Na dalších místech v kraji se o filmovou zábavu postará kinematograf bratří Čadíků. Ten zavítá do Vysokého Mýta, Letohradu,
Lanškrouna, Ústí nad Orlicí či Moravské Třebové, ale například i do Libchav nebo Chornic. „Program letního kina se na
jednotlivých místech různí podle toho, které filmy si zástupci obcí z našeho repertoáru vybrali. V nabídce jsou filmy jako Revival,
Kandidát, Příběh kmotra, Donšajni i klasika zastoupená Postřižinami,“ vysvětlil jednatel kinematografu bratří Čadíků Josef
Čadík.
***
FAKTA
Výběr z programu
letního kina Pardubice
14. 7. Walesa: člověk naděje
15. 7. Pěna dní
16. 7. Jack a obři
17. 7. HBO: Otázky pana Lásky
18. 7. Trabantem až na konec světa
19. 7. Vlk z Wall Street
20. 7. Pot a krev
21. 7. Jasmíniny slzy
22. 7. Před půlnocí
23. 7. Já, padouch 2
24. 7. HBO: Em a On
25. 7. Kandidát
26. 7. Podfukáři
27. 7. Muž z oceli
FAKTA
Výběr z programu
letního kina Chrudim
17. 7. Čtyřlístek ve službách krále
19. 7. Příběh kmotra
23. 7. Východní přísliby
24. 7. Království lesních strážců
25. 7. Vejška
26. 7. Milionář z chatrče
30. a 31. 7. Twilight sága: Rozbřesk
2. 8. Zázrak
6. 8. Polski film
7. 8. Rio
8. 8. 30 dní dlouhá noc
9. 8. Autopohádky
13. 8. Alois Nebel
15. 8. Po přečtení spalte
16. 8. Norské dřevo
21. 8. 3 dny na zabití
22. 8. Mafiánovi
27. 8. Útěk ze Sibiře
28. 8. Riddick
30. 8. Rivalové

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: Dan Materna, MAFRA
Foto popis: Hvězda Hollywoodu Leonardo DiCaprio v roli Vlka z Wall Streetu doslova exceloval. Vysněného Oskara však
nakonec nezískal.
Foto autor: Foto 3X: Archiv MAFRA
Foto popis: Slavný režisér Letní kino bude promítat i film Woodyho Allena Jasmíniny slzy.
Foto popis: Walesa ve Varech Bývalý polský prezident Lech Walesa dorazil i na Karlovarský filmový festival, který skončil v
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sobotu. Představil tam film Walesa: člověk naděje, který dnes bude promítat pardubické letní kino . Úspěšného politika u
Grand hotelu Pupp vítal i šéf známé mezinárodní akce a herec Jiří Bartoška.
Foto popis: Tyršovy sady Od roku 2006 funguje v pardubickém parku bezplatné letní kino. Letos ho z oblíbeného místa
nevytlačila ani připravovaná rekonstrukce sadů za 75 milionů korun.

Zpět

Letní kino dnes navštíví Lech Walesa
TISK, Datum: 14.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Zakladatel Solidarity, aktivista za lidská práva, symbol totalitního režimu, nositel Nobelovy ceny za mír. To je bývalý
polský prezident Lech Walesa. A právě o něm pojednává životopisný snímek Walesa: Člověk naděje polského režiséra
Andrzeje Wajdy, který dnes od půl desáté večer zdarma promítá Pardubické letní kino Pernštejn v Tyršových sadech.
Divácky nejúspěšnější polský film minulého roku představuje Lecha Walesu trochu jinak, než ho známe ze školních učebnic.

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Pohodová atmosféra a skvělý burger. I tak může vypadat večer v letním kině URL
WEB, Datum: 14.07.2014, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice - Zážitky z Pardubic: V zážitkové soutěži Pardubického deníku si výherce tentokrát vychutnal akci konanou v
Tyršových sadech.
"
Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic.cz se stal
vysokoškolský pedagog Jiří Kysela z Pardubic. Pardubické letní kino Pernštejn připravilo pro výherce večer pod hvězdnou
oblohou při sledování hvězd stříbrného plátna.
„Součástí balíčku bylo místo ve VIP části areálu letního kina, American Burger se sázeným vejcem, salátem coleslaw s
barbecue omáčkou a půllitrové pivo Pernštejn dle vlastního výběru," uvedl promotér letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Zážitek z filmu pod širým nebem
Pardubické letní kino je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu a zároveň největším letním kinem v České
republice. Milovníci pohyblivých obrázků, kteří projekce v pardubickém městském parku navštívili, dobře vědí, že zážitek z filmu
pod širým nebem má v sobě rozměr, který žádný multiplex nemůže nabídnout.
„ Pardubické letní kino má navíc několik výrazných specifik, kterými se od ostatních letních kin v republice výrazně liší. Je to
především speciální dramaturgická skladba programu, umístění kina a absence vstupného," doplnil promotér kina Jan
Motyčka.
„Do klasického kina chodím docela často, takže pokud mám v létě čas, tak vyrážím do pardubického letního kina velmi rád.
Je tu pohodová atmosféra, kde se promítají velmi kvalitní filmy. A skvělý zážitek v podobě šťavnatého amerického burgeru a
piva ho samozřejmě jen umocní," sdělil nadšeně našemu Deníku Jiří Kysela.
„Doufám, že zastupitelé se nakonec rozhodnou pro to, aby letní kino mohlo zůstat v Tyršových sadech. Nechtělo by se mi jako
dříve chodit až ke skateparku, není tam totiž to pravé genius loci," dodal vysokoškolský pedagog."
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Pětadvacátý ročník turnaje v šachu Czech Open a závody spřežení na pardubickém závodišti
TISK, Datum: 14.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Co týden dal
Pondělí 7. července – Začaly stavební práce v areálu dopravního podniku, proto došlo k drobným změnám na některých
trolejbusových linkách.
Úterý 8. července –V Galerii města Pardubic pokračovala výstava fotografií „Podoby“.
Středa 9. července – V Pardubicích byl slavnostně ukončen Mezinárodní festival pěveckých sborů IFAS 2014.
Čtvrtek 10. července – V pardubické ČEZ Areně začal 25. ročník nejen šachového turnaje Czech Open (na snímku).
Pátek 11. července – Město podepsalo smlouvu s trutnovskou stavební firmou BAKo rekonstrukci Tyršových sadů.
Sobota 12.července– Pardubické letní kino Pernštejn uvedlo film režiséra Steva McQueena 12 let v řetězech.
Neděle 12. července – Na pardubickém dostihovém závodišti vyvrcholily jezdecké závody spřežení.

Zpět

Opravě pardubických Tyršových sadů už nic nebrání. Stavbaři nastoupí v pátek URL
WEB, Datum: 14.07.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562

Rekonstrukce Tyršových sadů v Pardubicích, o které se diskutuje už několik let, může konečně začít. Radnice podepsala
smlouvu se stavební firmou a do parku v centru města přijedou na konci týdne první bagry.
Tyršovy sady se na rok uzavřou. V pátek je stavbaři začnou opravovat a z parku se tak stane staveniště.„Přes Tyršovy sady
nebude možné chodit, protože prakticky od předání staveniště začínáme demolovat budovu, která je dnes u schodiště, a
následně se tam hned začne stavět. Takže lidé prakticky nebudou moci sady využívat do 30. 6. 2015,“ potvrdil generální ředitel
firmy BAK Trutnov Dušan Čížek.Proti přestavbě parku už několik let bojují aktivisté. Občanská sdružení protestovala proti
kácení a pak i proti samotnému projektu. Považují ho totiž za předražený.„Asi jsme hlavně smutní z toho, že se nám nepodařilo
přesvědčit pardubické politiky o tom, že to, co se bude v Tyršových sadech dít, je zbytečné plýtvání penězi,“ říká předseda
sdružení Chráníme stromy Miroslav Seiner.Rekonstrukce parku bude stát 107 milionů korun. 30 milionů zaplatí město, zbytek
půjde z evropské dotace. Že by mohlo dojít k navýšení ceny kvůli vícepracím, náměstek primátorky František Brendl za
Pardubáky vylučuje.„Já se toho nebojím. Myslím, že projekt byl prodiskutován zleva zprava. Musela by se na staveništi objevit
vyloženě nějaká eventualita, o které projektant ani my jako majitel sadů nevíme. Ale nepředpokládáme, že by částka měla být
navyšována,“ zdůrazňuje náměstek.Aktivisté budou rekonstrukci hlídatAktivisté chtějí opravu parku i nadále sledovat. „Budeme
to samozřejmě hlídat a budeme to komentovat. Musíme dokončit ještě jedno řízení o kácení, kde hlídáme to, aby nebylo
pokáceno ještě několik stromů, které tam jsou s otazníkem,“ přibližuje další kroky Miroslav Seiner.„Nicméně je pravda, že se
nám podařilo zachránit velkou část z těch stromů a keřů, které jsme zachránit mohli - rododendrony, topoly, skoro všechny
jehličnany, které projektant chtěl původně vykácet.“„Takže z tohoto pohledu je to útěcha, že to, čím jsme začínali, to znamená
ten ekologický aspekt, tak tam si myslím, že jsme úspěšní byli a že ten park nebude tak prořezán, jak původně měl být,“ dodává
za aktivisty Miroslav Seiner.Primátorka Štěpánka Fraňková ze Sdružení pro Pardubice věří, že se Tyršovy sady podaří
zachránit a že se nakonec budou líbit všem.„Já doufám, že budou vypadat pěkně. Samozřejmě že tím gró projektu zůstává
odvodnění celého parku, zůstává ta diskutovaná promenáda, dále je tam velké dětské hřiště, které by mělo být podél
promenády, jakoby té hlavní třídy parku. A já doufám, že i tolik kritizované drahé komponenty budou opravdu krásné,“ říká
primátorka města.Stavbaři budou muset stihnout opravit park do 30. června 2015. Jinak město nedostane peníze z evropské
dotace. Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůOprava pardubických Tyršových sadů
může začít. Letní kino čeká stěhováníMěstská policie Pardubice pokácela v Tyršových sadech nebezpečné stromyZačala
demolice sportoviště u pardubických Tyršových sadů, doprava se omezí minimálně
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Opravě pardubických Tyršových sadů už nic nebrání. Stavbaři nastoupí v pátek URL
WEB, Datum: 14.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková

Rekonstrukce Tyršových sadů v Pardubicích, o které se diskutuje už několik let, může konečně začít. Radnice podepsala
smlouvu se stavební firmou a do parku v centru města přijedou na konci týdne první bagry.
Tyršovy sady se na rok uzavřou. V pátek je stavbaři začnou opravovat a z parku se tak stane staveniště.„Přes Tyršovy sady
nebude možné chodit, protože prakticky od předání staveniště začínáme demolovat budovu, která je dnes u schodiště, a
následně se tam hned začne stavět. Takže lidé prakticky nebudou moci sady využívat do 30. 6. 2015,“ potvrdil generální ředitel
firmy BAK Trutnov Dušan Čížek.Proti přestavbě parku už několik let bojují aktivisté. Občanská sdružení protestovala proti
kácení a pak i proti samotnému projektu. Považují ho totiž za předražený.„Asi jsme hlavně smutní z toho, že se nám nepodařilo
přesvědčit pardubické politiky o tom, že to, co se bude v Tyršových sadech dít, je zbytečné plýtvání penězi,“ říká předseda
sdružení Chráníme stromy Miroslav Seiner.Rekonstrukce parku bude stát 107 milionů korun. 30 milionů zaplatí město, zbytek
půjde z evropské dotace. Že by mohlo dojít k navýšení ceny kvůli vícepracím, náměstek primátorky František Brendl za
Pardubáky vylučuje.„Já se toho nebojím. Myslím, že projekt byl prodiskutován zleva zprava. Musela by se na staveništi objevit
vyloženě nějaká eventualita, o které projektant ani my jako majitel sadů nevíme. Ale nepředpokládáme, že by částka měla být
navyšována,“ zdůrazňuje náměstek.Aktivisté budou rekonstrukci hlídatAktivisté chtějí opravu parku i nadále sledovat. „Budeme
to samozřejmě hlídat a budeme to komentovat. Musíme dokončit ještě jedno řízení o kácení, kde hlídáme to, aby nebylo
pokáceno ještě několik stromů, které tam jsou s otazníkem,“ přibližuje další kroky Miroslav Seiner.„Nicméně je pravda, že se
nám podařilo zachránit velkou část z těch stromů a keřů, které jsme zachránit mohli - rododendrony, topoly, skoro všechny
jehličnany, které projektant chtěl původně vykácet.“„Takže z tohoto pohledu je to útěcha, že to, čím jsme začínali, to znamená
ten ekologický aspekt, tak tam si myslím, že jsme úspěšní byli a že ten park nebude tak prořezán, jak původně měl být,“ dodává
za aktivisty Miroslav Seiner.Primátorka Štěpánka Fraňková ze Sdružení pro Pardubice věří, že se Tyršovy sady podaří
zachránit a že se nakonec budou líbit všem.„Já doufám, že budou vypadat pěkně. Samozřejmě že tím gró projektu zůstává
odvodnění celého parku, zůstává ta diskutovaná promenáda, dále je tam velké dětské hřiště, které by mělo být podél
promenády, jakoby té hlavní třídy parku. A já doufám, že i tolik kritizované drahé komponenty budou opravdu krásné,“ říká
primátorka města.Stavbaři budou muset stihnout opravit park do 30. června 2015. Jinak město nedostane peníze z evropské
dotace. Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůOprava pardubických Tyršových sadů
může začít. Letní kino čeká stěhováníMěstská policie Pardubice pokácela v Tyršových sadech nebezpečné stromyZačala
demolice sportoviště u pardubických Tyršových sadů, doprava se omezí minimálně
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V letním kině zvlčí DiCaprio na Wall Street a zazáří Woody Allen URL
WEB, Datum: 15.07.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: Alice Krejsová, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Letní promítání patří k jedné z nejoblíbenějších prázdninových činností. Kina v Pardubicích a Chrudimi však divákům
nepřinášejí jen zábavu. Promotéři říkají, že se snaží nabídnout i kvalitu a umění.
I po Oscarem oceněných snímcích Gravitace a 12 let v řetězech, které diváci zhlédli v první polovině července, mají
organizátoři pardubického letního kina esa v rukávu.
Pravděpodobně tím nejsilnějším tahákem bude v sobotu 19. července Vlk z Wall Street režiséra Martina Scorsese s Leonardem
DiCapriem v hlavní roli. Snímek mezi své favority zařadil i promotér letního kina Jan Motyčka.
„Vlka z Wall Street si rozhodně ujít nenechám. Doporučit můžu i film Woodyho Allena Jasmíniny slzy, kde v hlavní roli zazáří
Cate Blanchett. Líbilo se mi i drama Walesa: člověk naděje mapující život bývalého polského prezidenta Lecha Walesy, který
vypovídá o boji proti komunistickému režimu,“ uvedl zakladatel bezplatného kina Jan Motyčka.
Za zmínku ale stojí i další filmy. Romantické drama Před půlnocí zaujme milovníky dokonale propracovaných dialogů, v nichž se
kromě romantiky snoubí i humor a smutek.
S odlehčeným krimi příběhem v hlavních rolích s geniálními Podfukáři se návštěvníci letního kina ponesou na vlně iluzí.
Zaujmout může i snímek Ať žije svoboda.
Italský komediálně laděný film stojí na záměně dvou bratrů zcela odlišných povah, která přinese nenadálou popularitu jedné z
politických stran.
Program letního kina je uspořádán podle osvědčeného schematu. Středeční večer je zacílený na rodiny s dětmi, pro které jsou
připravené animované pohádky Jack a obři nebo snímek Já, padouch 2.
Ve čtvrtek mohou diváci opět zajít na jedinečné dokumentární snímky z produkce HBO. Pátky patřící české filmové tvorbě
nabídnou ještě v červenci dokument Trabantem až na konec světa a thriller Kandidát. V sobotu a neděli ožije promítací plátno
zahraničními hity.
Tradičně se filmových promítání zúčastní i někteří z českých filmových tvůrců. Jejich jména ale organizátoři doposud tají,
protože s případnými hosty teprve jednají.
„Problémy, které nastaly kvůli možnému přesunu letního kina na méně atraktivní místo, způsobily, že není doposud nic
definitivně domluvené. Příjezd prvních hostů ale přesto plánujeme v horizontu 14 dní. Celkově by na letošní ročník měly dorazit
dvě až tři delegace,“ objasnil Motyčka. V Chrudimí láká Bioleťák
Pardubice nejsou v kraji jediným městem, kde se filmy pod noční oblohou promítají po celé léto. Vždy od středy do soboty se
sjíždějí lidé i do Chrudimi, kde projekci zajišťuje letní kino Bioleťák. To, oproti tomu pardubickému, nabízí i starší tituly.
Mezi ně lze zařadit třeba osmi Oscary ověnčeného Milionáře z chatrče, drama Útěk ze Sibiře, které je založené na skutečné
události popisující útěk skupiny vězňů z ruského gulagu, nebo kriminální drama Východní příslib s Naomi Watts a Viggo
Mortensenem v hlavních rolích.
Na své si ale přijdou i děti, pro které jsou připravené animované filmy Království letních strážců, Rio či Madagaskar.
Na dalších místech v kraji se o filmovou zábavu postará Kinematograf bratří Čadíků. Ten zavítá do Vysokého Mýta, Letohradu,
Lanškrouna, Ústí nad Orlicí či Moravské Třebové, ale například i do Libchav nebo Chornic.
"Program letního kina se na jednotlivých místech různí podle toho, které filmy si zástupci obcí z našeho repertoáru vybrali. V
nabídce jsou filmy jako Revival, Kandidát, Příběh kmotra, Donšajni i klasika zastoupená Postřižinami," vysvětlil jednatel
Kinematografu bratří Čadíků Josef Čadík.
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V letním kině vám dnes namíchá koktejl i klavír
TISK, Datum: 15.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Nechte se dnes zavést do jiného světa, v němž auta mají volant v kufru, lidé bruslí pozpátku a klavír míchákoktejly.
Anebudetetomít ani nějak daleko. Stačí zajít do Tyršových sadů, kde bude Pardubické letní kino Pernštejn od 21.30 hodin
promítat francouzský snímek Pěna dní režiséra Michela Gondryho.
Idylka brzy skončí
Příběh o osudové lásce Chloé (Audrey Tautou) a Colina (Romain Duris) však nebude tak idylický, jak by se mohlo zpočátku
zdát.
„Chloé totiž onemocní záhadnou nemocí: v plicích jí vykvete leknín a bezstarostný svět milenců je tak touto nemocí fatálně
zasažen,“ nastínil děj filmu promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Tento snímek vznikl jako adaptace stejnojmenného románu francouzského spisovatele a bohéma Borise Viana. Ten ve své
knize vytvořil obraz čisté lásky, který dokázal učarovat hned několika generacím čtenářů.
Válka s obry
Promítat se bude samozřejmě i zítra. „Na středu jsme pro návštěvníky letního kina tradičně od půl desáté večer připravili
americký film Jack a obři, jenž je určen zejména všem příznivcům fantasy. Režisér Bryan Singer v něm ztvárnil příběh války s
obry, kteří se snaží získat zpět své území. Mladý Jack je tak přinucenvybojovatnejtěžšíbitvu svého života, ale zároveň má tak
možnost stát se legendou,“ sdělil Jan Motyčka.
Všechny projekce jsou zcela zdarma a promítat se bude i za mírného deště.

Zpět

Dnes letní kino navštíví Jack a obři
TISK, Datum: 16.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn, které sídlí na tradičním místě v Tyršových sadech, uvede zdarma dnes večer
od 21.30 hodin fantasy film Spojených států amerických s názvem Jack a obři. Film je o mladém farmářovi, který náhodou
otevře bránu dělící náš pozemský svět od hrůzostrašných obrů a spustí tak nanovo starodávnou válku. Obři po dlouhých
staletích vtrhnou na Zemi a snaží se získat zpět území, o která v minulosti přišli. Mladý Jack (Nicholas Hoult) se jim v tom snaží
zabránit a je přinucen vybojovat nejtěžší bitvu svého života.
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Malé obce na jihu Moravy zavírají letní kina. Lidé do nich nechodí URL
WEB, Datum: 16.07.2014, Zdroj: ČRo - brno.cz, Autor: Zuzana Plíšková,Simona Bartošová, RU / den: 71 020
Zájem o letní kina na jihu Moravy klesá. Od promítání menší radnice často upouští - návštěvnost je nízká a provoz se jim
nevyplácí.
Například na Břeclavsku byla loňská sezóna letních kin poslední pro Moravský Žižkov nebo Týnec.I v Tvrdonicích dlouho
zvažovali, zda letos promítat budou.„Nakonec jsme řekli, že i když je to pro nás ztrátová záležitost, že to přeci jenom pro děti a
občany uděláme, aby přes léto měli nějaké kulturní vyžití,“ upřesňuje starosta obce Zdeněk Tesařík z KSČM.Letní kino funguje
i v Lysicích na Blanensku, i přes nižší návštěvnost se tady provoz snaží zachovat. Filmy na DVD a Blue ray discích jim sice
chodí i několik měsíců po premiéře, má to ale i svou výhodu.„Nemusíme dávat vstupné jako v multiplexech a můžeme filmy hrát
třeba za 50, 60 nebo 80 korun,“ myslí si vedoucí kina Miloslav Müller. Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat
z Tyršových sadůV Plzni startují Filmové noci. Promítat se bude skoro po celé prázdniny Olomoucké letní kino několik let
chátrá, přesto chce promítat Letní kino opravují v Klatovech, nové kulturní centrum se otevře nejspíše v září Letní kino v
Uherském Hradišti přivítá první diváky. Téměř s měsíčním předstihem

Malé obce na jihu Moravy zavírají letní kina. Lidé do nich nechodí URL
WEB, Datum: 16.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Zuzana Plíšková,Simona Bartošová

Zájem o letní kina na jihu Moravy klesá. Od promítání menší radnice často upouští - návštěvnost je nízká a provoz se jim
nevyplácí.
Například na Břeclavsku byla loňská sezóna letních kin poslední pro Moravský Žižkov nebo Týnec.I v Tvrdonicích dlouho
zvažovali, zda letos promítat budou.„Nakonec jsme řekli, že i když je to pro nás ztrátová záležitost, že to přeci jenom pro děti a
občany uděláme, aby přes léto měli nějaké kulturní vyžití,“ upřesňuje starosta obce Zdeněk Tesařík z KSČM.Letní kino funguje
i v Lysicích na Blanensku, i přes nižší návštěvnost se tady provoz snaží zachovat. Filmy na DVD a Blue ray discích jim sice
chodí i několik měsíců po premiéře, má to ale i svou výhodu.„Nemusíme dávat vstupné jako v multiplexech a můžeme filmy hrát
třeba za 50, 60 nebo 80 korun,“ myslí si vedoucí kina Miloslav Müller. Pardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat
z Tyršových sadůV Plzni startují Filmové noci. Promítat se bude skoro po celé prázdniny Olomoucké letní kino několik let
chátrá, přesto chce promítat Letní kino opravují v Klatovech, nové kulturní centrum se otevře nejspíše v září Letní kino v
Uherském Hradišti přivítá první diváky. Téměř s měsíčním předstihem
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Letní kino uvede Otázky pana Lásky
TISK, Datum: 17.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Dnes večer od 21.30 hodin můžete navštívit Pardubické letní kino Pernštejn, které sídlí v Tyršových sadech. Na
programu je tradiční čtvrteční Večer s HBO. Uvidíte snímek Otázky pana Lásky. Je to český dokumentární film zroku 2013,
jehož režisérkou je Dagmar Smržová.
„Dokument nahlíží do každodennosti mladého muže postiženého schizofrenií. Třicetiletý Jiří Láska, jenž žije v podhorské vsi
Batňovice poblíž Trutnova, se od apatických pacientů psychiatrických léčeben zásadně liší. Pomocí moderních technologií
komunikuje s okolím, pečuje o své nejbližší a pozoruhodně uvažuje o smyslu života i o své klopotné existenci,“ řekl promotér
kina Jan Motyčka.
Kronika snímaná v jednom roce líčí soužití se stařičkou babičkou i s nemocnou matkou. Poukazuje na malicherné sváry v Jiřího
sousedství. Dokument Otázky pana Lásky přerůstá v esej o relativitě hranic mezi zdravými a nemocnými. Vypráví o formách
lásky a potřebě tolerance vůči lidským jinakostem.

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino v Novém Kníně baví diváky už 40 let URL
WEB, Datum: 18.07.2014, Zdroj: ČRo - strednicechy.cz, Autor: Alena Rokosová, mkp, RU / den: 54 659, Rubrika: / aktualne
S létem se opět rozsvítila i plátna letních kin. Provozovatelé se ale shodují, že není lehké je v chodu udržet. Třeba letnímu kinu
v Novém Kníně na Příbramsku se ale daří, letos slaví čtyřicáté narozeniny. Celou tu dobu hrálo bez přestávky. S výjimkou
jediného léta - toho loňského. A to jen kvůli budování vodovodů a kanalizace a rozkopaným ulicím. A i když v kabině stále
najdete staré promítací mašiny, filmy už tady promítají jen z digitálních nosičů. Jinak to prý nejde.
„Je tady 1000 míst k sezení,“ ukazuje Rudolf Liška, jehož rodina kino provozuje 13 let. On sám promítá už pětatřicet let a
pamatuje doby, kdy do letního kina chodily čtyři stovky lidí.Ačkoli se do hlediště na klasické lavičky vejde 1000 lidí, na
promítání chodí průměrně mezi 50 a 100 lidmi. Takové množství se vejde i pod střechu v horní části hlediště, takže v tomhle
letním kině dokonce nevadí ani déšť.„Je tam zhruba 400 míst k sezení,“ říká Liška.Původní promítací mašiny tu stojí už čtyřicet
let. Rudolf Liška k nim má vztah a pořád se o ně stará. Poslední filmy z nich promítal před dvěma lety, dnes už je pouští z
digitálních nosičů.„Jednodušší je digitalizace, ale staré promítání má své kouzlo. Kdyby to šlo, budu promítat na starých
mašinách.“Tak vzpomíná Rudolf Liška na dobu, kdy ke kinu patřil typický monotónní zvuk mašin, který slyšeli i diváci venku. Při
digitálním promítání je totiž úplné ticho.Aby měl v letním kině co promítat, musel Rudolf Liška kino částečně digitalizovat. Na
celuloidových páskách už se totiž žádné novinky sehnat nedají.Promítání s láskou, nikoli pro zisk„Sázka na jistotu jsou české
filmy a dětské animované filmy, pohádky," říká manželka Rudolfa Lišky Marta. Aby program přilákal lidi, hledal jeden ze synů
manželů Liškových filmy s nejlepšími recenzemi.„Pak byl nápad udělat retro neděle, kdy promítáme české kultovní filmy. Bylo
Marečku, podejte mi pero! nebo Vesničko má středisková,“ říká Marta Lišková s tím, že do novoknínského letního kina chodí z
místních jen minimum lidí.Jak ale říká její manžel - letní kino k Novému Knínu patří. I proto se rodina před třinácti lety pustila do
jeho provozování. Brzy bylo jasné, že bez aspoň částečné digitalizace to do budoucna nepůjde.„Společnosti, které půjčují filmy,
vám už nepůjčí 35milimetrový film. Takže nemáte na čem promítat. Pokud chcete zachovat letní kino, tak musíte do digitalizace
jít.“Provozovat kino se podle něho vůbec nevyplatí. „To má člověk jako srdcovou záležitost,“dodává Rudolf Liška s tím, že
provozovat kino chce tak dlouho, dokud to půjde. Malé obce na jihu Moravy zavírají letní kina. Lidé do nich nechodíPardubické
letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůV pardubických Tyršových sadech bude po dva měsíce opět
promítat letní kinoLetní kino opravují v Klatovech, nové kulturní centrum se otevře nejspíše v září

Letní kino v Novém Kníně baví diváky už 40 let URL
WEB, Datum: 18.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Alena Rokosová, mkp, Rubrika: / film

S létem se opět rozsvítila i plátna letních kin. Provozovatelé se ale shodují, že není lehké je v chodu udržet. Třeba letnímu kinu
v Novém Kníně na Příbramsku se ale daří, letos slaví čtyřicáté narozeniny. Celou tu dobu hrálo bez přestávky. S výjimkou
jediného léta - toho loňského. A to jen kvůli budování vodovodů a kanalizace a rozkopaným ulicím. A i když v kabině stále
najdete staré promítací mašiny, filmy už tady promítají jen z digitálních nosičů. Jinak to prý nejde.
„Je tady 1000 míst k sezení,“ ukazuje Rudolf Liška, jehož rodina kino provozuje 13 let. On sám promítá už pětatřicet let a
pamatuje doby, kdy do letního kina chodily čtyři stovky lidí.Ačkoli se do hlediště na klasické lavičky vejde 1000 lidí, na
promítání chodí průměrně mezi 50 a 100 lidmi. Takové množství se vejde i pod střechu v horní části hlediště, takže v tomhle
letním kině dokonce nevadí ani déšť.„Je tam zhruba 400 míst k sezení,“ říká Liška.Původní promítací mašiny tu stojí už čtyřicet
let. Rudolf Liška k nim má vztah a pořád se o ně stará. Poslední filmy z nich promítal před dvěma lety, dnes už je pouští z
digitálních nosičů.„Jednodušší je digitalizace, ale staré promítání má své kouzlo. Kdyby to šlo, budu promítat na starých
mašinách.“Tak vzpomíná Rudolf Liška na dobu, kdy ke kinu patřil typický monotónní zvuk mašin, který slyšeli i diváci venku. Při
digitálním promítání je totiž úplné ticho.Aby měl v letním kině co promítat, musel Rudolf Liška kino částečně digitalizovat. Na
celuloidových páskách už se totiž žádné novinky sehnat nedají.Promítání s láskou, nikoli pro zisk„Sázka na jistotu jsou české
filmy a dětské animované filmy, pohádky," říká manželka Rudolfa Lišky Marta. Aby program přilákal lidi, hledal jeden ze synů
manželů Liškových filmy s nejlepšími recenzemi.„Pak byl nápad udělat retro neděle, kdy promítáme české kultovní filmy. Bylo
Marečku, podejte mi pero! nebo Vesničko má středisková,“ říká Marta Lišková s tím, že do novoknínského letního kina chodí z
místních jen minimum lidí.Jak ale říká její manžel - letní kino k Novému Knínu patří. I proto se rodina před třinácti lety pustila do
jeho provozování. Brzy bylo jasné, že bez aspoň částečné digitalizace to do budoucna nepůjde.„Společnosti, které půjčují filmy,
vám už nepůjčí 35milimetrový film. Takže nemáte na čem promítat. Pokud chcete zachovat letní kino, tak musíte do digitalizace
jít.“Provozovat kino se podle něho vůbec nevyplatí. „To má člověk jako srdcovou záležitost,“dodává Rudolf Liška s tím, že
provozovat kino chce tak dlouho, dokud to půjde. Malé obce na jihu Moravy zavírají letní kina. Lidé do nich nechodíPardubické
letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůV pardubických Tyršových sadech bude po dva měsíce opět
promítat letní kinoLetní kino opravují v Klatovech, nové kulturní centrum se otevře nejspíše v září
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Vydejte se s letním kinem do světa, můžete jet trabantem či na jawě
TISK, Datum: 18.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Nenechte si ujít
Pardubice – Z Tyršových sadů až na konec světa a ještě k tomu trabantem? I to je možné. Pardubické letní kino Pernštejn
totiž na dnešní večer chystá promítání dokumentárního snímku Trabantem až na konec světa. Projekce v Tyršových sadech
začíná tradičně o půl desáté večer a vstupné je jako vždy zcela zdarma.
Trabant, fiat, jawa
Český cestovatel Dan Přibáň se tentokrát vydal na opravdu dlouhou cestu – přes 21 tisíc kilometrů napříč Jižní Amerikou až na
konec světa. A nepojede se jen trabantem. Sestava snů v mezinárodním týmuČechů, Poláků a Slováků k cestování využije i
polský fiat a Jawu 250 z roku 1957.
Do jakých zákoutí tak budete moci díky této „spanilé jízdě“ vlastně nakouknout?
Od pralesu po oceán
„Amazonský prales, pětitisícové průsmyky And, pouště i oceán. Diváci zažijí fascinující, zábavnou, ale i šílenou jízdu. Zároveň
budou moci pozorovat, jak se po čtyři měsíce ve žlutých ponorkách dokáže snést osm lidí ze třech zemí, kteří se navzájem
skoro neznají,“ uvedl promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. Zítra se pak mohou návštěvníci letního
kina těšit na Zlatým glóbem oceněný snímek Vlk z Wall Street s Leonardem Di Capriem v hlavní roli. Režisér Martin Scorsese
připravil pro diváky opravdu jedinečnou podívanou. „Tento životopisný film popisuje vzestup a pád gangstera moderní doby.
Život hlavního protagonisty je plný večírků, drog a žen, ale problémy na sebe samozřejmě nedají dlouho čekat,“ nastínil děj Jan
Motyčka.
A pokud vás viděsí nějaká ta dešťová kapka, nebojte. Pardubické letní kino totiž promítá i za mírného deště.
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Pardubické Tyršovy sady už převzala stavební firma URL
WEB, Datum: 18.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková
Stavbaři si převzali staveniště v pardubických Tyršových sadech. Do 30. června 2015 by tam měl vzniknout odpočinkový park.
Centrem povede promenáda, lidé tam najdou velké dětské hřiště a také místo pro společenská a kulturní setkání. V části u
Sukovy třídy má vyrůst i nová kavárna.
Generální ředitel stavební společnosti BAK Trutnov Dušan Čížek upozorňuje, že sady se pro pardubické obyvatele na rok
uzavřou:„Obyvatelé Pardubic určitě musí počítat s omezením využívání prostoru Tyršových sadů. Nebude možné přes Tyršovy
sady do budoucna chodit, protože prakticky okamžitě od předání staveniště začínáme demolovat budovu, která je dnes u
schodiště.“„A následně se tam hned začne stavět,“ řekl generální ředitel stavební společnosti BAK Trutnov Dušan
Čížek.Opravě pardubických Tyršových sadů už nic nebrání. Stavbaři nastoupí v pátekPardubické letní kino se možná nebude
muset stěhovat z Tyršových sadůOprava pardubických Tyršových sadů může začít. Letní kino čeká stěhováníMěstská policie
Pardubice pokácela v Tyršových sadech nebezpečné stromyZačala demolice sportoviště u pardubických Tyršových sadů,
doprava se omezí minimálně

Pardubické Tyršovy sady už převzala stavební firma URL
WEB, Datum: 18.07.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562

Stavbaři si převzali staveniště v pardubických Tyršových sadech. Do 30. června 2015 by tam měl vzniknout odpočinkový park.
Centrem povede promenáda, lidé tam najdou velké dětské hřiště a také místo pro společenská a kulturní setkání. V části u
Sukovy třídy má vyrůst i nová kavárna.
Generální ředitel stavební společnosti BAK Trutnov Dušan Čížek upozorňuje, že sady se pro pardubické obyvatele na rok
uzavřou:„Obyvatelé Pardubic určitě musí počítat s omezením využívání prostoru Tyršových sadů. Nebude možné přes Tyršovy
sady do budoucna chodit, protože prakticky okamžitě od předání staveniště začínáme demolovat budovu, která je dnes u
schodiště.“„A následně se tam hned začne stavět,“ řekl generální ředitel stavební společnosti BAK Trutnov Dušan
Čížek.Opravě pardubických Tyršových sadů už nic nebrání. Stavbaři nastoupí v pátekPardubické letní kino se možná nebude
muset stěhovat z Tyršových sadůOprava pardubických Tyršových sadů může začít. Letní kino čeká stěhováníMěstská policie
Pardubice pokácela v Tyršových sadech nebezpečné stromyZačala demolice sportoviště u pardubických Tyršových sadů,
doprava se omezí minimálně

Z „Tyršáků“ už je staveniště
TISK, Datum: 19.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubické letní kino zůstane v městském parku po celou dobu prázdnin. Hlavně díky vstřícnosti stavební firmy
Pardubice – Tyršovy sady jsou od včerejška oficiálně staveništěm. Dlouho odkládaná rekonstrukce městského parku konečně
může začít. Park zůstane pro veřejnost zavřený necelý rok. Oprava „Tyršáků“ se musí stihnout do 30. června 2015. Pokud by
tento termín nebyl dodržen, město by na projekt nedostalo slíbené peníze z Evropské unie.
Oplocený areál
Stavební firma BAK začne práce demolicí starého objektu u hlavního schodiště. Staveniště se musí oplotit, aby do parku přes
prázdniny mohli chodit návštěvníci Pardubického letního kina . „Diváků by se toto omezení nemělo výrazněji dotknout,“ řekl
promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Chtěl bych stavební firmě poděkovat za vstřícnost, že nám filmové projekce po celou dobu prázdnin v Tyršových sadech
umožnila,“ sdělil promotér Pardubického letního kina . „Provoz kina začínápo21. hodině,my budeme pracovat do 19 hodin,
takže není kolize s prašností a hlukem,“ prohlásil generální ředitel firmyBAKDušan Čížek.
Nákladná oprava
Projekt revitalizace Tyršových sadů řeší město od roku 2002. Od původního zadání se ale hodně změnil. Jeho odpůrci
kritizovali hlavně nákladnost rekonstrukce. Původně se hovořilo o nákladech kolem 140 milionů korun, poté o tom, že by
rekonstrukce měla vyjít na 90 milionů. Nyní se uvádí, že opravamástát107milionů.(
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Promítačem v letním kině? Milý zážitek, říká výherkyně
TISK, Datum: 19.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Zážitky z Pardubic
Pardubice – Další účastnicí společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic. cz se stala
vysokoškolská studentka TEREZA DOSTÁLOVÁ z Pardubic (na snímku).
Ta měla unikátní možnost stát se na jeden večer promítačem v Pardubickém letním kině Pernštejn. To po celou dobu prázdnin
promítá zdarma atraktivní domácí i zahraniční filmy v romantickém prostředí Tyršových sadů.
„ Pardubické letní kino mám ráda. Čas od času do něj zajdu. Proto mě zaujala možnost stát se zde na den promítačem,“
uvedla výherkyně.
„Šlo o atraktivní možnost nahlédnout do zákulisí Pardubického letního kina . Dozvěděla jsem se tu celou řadu zajímavých
informací. Bylo to velmi milé setkání,“ poznamenala účastnice soutěže.
„Jestli bych se chtěla stát promítačem v letním kině na plný úvazek, nevím. Asi by záleželo i na finančním ohodnocení,“ smála
se Tereza Dostálová, která si čtvrteční večer užila také díky zajímavému snímku. „Šlo o dokument scenáristky a režisérky
Dagmar Smržové Otázky pana Lásky. Ten nahlíží do každodenního života mladého muže, postiženého schizofrenií. Třicetiletý
Jiří Láska se apatickým pacientům psychiatrických léčeben zásadně vymyká. Pomocí moderních technologií komunikuje s
okolím, pečuje o své nejbližší a pozoruhodně uvažuje o smyslu života i o své klopotné existenci. Kronika,
snímanáběhemjednoho roku, líčí jeho soužití se stařičkou babičkou i s nemocnou matkou. Poukazuje i na malicherné sváry v
Jiřího sousedství,“ přiblížil děj snímku promotér letního kina Jan Motyčka.
„Šlo o zajímavý pohled na člověka, který trpí schizofrenií. Film boří mýtus, že schizofrenik leží zavřený někde v nemocnici a je
odkázaný pouze na pomoc druhých. Vtomto případě je vidět, že dokáže i sám pomáhat druhým,“ podotkla Tereza Dostálová.
Večeře v kině
A jaký bude další zážitek? Půjde o večeři v letním kině! Chceteli ho vyhrát, odpovězte do pondělní desáté hodiny na emailovou
adresu martina. vosahlova@denik.cz na otázku: „Kde Pardubické letní kino sídlí?“. Uveďte své jméno a příjmení, mobil a
heslo: „Zážitky z Pardubic“.
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Z "Tyršáků" už je staveniště URL
WEB, Datum: 20.07.2014, Zdroj: denik.cz
Pardubice - Pardubické letní kino zůstane v městském parku po celou dobu prázdnin. Hlavně díky vstřícnosti stavební firmy.
"
Tyršovy sady jsou od včerejška oficiálně staveništěm. Dlouho odkládaná rekonstrukce městského parku konečně může začít.
Park zůstane pro veřejnost zavřený necelý rok. Oprava „Tyršáků" se musí stihnout do 30. června 2015. Pokud by tento termín
nebyl dodržen, město by na projekt nedostalo slíbené peníze z Evropské unie.
Oplocený areál
Stavební firma BAK začne práce demolicí starého objektu u hlavního schodiště. Celé staveniště se musí oplotit, a to proto, aby
do parku přes prázdniny mohli chodit návštěvníci Pardubického letního kina . „Diváků by se toto omezení nemělo nějak
výrazněji dotknout," potvrdil promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Chtěl bych stavební firmě poděkovat za vstřícnost, že nám bezplatné filmové projekce po celou dobu letních prázdnin v
Tyršových sadech umožnila," sdělil promotér Pardubického letního kina . „Provoz kina začíná po 21. hodině, my budeme
pracovat do 19 hodin, takže tam není kolize s prašností a hlukem," prohlásil generální ředitel firmy BAK Dušan Čížek.
Nákladná oprava
Projekt revitalizace Tyršových sadů řeší město od roku 2002. Od původního zadání se ale hodně změnil. Jeho odpůrci
kritizovali hlavně nákladnost rekonstrukce. Původně se hovořilo o nákladech kolem 140 milionů korun, poté o tom, že by
rekonstrukce měla vyjít na 90 milionů. Nyní se uvádí, že by oprava měla stát 107 milionů."
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Petice pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech URL
WEB, Datum: 21.07.2014, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: petice, ParlamentniListy.cz, RU / den: 115 040
My, níže podepsaní signatáři petice pro zachování Pardubického letního kina v Tyršových sadech, tímto vyzýváme
představitele statutárního města Pardubice:
- aby se zasadili o zachování stávajícího Pardubického letního kina v Tyršových sadech po celou dobu prázdnin a to
zejména tím, že po dohodě s dodavatelem rekonstrukce, BAK stavební společnost a.s., posunou termín zahájení opravy na
měsíc září
- o zrušení výpovědi Pardubickému letnímu kinu , jejíž týdenní lhůta již běží
Uvedenou petici jsme podepsali s přesvědčením, že zachování Pardubického letního kina je ve veřejném zájmu, který by měl
být prioritou při rozhodování volených zástupců statutárního města Pardubice.
Petici lze podepsat ZDE
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Náš tip
TISK, Datum: 21.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Skvěle hodnocené komediální drama Woodyho Allena uvidíte dnes v „letňáku“
Pardubice – Fanoušci filmů Woodyho Allena si dnes přijdou na své v Pardubickém letním kině Pernštejn. Promítá se v
Tyršových sadech od 21:30 hodin, kde si příchozí mohou zdarma užít snímek Jasmíniny slzy v hlavní roli s Cate Blanchettovou.
„Komediální drama vypráví o důsledcích, jež mohou nastat, když lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět,“
říká promotér letního kina Jan Motyčka. Hlavní hrdinka je zhýčkaná aristokratka, jež se za neblahých okolností ocitne mimo svůj
luxusní život a musí se naučit přizpůsobit nové práci recepční v zubní ordinaci i novému městu. Přítelem jí je alkohol a koktejl
antidepresiv.
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Co týden dal
TISK, Datum: 21.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Z Tyršových sadů až k Tichému oceánu, ale také pardubická letní hokejová škola pro děti
Pondělí 14. července – Pardubické letní kino uvedlo v Tyršových sadech životopisný film Walesa: člověk naděje.
Úterý 15. července – Čeští softbalisté sehráli utkání proti Izraeli na pardubické Dukle.
Středa 16. července – V pardubické ČEZ Areně pokračoval mezinárodní turnaj šachu a her Czech Open.
Čtvrtek 17. července – Sedmdesát tři dětí se účastnilo tradiční letní Hokejové školy v Pardubicích.
Pátek 18. července – V pardubických Tyršových sadech se mohli diváci podívat až k Tichému oceánu při sledování
dokumentárního cestopisu Dana Přibáně Trabantem až na konec světa. Sobota 19. července – V Mělicích se uskutečnila akce
na podporu Mistrovství Evropy ve vodním lyžování.
Neděle 20. července – Ve Strašově u Přelouče odehrál Ochotnický spolek Tyl představení „A do pyžam!“.
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Letní kino v pardubických Tyršových sadech zůstane, bude oplocené URL
WEB, Datum: 21.07.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562
Letní kino bude až do konce prázdnin promítat v pardubických Tyršových sadech. A to i přesto, že se z nich stalo staveniště.
Provozovatel kina ho ale musí oplotit, aby zaručil bezpečnost diváků.
Do kina budou lidé podle Michala Holuba ze stavební firmy BAK Trutnov chodit pouze z jednoho směru.Letní kino bude
kompletně oplocené s tím, že od sochy rudoarmějce bude vybudován koridor, kde bude přístup do letního kina. Z tohoto
letního kina nebude možno vstoupit do prostoru staveniště,“ dodává Holub.Stavbaři si už staveniště v pardubických Tyršových
sadech převzali. Do 30. června 2015 by tam měl vzniknout odpočinkový park. Centrem povede promenáda, lidé tam najdou
velké dětské hřiště a také místo pro společenská a kulturní setkání. V části u Sukovy třídy má vyrůst i nová
kavárna.Pardubické Tyršovy sady už převzala stavební firmaOpravě pardubických Tyršových sadů už nic nebrání. Stavbaři
nastoupí v pátekPardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůOprava pardubických Tyršových
sadů může začít. Letní kino čeká stěhováníMěstská policie Pardubice pokácela v Tyršových sadech nebezpečné stromyZačala
demolice sportoviště u pardubických Tyršových sadů, doprava se omezí minimálně

Letní kino v pardubických Tyršových sadech zůstane, bude oplocené URL
WEB, Datum: 21.07.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková

Letní kino bude až do konce prázdnin promítat v pardubických Tyršových sadech. A to i přesto, že se z nich stalo staveniště.
Provozovatel kina ho ale musí oplotit, aby zaručil bezpečnost diváků.
Do kina budou lidé podle Michala Holuba ze stavební firmy BAK Trutnov chodit pouze z jednoho směru.Letní kino bude
kompletně oplocené s tím, že od sochy rudoarmějce bude vybudován koridor, kde bude přístup do letního kina. Z tohoto
letního kina nebude možno vstoupit do prostoru staveniště,“ dodává Holub.Stavbaři si už staveniště v pardubických Tyršových
sadech převzali. Do 30. června 2015 by tam měl vzniknout odpočinkový park. Centrem povede promenáda, lidé tam najdou
velké dětské hřiště a také místo pro společenská a kulturní setkání. V části u Sukovy třídy má vyrůst i nová
kavárna.Pardubické Tyršovy sady už převzala stavební firmaOpravě pardubických Tyršových sadů už nic nebrání. Stavbaři
nastoupí v pátekPardubické letní kino se možná nebude muset stěhovat z Tyršových sadůOprava pardubických Tyršových
sadů může začít. Letní kino čeká stěhováníMěstská policie Pardubice pokácela v Tyršových sadech nebezpečné stromyZačala
demolice sportoviště u pardubických Tyršových sadů, doprava se omezí minimálně

Před půlnocí. Vrátí se dnes večer do letního kina ztracená láska?
TISK, Datum: 22.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Náš tip
Pardubice – Před půlnocí. Stejnojmenný film amerického režiséra Richarda Liklatera mohou spatřit právě dnes od 21:30 hodin
zcela zdarma návštěvníci Pardubického letního kina Pernštejn.
Vyprchá manželská láska před půlnocí?
„Příběh dvou manželů Jesse a Celine, kteří vychovávají dvě dcery, se odehrává v krajině prosluněného Řecka, kde společně
tráví letní dovolenou,“ nastiňuje děj snímku promotér letního kina Jan Motyčka.
„Oba jsou starší, moudřejší, ale také ztracenější. Jesse tu hledá inspiraci pro své další psaní, ale Celine již unavuje být mu
stále svůdnou francouzskou múzou. Proto od přátel dostanou jako dárek pobyt na jednu noc bez dětí v luxusním hotelu na
pláži,“ pokračuje promotér kina.
Jak může ale pár, který žije v dlouholetém vztahu, takový čas strávit? Romantické chvíle narušuje neodbytná a krutá realita.
Rozhovory na téma stereotypní rodinný život, výchova dětí, práce, nenaplněné sny a přání, zklamání, pomalé vyprchávání
lásky... „Jejich vztah bude prověřen v mnoha nečekaných směrech – dříve než hodiny odbijí půlnoc,“ uvádí Jan Motyčka a
dodává, že v hlavních rolích kladně hodnoceného filmu se objeví Ethan Hawke a Julie Delpy.
Tyršovy sady: To je romantika v parku
Atmosféru romantického příběhu dotvoří příjemné prostředí Tyršových sadů, kde se bezplatné filmové projekce po celé
prázdniny konají.
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Smích žlutých Mimoňů vás v „letňáku“ dostane do kolen
TISK, Datum: 23.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: Michaela Lišková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura

Neobyčejný „animák“ Já, padouch 2 zabaví hyperaktivní děti i přepracované rodiče dnes v Tyršových sadech od půl desáté
večer
Pardubice – Žlutí Mimoňové dnes ve 21:30 hodin ovládnou Pardubické letní kino Pernštejn. V Tyršových sadech se bude
zdarma promítat druhý díl úspěšné animované komedie Já, padouch.
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky na dobrou noc, bojí se o nevinnost své nejstarší
dcery a nechce už vůbec nic ukrást?
Padouch dobrákem
„Gru naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil. Jako
například šéf mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek. To příjmení nekomentujte, nemá to rád,“ pobaveně přibližuje děj
filmu promotér kina Jan Motyčka.
Silas sice padouchy všeho druhu hluboce opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit lépe než zlosyn bývalý? A tak
vyšle svou nejlepší agentku Lucy Wilde, aby Grua přiměla ke spolupráci. Té se to s pomocí paralyzéru převlečeného za rtěnku
podaří a Gru začne na stará kolena páchat dobro...
„A brzy bude mít plné ruce práce, protože na radaru Antipadoušské ligy se objevil obzvláště protřelý padouch Eduardo a
nevysvětlitelně začali mizet Mimoňové,“ pokračuje Jan Motyčka.
Film pro každého
Hlavním postavám české verze snímku Já, padouch 2 propůjčili hlasy Jiří Lábus a Veronika Žilková. Ve filmu se dokonce objeví
i celosvětově známá píseň Pharella Williamse „Happy“.
Oblíbené komedii se nezasmějí pouze děti, převleky a hlášky malých Mimoňů vykouzlí totiž ne jeden úsměv na tváři jakékoliv
věkové kategorii.
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Dnešní večer v letňáku patří drsnému humoru
TISK, Datum: 24.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa, mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn, které i přes začínající rekonstrukci zůstává v areálu Tyršových sadů, dnes
večer od půl desáté uvede zcela zdarma v tradičním programu Čtvrtek s HBO film s názvem Ema On.
Kvůli bezpečnosti návštěvníků v době rekonstrukce Tyršových sadů je letní kino nově oploceno a jediný možný přístup do
areálu je od sochy Rudoarmějce, tedy asi o 180 metrů dále než předtím.
Život umělců
Čtvrteční dokument je z cyklu Bez cenzury a tentokrát se věnuje dvojici umělců ze severočeského Litvínova. Jedním z nich je
EM Rudenko, prohlašuje se za bývalého ukrajinského dělníka a je autorem absurdních básní, plných záměrných nonsensů.
Druhým z nich je Xavier Baumaxa, originální písničkář, jenž svou tvorbu zakládá na parodiích zprofanovaných žánrů,
karikaturách celebrit a zesměšňování předsudků.
„Režisér Vladimír Michálek sledoval aktéry svého snímku více než dva roky a přiblížil řadu jejich veřejných i soukromých
vystoupení,“ přiblížil snímek Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn.
Režisérovo pátrání vyústilo v dokument plný drsného humoru, necenzurovaných zpovědí a troufalých mystifikací, ale také
hloubavého svědectví o problematickém regionu severních Čech.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis: REKONSTRUKCE Tyršových sadů začala. Pardubické letní kino je proto nově oploceno a vstup je o 180 metrů
dále.
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Za muzikou na hrad!
TISK, Datum: 24.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (re), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Tipy na
víkend

Kunětická hora – Od zítřejšího podvečera ovládne hrad Kunětická hora muzika. Rozezvučí jej od 18 hodin festival Hrady CZ. V
pátek zde zahrají Portless, Sto zvířat a Horkýže Slíže. V sobotu od 11.30 hodin pokračují kapely Mandrage, Divokej Bill, Monkey
Bussiness, Tomáš Klus a další.
Pardubice – V Tyršových sadech promítne v sobotu od 21.30 hodin Pardubické letní kino Pernštejn zcela zdarma film plný
iluzí s názvem Podfukáři.

Zpět

Moc, manipulace a iluze v letním kině
TISK, Datum: 25.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Náš tip
Pardubice – Trocha děsu, trocha vtipu, od každého něco. Takový je film Kandidát, který bude dnes večer promítat Pardubické
letní kino Pernštejn. A pokud vás při vstupu do Tyršových sadů poněkud vyděsí oplocení, které se kolem letního kina kvůli
počínající rekonstrukci městského parku objevilo, buďte bez obav. Na kvalitě promítání se nic nemění, přístup do areálu je
však nyní možný od sochy Rudoarmějce, tedy asi o 180 metrů dále než předtím.
Na co se tedy dnes mohou návštěvníci Pardubického letního kina od 21:30 hodin zcela zdarma těšit?
„Kandidát je československý snímek, který poukazuje na velkou moc médií,která tak mohou ovlivňovat celý svět. Diváci se
dostanou do zákulisí volební kampaně a poznají svět, v němž mizí hranice mezi pravdou a iluzí či dobrem a zlem,“ přiblížil
promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka děj filmu, v němž hrají i Michal Dlouhý, Pavel Nový či Alice Bendová.
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Získejte pět razítek a můžete vyhrát!
TISK, Datum: 25.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Zaujalo nás
Pardubický kraj – O tomto víkendu se na mnoha místech Pardubického kraje konají různé zajímavé kulturní akce. Kromě
atraktivních bezplatných filmových projekcí v Pardubickém letním kině, které má po celou dobu prázdnin své zázemí v
Tyršových sadech, můžete v sobotu 26. a v neděli 27. července navštívit například Ezoterický festival s Večernicí na hradě
Svojanov nebo si užít páteční a sobotní Noční prohlídky na baterky na slatiňanském zámku. Začátek prohlídek bude vždy od
19:30 hodin. „Čeká vás tajuplná procházka nočním zámkem s neobyčejnými příběhy starých i nových slatiňanských zámeckých
strašidel. Odvahu a kapesní svítilnu nutně s sebou! Obojího bude zapotřebí,“ říkají pořadatelé s tím, že akce není vhodná pro
děti mladší sedmi let.
„Pokud některou z těchto akcí navštívíte, budete mít navíc možnost aktivně se zapojit do unikátní soutěže Letní pecky, poznej
všecky 3. Její princip spočívá v tom, že soutěžící má nasbírat do Vandrovní knížky od začátku června do poloviny září alespoň
pět razítek od subjektů,které jsou do tohoto projektu zapojeny,“ uvádí za Destinační společnost Východní Čechy její projektový
manažer Josef Rychter. „Doručíli orazítkovanou Vandrovní knížku na adresu pořadatele soutěže, může se těšit na to, že při
losování výherců se k němu přikloní štěstí a vyhraje jednu z hodnotných cen. Že je opravdu o co hrát, potvrzuje první cena,
kterou je wellness víkend pro dvě osoby v Hotelu Vista na Dolní Moravě,“ podotýká Josef Rychter z Destinační společnosti
Východní Čechy.
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V kině si přišel jako celebrita z Hollywoodu
TISK, Datum: 26.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Zážitky z Pardubic
Pardubice – Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic. cz se stal
Martin Nováček, který vyhrál večeři v Pardubickém letním kině.
„Byl to mimořádný zážitek hned z několika důvodů. Kromězajímavého filmu jsem měl možnost ochutnat vynikající steak, popcorn
i kvalitní víno,“ pochlubil se Deníku.
„Velmi mile mě překvapil i výtečný servis. Personál Pardubického letního kina se o nás během promítání v Tyršových
sadech dokonale staral. Připadali jsme si skoro jako celebrity z Hollywoodu,“ usmíval se výherce.
***
Vyhrajte další zážitek zcela zdarma! Jaký bude další zážitek? Půjde o romantický večer v letním kině! „Můžete ho prožít pod
hvězdnou oblohou při sledování hvězd stříbrného plátna,“ řekl Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina , které je
nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu a zároveň největším letním kinem v České republice. Výjimečné je i
speciální dramaturgickou skladbou programu, umístěním v unikátních prostorách Tyršových sadů a absencí vstupného.
Chceteli vyhrát tento zážitek, odpovězte do pondělní 10. hodiny na email: martina.vosahlova@denik.cz na otázku: „Jaké je
vstupné do letního kina?“. Uveďte jméno, mobil a heslo: „Zážitky“.
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Kouzelné triky a iluze v Tyršových sadech
TISK, Datum: 26.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Nenechte si ujít
Pardubice – Máte rádi kouzla a iluze? Pak pro vás máme jasný plán na dnešní večer. Pardubické letní kino Pernštejn uvede
zdarma od 21:30 hodin film Podfukáři (viz foto).
Oblíbený prázdninový projekt, díky němuž můžete bezplatně sledovat známé filmové hity na plátně a pod širým nebem, i přes
začínající rekonstrukci zůstává nadále v Tyršových sadech. Vstup je však kvůli oplocení možný pouze od sochy Rudoarmějce.
„Dnes se čtveřice iluzionistů pokusí například vykrást francouzskou banku, a to z jejich show na pódiu v Las Vegas. Najala si je
totiž tajná organizace a z téměř neznámých kouzelníků udělala hvězdy. Jejich triky ale vzbudí pozornost i policie,FBIa jiných
státních organizací. Po jejich show totiž z banky záhadně peníze opravdu zmizely,“ láká promotér Pardubického letního kina
Jan Motyčka.
Zítra oproti tomu svět napadne mimozemská rasa a jediný, kdo může lidstvo zachránit, je Muž z oceli. V „letňáku“se zítra od půl
desáté večer proletí Superman...
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Ať žije svoboda!
TISK, Datum: 28.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Náš tip
Dnes v letním kině
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes zcela zdarma od 21:30 hodin láká diváky do Tyršových sadů na italskou
komedii Ať žije svoboda, kterou režíroval Roberto Andó. „Hlavní hrdina Enrico Olivieri je předseda nejsilnější politické strany,
jež se nachází na pokraji krize,“ informuje o ději filmu promotér letního kina Jan Motyčka.
Preference Enricovy strany stále klesají a volby se nezadržitelně blíží, když najednou Olivieri zmizí. Ve společnosti se rychle šíří
fámy a dohady, avšak šedá eminence, Andrea Bottini,usilovně přemýšlí,jak situaci zachránit.
A tak se zrodí šílený a hazardní plán – podsunout veřejnosti Olivieriho bratra – vtipkující dvojče, které trpí bipolární depresí.
On je však pravým opakem svého bratra. Jeho přístup k lidem a rozesmátá tvář jsou klíčem ke strmému vzestupu preferencí
strany. Nebývalý obdiv a popularitu politika však kdosi ze zákulisí sleduje a vyčkává.
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I šéf mafie musí někdy narazit, třeba na šerifa
TISK, Datum: 29.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Iveta Koubková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Už jste se setkali s opravdovým mafiánem? Jestli ne, tak teď k tomu máte opravdu blízko. Stačí zajít na film
Konečná do Pardubického letního kina Pernštejn.
Projekce tohoto snímku začíná v Tyršových sadech tradičně od půl desáté večer.
Dejte však pozor na plot! Kvůli začínající rekonstrukci sadů je letní kino nově oploceno a vstup do něj je možný jen od sochy
Rudoarmějce.
Mafie, drogy a FBI
Konečná nabídne dnes večer příběh, ve kterém se to hemží agenty FBI, členy drogové mafie a o nějakou tu policejní honičku
také nebude nouze.
„Při převozu z Las Vegas do mexické věznice totiž uprchl nebezpečný boss mexické mafie, který se chce dostat do své
domoviny. K tomu mu má pomoci také rukojmí, avšak do cesty se uprchlíkovi postaví šerif jednoho malého městečka a jeho
útěk je tak na spadnutí,“ prozradil promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Zda se bossovi mexické mafie, na kterou je krátká i FBI, podaří uprchnout, už záleží jen na šéfovi místní policie.
Zítra má Pardubické letní kino Pernštejn na programu promítání animovaného filmu Oggy a škodíci. Projekce začíná v
Tyršových sadech opět ve 21.30 hodin a vstup na ni je též zdarma.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: archiv
Foto popis: V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ bude dnes večer k vidění film Konečná, v němž hraje i Arnold Schwarzenegger.
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Letní kino je v plném proudu a míří do druhé poloviny URL
WEB, Datum: 30.07.2014, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: Věra Nevečeřalová, RU / den: 10 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Srpnovou sérii otevře už vpátek 1. srpna v21 hodin česká komedie Parádně pokecal. Další více než tři desítky
vybraných filmových titulů přichystalo Pardubické letní kino Pernštejn pro své návštěvníky na druhou polovinu prázdnin. Ani
v srpnu tak nebudou chybět žhavé české novinky, komerční trháky nebo exkluzivní projekce titulů společnosti HBO.
Český film Parádně pokecal uvidíte hned den po své světové premiéře. Projekce se zúčastní režisér snímku chrudimský rodák
Tomáš Pavlíček.
Pardubice - Srpnovou sérii otevře už vpátek 1. srpna v21 hodin česká komedie Parádně pokecal. Další více než tři desítky
vybraných filmových titulů přichystalo Pardubické letní kino Pernštejn pro své návštěvníky na druhou polovinu prázdnin. Ani
v srpnu tak nebudou chybět žhavé české novinky, komerční trháky nebo exkluzivní projekce titulů společnosti HBO.
Český film Parádně pokecal uvidíte hned den po své světové premiéře. Projekce se zúčastní režisér snímku chrudimský rodák
Tomáš Pavlíček.
Autorská komedie zachycuje šest měsíců v životě 25 letého Štěpána Procházky. Ten je opakovaně vyhozen ze školy, stejně tak
jako opuštěn přítelkyní a jako vždy bez práce. Opouští tedy Prahu a bezcílně odjíždí s přáteli na chatu. Shodou zamotaných
okolností se ocitá v malém městě Sedmihoří, kde začíná pracovat jako operátor v call-centru. Vzápětí se vše mění ve chvíli, kdy
se v záplavě fádních telefonátů ozve hlas tajemné slečny Marie.
Pardubičtí diváci nejsou jediní, kdo si cení takto neobvyklé akce a samotného výběru filmů. Do kina našli cestu i filmu chtivý
zájemci zširokého okolí. Vítají nulové vstupné, za jehož ušetřenou hodnotu si mohou nakoupit občerstvení kzpříjemnění celého
večera.
Záštitu nad devátým ročníkem Pardubického letního kina převzalo již po druhé Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo
tak jeho dlouhodobý význam a kulturní přínos. Pardubické letní kino se tak opakovaně zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní
projekty České republiky.
Pardubické letní kino je od roku 2006 pořádáno za významné podpory města Pardubice.
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Letní kino je v plném proudu. Míří do své druhé poloviny
TISK, Datum: 30.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Kultura/televize

Srpnovou sérii bezplatných filmových projekcí otevře v pátek komedie Parádně pokecal
Téma východočeských Deníků: Program Pardubického letního kina Pernštejn v Tyršových sadech
Pardubice – Další více než tři desítky vybraných filmových titulů přichystalo Pardubické letní kino Pernštejn pro své
návštěvníky na druhou polovinu prázdnin.
Ani v srpnu tak nebudou chybět žhavé české novinky, komerční trháky nebo exkluzivní projekce titulů společnosti HBO.
Promítání v tomto měsíci začne už v 21 hodin.
„Dosavadní průběh devátého ročníku Pardubického letního kina ukázal, že naši návštěvníci si zavedené schéma oblíbili.
Nebyl proto důvod jej jakkoliv měnit,“ řekl pořadatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Parádně pokecal
Srpnovou sérii tak otevře už v pátek večer česká komedie Parádně pokecal,a to hned den po své světové premiéře.
„Projekce se zúčastní také režisér snímku Tomáš Pavlíček, rodák z Chrudimi,“ dodal Tomáš Drechsler.
„Autorská komedie zachycuje šest měsíců v životě pětadvacetiletého Štěpána Procházky. Ten je opakovaně vyhozen ze školy,
stejně tak jako opuštěn přítelkyní a jako vždy bez práce. Opouští tedy Prahu a bezcílně odjíždí s přáteli na chatu. Shodou
zamotaných okolností se ale ocitá v malém městě Sedmihoří, kde začíná pracovat jako operátor v callcentru. Vzápětí se vše
mění ve chvíli, kdy se v záplavě fádních telefonátů ozve hlas tajemné slečny Marie,“ nastínil děj promotér Pardubického
letního kina Jan Motyčka.
Nedodržený slib
Další umělecká delegace doprovodí například snímek Nedodržený slib, který vznikl v československoamerické koprodukci.
Projekce se coby autor scénáře zúčastní známý český spisovatel působící v Americe Jan „Chicago“ Novák. „Drama skutečného
osudu slovenského Žida Martina Friedmanna se odehrává za druhé světové války. Talentovaný fotbalista z rozvětvené rodiny
si zpočátku neuvědomuje blížící se nacistické nebezpečí a dobrovolně se vydává do pracovního tábora v Seredi, kde mu
kamarád Fred zařídil místo ve fotbalovém týmu. Snímek předkládá příběh mladého muže, který unikl smrti díky štěstí a
fotbalovému talentu,“ nechal se slyšet Jan Motyčka.
„Tím ale výčet kvalitních snímků nekončí. Zařadili jsme například opakovaně projekci filmu Woody Alena Jasmíniny slzy, kterou
jsme v červenci museli kvůli počasí zrušit,“ doplnil Tomáš Drechsler.
Originální, provokativní, výstřední, inspirativní. Plachý, samotářský, nevyrovnaný, uzavřený. To byl jeden z nejtalentovanějších
návrhářů světa módy Yves Saint Laurent. „A právě o něm bude pojednávat už v pondělí 4. srpna stejnojmenný film
francouzského režiséra Jalila Lesperta,“ prohlásil Jan Motyčka.
Pestrý výběr
Na své si však přijdou milovníci všech filmových žánrů, zastánci scifi se mohou těšit na Star Trek: Do temnoty, na programu je i
fantasy Hobit, komedie Millerovi na tripu či akční film Rychle a zběsile 6.
„Výběr filmů nepodceňujeme. Uplynulých osm ročníků ukázalo, že pardubičtí diváci jsou letnímu kinu nejen věrní, ale zůstávají i
stejně nároční a očekávají, že z kvality výběru nepolevíme,“ poznamenal pořadatel Pardubického letního kina Pernštejn
Tomáš Drechsler.
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Oggy se dnes klidu v letním kině nedočká
TISK, Datum: 30.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (zlu), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Kultura/televize

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes zve diváky na francouzský animovaný film Oggy a škodíci. Promítat se
bude jako obvykle v Tyršových sadech. Vstup na projekci, která začne ve 21:30 hodin, je tradičně zdarma.
Rok starý snímek vznikl podle stejnojmenného seriálu. „Hlavní postavou filmu je laskavý kocour Oggy, jehož nejoblíbenější
činností je podřimování u televize. Avšak svůj dům sdílí ještě se třemi škodolibými šváby, kteří se jmenují Joey, Marky a
Deedee. Ti Oggyho bez přestání trápí a obtěžují, a tak Oggy si svého oblíbeného podřimování moc neužije,“ láká diváky na
projekci promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Kromě tří zmíněných švábů poklidný život Oggymu komplikuje také jeho bratranec Jack. Ten je totiž posedlý tím, že nezvané
trio švábů zničí jednou pro vždy,“ nechal se slyšet Jan Motyčka.
Francouzský seriál Oggy a škodíci se poprvé začal vysílat v roce 1998 a získal si celosvětovou popularitu. Loni se kreslené
postavičky, pod taktovkou režiséra Oliviera Jeana Marieho, poprvé představily i na stříbrném plátně.
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Z Pardubického letního kina dnes až do Malé Hanoje
TISK, Datum: 31.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (zlu), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes prostřednictvím tradičního cyklu čtvrtků s HBO zve diváky na dokument
Malá Hanoj. Promítání začne v Tyršových sadech o půl desáté večer a vstup na něj je zdarma.
Získat perspektivu
Československoněmecký dokument Malá Hanoj vypráví příběh dvou vietnamských děvčat Chung a Nguyet, které se snaží
zlepšit svoje životní vyhlídky v České republice.
Snímek Martiny Sakové sleduje obě dívky více než šest let a mapuje, jakým způsobem si v Evropě kamarádky pokouší vytvořit
nový domov a získat perspektivu.
„Chung a Nguyet původně pracovaly na tržišti v Dubí u Teplic, blízko nechvalně proslulé silnice E 55. Snímek začíná v zimě
roku 2005. Obě dívky tehdy prodávaly levné zboží hlavně německým turistům. Diváci mohou vidět, jak se vyrovnávají s
hospodářskou krizí i s vlastními nelehkými osudy,“ nastínil děj promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Nguyet dočasně přesídlí do Prahy, kde se snaží uspět v salonu se svatebními šaty v tržnici Sapa. Chung se svým přítelem
Tienem zplodí syna, který dostane jméno Petr.
Všední realita
„Mladá slovenská režisérka Martina Saková přibližuje každodenní realitu, se kterou se zástupci vietnamské menšiny na našem
území potýkají. Vrací se také k počátkům existence vietnamské komunity u nás, jež spadají do osmdesátých let minulého
století. Tehdy zde byla délka jejich pobytu úředně omezena,“ poznamenal Jan Motyčka.

Region vydání: Východní Čechy
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Čtěte zítra v Pardubickém deníku
TISK, Datum: 31.07.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

V pátečním vydání Pardubického deníku se mimo jiné dočtete také o dalším zajímavém snímku, který uvede Pardubické letní
kino Pernštejn.
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Sice za plotem, ale promítá dál
TISK, Datum: 01.08.2014, Zdroj: 5plus2, Strana: 5, Autor: ZUZANA ZLINSKÁ, Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Rubrika: Pardubicko

V srpnu dojde i na filmy, o které diváci přišli kvůli špatnému počasí.
Pardubické letní kino míří do druhé poloviny.
PARDUBICE / Ani plot u Sukovy třídy, který vyrostl kvůli rekonstrukci pardubických Tyršových sadů, nezastavil promítání v
letním kině. A tak se diváci mohou těšit na dalších 31 filmů. Mezi nimi i na ty, které se v červenci kvůli špatnému počasí
nemohly promítat.
„Srpnový program zahájí česká komedie Parádně pokecal. A to hned den po své světové premiéře.“ nastínil start druhé
poloviny filmového léta provozovatel kina Jan Motyčka. „Projekce se zúčastní také režisér snímku Tomáš Pavlíček,
mimochodem chrudimský rodák,“ dodal Motyčka.
Další umělecká delegace doprovodí film Nedodržený slib, který vznikl v československo-americké koprodukci. Na promítání
dorazí autor scénáře, český spisovatel působící v Americe Jan "Chicago" Novák.
Na plátno se dostanou i Jasmíniny slzy, Hobit - Šmakova dračí poušť nebo Rivalové. Tedy snímky, o které v červenci kvůli
počasí diváci přišli. „Nebudou chybět ani filmy z poslední doby, například 300: Vzestup říše nebo Všiváci,“ informoval Motyčka.
I v srpnu si kino v Tyršových sadech zachová ustálené promítací schéma. „Ve středu rodinné či dětské filmy, ve čtvrtek
dokumentární snímky, pátky budou stále patřit výhradně českým titulům a víkendy zase těm komerčně úspěšným,“ uvedl
pořadatel pardubického letní kina Tomáš Drechsler.
Ačkoli je letní kino obehnáno ploty kvůli opravám Tyršových sadů, diváci se do něj pohodlně dostanou. Zavřený je ovšem
příchod po schodišti ze Sukovy třídy. Z centra města je tak nejlepší přístup cestou okolo sochy Rudoarmějce. „Další možoností
je vstup od zámku nebo zdymadla,“ řekl Jan Motyčka s tím, že větší stavební práce zatím firma opravující park nespustila.
„Nejprve by měli zbourat schodiště a bývalou kavárnu. Uvidíme, jak práce půjdou rychle a jak případně v dalších týdnech
ovlivní provoz kina,“ dodal Motyčka.
***
Tipy, na co zajít do letního kina
5. srpna - Komorník
8. srpna - Všiváci
9. srpna - Rivalové
10. srpna - Rychle a zběsile 6
11. srpna - Liberace
15. srpna - Zakázané uvolnění
16. srpna - Millerovi na tripu
18. srpna - Klub poslední naděje
22. srpna - Olga
24. srpna - Zpátky do ringu
31. srpna - Hunger Games
Letní kino v Tyršových sadech promítá v srpnu o půl hodiny dříve než v červenci, a to od 21 hodin.

Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
Foto autor: FOTO / TOMÁŠ KUBELKA
Foto popis: Letní večery tráví mnoho Pardubáků v kině.
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Regionální premiéra filmu Parádně pokecal odstartuje srpnový program pardubického letního kina
RÁDIO, Datum: 01.08.2014, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 3, Poslechovost pořadu: 6 896

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
Regionální premiéra filmu Parádně pokecal odstartuje srpnový program pardubického letního kina . Režisérem snímku je
chrudimský rodák Tomáš Pavlíček, který se zúčastní i dnešní projekce. Autorská komedie se inspiruje stereotypy chování
současné mladé generace. Film se natáčel v Pardubickém kraji, například v Chrudimi. Zároveň ho doprovází písničky
regionálních kapel.
Naďa KUBÍNKOVÁ, redaktorka
Nerozhodnost, nevyhraněnost, lenost a na druhé straně spousta energie poznávat - to všechno se míchá v hlavním hrdinovi
filmového debutu mladého režiséra Tomáše Pavlíčka. Ve své komedii se snažil zachytit věci, které pálí současnou mladou
generaci. Pokládá si otázky typu, kam se vydat, když je tolik možností, anebo jak se seberealizovat, když nic neumím. Promítání
začíná dnes večer v 21 hodin v Tyršových sadech. Z Pardubic Naďa Kubínková Český rozhlas.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

181 / 268

Kino nezastaví ani stavba. Přijedou tvůrci nové komedie
TISK, Datum: 01.08.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Prázdninové promítání v Tyršových sadech vstupuje do druhé poloviny. Během jednatřiceti večerů lidé uvidí hollywoodské
trháky, pohádky i dokumenty.
PARDUBICE Sbíječky jedou na plné obrátky a schodiště s bývalou kavárnou opouští prostor mezi Tyršovými sady a Sukovou
třídou. Na provozu letního kina, které v největším pardubickém parku funguje od roku 2006, se však ani ve druhém
prázdninovém měsíci nic zásadního měnit nebude.
„Kvůli započaté rekonstrukci Tyršových sadů je vchod do areálu posunut o 200 metrů k soše rudoarmějce, to je jediná zásadní
změna,“ uvedl provozovatel bezplatného letního kina Tomáš Drechsler.
O tom, že v biografu běží vše dle zavedených standardů, se přesvědčí diváci ostatně už dnes večer. Do parku totiž přijedou
tvůrci nové české komedie režiséra Tomáše Pavlíčka Parádně pokecal. V hlavní roli se v ní představí dobře známý komik
Lukáš Pavlásek.
„Styl filmu není realistický, naopak jeho hlavním rysem je snaha o tvorbu vlastního filmového světa,“ uvedl ke snímku zakladatel
letního kina Jan Motyčka.
Během srpna se ale nebudou nudit ani příznivci klasických amerických velkofilmů. Prostor pod zámkem ovládne třeba
fenomenální Tolkienův Hobit v režii Petera Jacksona, vizuálně dokonalou akční podívanou nabídne zfilmovaný komiks 300:
Vzestup říše či fantasy trhák Hunger games: Vražedná pomsta. Jedním z nejzajímavějších filmů letošního pardubického
filmového léta pak bude podle organizátorů francouzský snímek Yves Saint Laurent. Životopisné drama nabídne nejen strhující
příběh legendárního módního návrháře, ale i řadu jeho modelů. „Yves Saint Laurent je pro mě zatím nejlepším filmem letošního
roku. Věřím, že strhne nejen milovníky módy,“ dává svůj tajný tip promotér letního kina Motyčka.
Diváci se dočkají i dvou filmů, které v červenci nepustil na plátno déšť. Po sadech se tak budou prohánět monoposty formule 1
ve snímku Rivalové. Boj Jamese Hunta s Niki Laudou je přitom podle dlouhodobého hlasování na stránkách česko-slovenské
filmové databáze 13. nejlepším filmem všech dob. Diváci mu dávají 91 procent.
Stejně se tak dodatečně bude promítat komedie od Woodyho Allena Jasmíniny slzy. V hlavních rolích se představí Cate
Blanchett, Alec Baldwin nebo Sally Hawkins.
„ Pardubické letní kino promítá každý den za příznivého počasí od 21 hodin v Tyršových sadech,“ zve diváky Jan Motyčka.
Pro diváky je připravené sezení, stánky s občerstvením i sociální zázemí.
***
Program letního kina v Tyršových sadech na srpen
1.8. pátek: Parádně pokecal, komedie, Česko, 2014, 75 minut. 2.8. sobota: Zmizení, thriller, USA, 2013, 153 minut 3.8. neděle:
Nevědomí, sci-fi, USA, 2013, 124 minut. 4.8. pondělí: Yves Saint Laurent, drama, Francie, 2014, 106 minut. 5.8. úterý:
Komorník, drama, USA, 2013, 132 minut. 6.8. středa: Khumba, animovaný, Jihoafrická republika, 2013, 85 minut. režie:
Anthony Silverston 7.8. čtvrtek: Hany, drama, Česko, 2014, 90 minut. 8.8. pátek: Všiváci, drama, Česko, 2014, 98 minut. 9.8.
sobota: Rivalové, drama, USA, 2013, 123 minut. 10.8. neděle: Rychle a zběsile 6, akční, USA, 2013, 130 minut. 11.8. pondělí:
Liberace, životopisný, USA, 2013, 118 minut. 12.8. úterý: Jasmíniny slzy, drama, komedie, USA, 2013, 98 min, režie: Woody
Allen 13.8. středa: Pojedeme k moři, komedie, Česko, 2014, 90 minut. 14.8. čtvrtek: Generace singles, dokumentární, Česko,
2011, 77 minut. 15.8. pátek: Zakázané uvolnění, komedie, Česko, 2014, 77 minut. 16.8. sobota: Millerovi na tripu, komedie,
USA, 2013, 110 minut.
17.8. neděle: V zajetí démonů, horor, USA, 2013, 112 minut. 18.8. pondělí: Klub poslední naděje, drama, USA, 2013, 117
minut. 19.8. úterý: Blízko od sebe, drama, USA, 2013, 121 minut. 20.8. středa: Jak vycvičit draka 1, animovaný, USA, 2010, 94
minut. 21.8. čtvrtek: Nebe peklo, dokument, Česko, 2009, 82 minut. 22.8. pátek: Olga, dokumentární, Česko, 2014, 87 minut.
23.8. sobota: Star Trek: Do temnoty, sci-fi, USA, 2013, 132 minut. 24.8. neděle: Zpátky do ringu, komedie, USA, 2013, 113
minut. 25.8. pondělí: Koleje osudu, drama, Austrálie/VB, 2013, 116 minut. 26.8. úterý: Cizí oběd, drama, Indie/Francie, 2013,
104 minut. 27.8. středa: Hobit: Šmakova dračí poušť, fantasy, USA, 2013, 161 minut. 28.8. čtvrtek: Nedodržený slib, drama,
SK/ČR/ USA, 2009,129 minut. 29.8. pátek: Vejška, komedie, Česko, 2014, 85 minut. 30.8. sobota: 300: Vzestup říše, akční
drama, USA, 2014, 102 minut. 31.8. neděle: Hunger Games: Vražedná pomsta, akční, USA, 2013. Poznámka: v srpnu se bude
promítat už o půl hodiny dříve než v červenci, to znamená od 21 hodin.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: Michal Klíma, MAFRA
Foto popis: Plno Pardubické bezplatné kino stále táhne. I přes deštivé počasí do něj každý večer míří stovky lidí. V srpnu
tomu nebude jinak. Na programu je 31 filmů.
Foto popis: Delegace Srpnový program odstartuje film Parádně pokecal režiséra Tomáše Pavlíčka. Komedii divákům přijede
do Pardubic představit delegace filmových tvůrců.
Foto popis: Režisér Jasmíniny slzy, tak se jmenuje komedie od Woodyho Allena, která se v červenci nepromítala kvůli dešti.
Foto popis: Niki Lauda Příští sobotu mohou diváci zhlédnout oceňovaný film z prostředí závodů F1 s názvem Rivalové.
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Letní kina na Chrudimsku nabízejí filmové lahůdky URL
WEB, Datum: 01.08.2014, Zdroj: 5plus2.cz, Autor: 5plus2.cz, Zuzana Zlinská, Rubrika: Chrudimsko
Vyrazit na Chrudimsku do letního kina není problém. V okrese jich funguje hned několik. Stačí si tak vybrat nejlepší film a vydat
se na cestu. Ne všechna kina však promítají po celý týden a liší se i cena vstupného.
Chrudimský Bioleťák promítá každý týden od středy do soboty. „Po loňských pozitivních ohlasech se každý týden snažíme do
programu zařadit rovněž jedno představení pro mladší diváky,“ uvedl Richard Herbst, předseda občanského sdružení MaChr
za Chrudim malebnou.
V srpnu kino promítá od 21 hodin a diváků sem chodí dost - průměrně 50 na představení. V srpnu se milovníci filmu můžou
těšit například na snímky Rivalové, Alois Nebel, Po přečtení spalte nebo Mafiánovi. Vstupné na Konopáč? 50 korun
Ve středu a v sobotu promítá letní kino Konopáč. I zde začínají představení v 21 hodin. Na programu oblíbeného kina je
například film Revival, Příběh kmotra nebo Babovřesky 2. Nechybí ani pohádky a filmy pro děti. „Vstupné činí 50 korun,“
informují organizátoři. Zveřejněný je zatím program do 16. srpna.
Letní kino promítá i v Hlinsku na nábřeží před Orlovnou. Zde se v první části měsíce srpna promítá od 21 hodin, od 19. srpna
budou filmy začínat ve 21:30. Návštěvníci zaplatí vstupné 40 korun. Zajímavé prostředí je na Košumberku
V zajímavém prostředí si mohou návštěvníci filmové lahůdky vychutnat na hradě Košumberk. Letní kino zde má na programu
například snímky Kapitán Phillip nebo 12 let v řetězech. Filmy se promítají v rámci takzvaného Košumberského léta, jehož celý
program naleznete na webových stránkách města Luže. Kina letos trápí nevyzpytatelné počasí
Lidé z Chrudimska mohou vyrazit i do Pardubic, kde letní kino promítá každý den a vstupné je zdarma.
Letní kina v regionu trápí letos trochu nevyzpytatelné počasí. Organizátoři museli už několikrát promítání rušit. „Do programu
jsme opakovaně zařadili například projekci filmu Woody Alena Jasmíniny slzy, který jsme v červenci museli kvůli předpovědi
počasí zrušit,“ uvedl pořadatel pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
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Režisér Tomáš Pavlíček večer pořádně pokecá o svém filmu
TISK, Datum: 01.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Michaela Lišková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura východní čechy

Promítání komedie v pardubických Tyršových sadech se dnes zúčastní i jeho tvůrce
Pardubice – Srpnový program Pardubického letního kina Pernštejn odstartuje už dnes večer v Tyršových sadech regionální
premiérou filmu Parádně pokecal režiséra Tomáše Pavlíčka. Komedii divákům přijede do města perníku představit delegace
filmových tvůrců, a to hned den po své světové premiéře.
Účast režiséra
„Projekce se zúčastní také režisér snímku Tomáš Pavlíček, mimochodem chrudimský rodák,“ řekl provozovatel Pardubického
letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Autorská komedie zachycuje šest měsíců v životě pětadvacetiletého Štěpána Procházky. Ten je opakovaně vyhozen ze školy,
stejně tak jako opuštěn přítelkyní a jako vždy bez práce. Opouští tedy Prahu a bezcílně odjíždí s přáteli na chatu. Shodou
zamotaných okolností se ale ocitá v malém městě Sedmihoří, kde začíná pracovat jako operátor v callcentru. Vzápětí se vše
mění ve chvíli, kdy se v záplavě fádních telefonátů ozve hlas tajemné slečny Marie,“ informoval náš Deník promotér
Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Filmový debut talentovaného režiséra Tomáše Pavlíčka postihuje to, co pálí současnou mladou generaci. Kam se vydat, když
je tolik možností? Jak se seberealizovat, když vlastně nic pořádně neumím? Vše lze ale pojmout s notnou dávkou humoru a
naděje režisérovi natolik vlastní,“ prohlásil promotér Pardubického letního kina .
Parádně pokecal je příběh inspirovaný stereotypy chování současné mladé generace. Nerozhodnost, nevyhraněnost, často i
lenost – na druhé straně však přemíra podřadných aktivit, spousta energie a touha poznávat. To všechno se v hlavním
hrdinovi míchá a cílem filmu je zobrazit toto míchání svěžím, neokoukaným způsobem, a především – s nadhledem.
Absurdita i komika
Styl filmu není realistický, naopak jeho hlavním rysem je snaha o tvorbu vlastního filmového světa. „Příběh je poskládán
nechronologicky – zatímco si Štěpán ujasňuje svou situaci, odhalují se mu situace z minulosti. Ty jsou poněkud absurdní,
stejně jako dialogyv nich pronášené. Netradiční lokace jsou snímané v netradičních kompozicích. Barevné spektrum je silně
saturované. Písničky regionálních kapel se střídají s originální elektronickou hudbou. Dojemné scény se střídají se scénami
komickými. Závěr filmu je otevřený. Hrdinovo putování absurditou situací rozhodně nekončí. Snad ale nalezl alespoň trochu
toho nadhledu a bude pokračovat s trochou naděje,“ nechal se slyšet promotér letního kina.
Posunutý vchod
Pardubické letní kino promítá v srpnu denně za příznivého počasí od 21 hodin v Tyršových sadech. Kvůli jejich započaté
rekonstrukci je vchod do areálu městského parku posunut zhruba o 200 metrů.
Záštitu nad devátým ročníkem Pardubického letního kina převzalo již po druhé Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo
tak jeho dlouhodobý význam a kulturní přínos. Pardubické letní kino se tak opakovaně zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní
projekty České republiky. Pardubické letní kino je od roku 2006 pořádáno také za významné podpory města Pardubice.

Foto autor: Foto: www.csfd.cz
Foto popis: FILM PARÁDNĚ POKECAL bude dnes k vidění v Pardubickém letním kině, které promítá zdarma v Tyršových
sadech.
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Pardubické letní kino připravilo regionální premiéru komedie o mladé generaci URL
WEB, Datum: 01.08.2014, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562

Regionální premiéra filmu Parádně pokecal odstartuje srpnový program pardubického letního kina . Režisérem snímku je
chrudimský rodák Tomáš Pavlíček, který se zúčastní i dnešní projekce. Autorská komedie se inspiruje stereotypy chování
současné mladé generace. Promítání začíná ve 21 hodin v Tyršových sadech.
Film se natáčel v Pardubickém kraji, například v Chrudimi. Zároveň ho doprovází písničky regionálních kapel.Nerozhodnost,
nevyhraněnost, lenost a na druhé straně spousta energie poznávat. To všechno se míchá v hlavním hrdinovi filmového debutu
mladého režiséra Tomáše Pavlíčka.Ve své komedii se snažil zachytit problémy, které pálí současnou mladou generaci. Pokládá
si otázky typu: „Kam se vydat, když je tolik možností?“ nebo „Jak se seberealizovat, když nic neumím?“V centru Prahy byly
biografy na každém rohu. A dnes?Diváky do letního kina v Jablonci nad Nisou přitahují hlavně velkofilmy Letní kino v
pardubických Tyršových sadech zůstane, bude oplocené Letní kino v Novém Kníně baví diváky už 40 let Malé obce na jihu
Moravy zavírají letní kina. Lidé do nich nechodí
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Pardubické letní kino připravilo regionální premiéru komedie o mladé generaci URL
WEB, Datum: 01.08.2014, Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, Autor: Naďa Kubínková

Regionální premiéra filmu Parádně pokecal odstartuje srpnový program pardubického letního kina . Režisérem snímku je
chrudimský rodák Tomáš Pavlíček, který se zúčastní i dnešní projekce. Autorská komedie se inspiruje stereotypy chování
současné mladé generace. Promítání začíná ve 21 hodin v Tyršových sadech.
Film se natáčel v Pardubickém kraji, například v Chrudimi. Zároveň ho doprovází písničky regionálních kapel.Nerozhodnost,
nevyhraněnost, lenost a na druhé straně spousta energie poznávat. To všechno se míchá v hlavním hrdinovi filmového debutu
mladého režiséra Tomáše Pavlíčka.Ve své komedii se snažil zachytit problémy, které pálí současnou mladou generaci. Pokládá
si otázky typu: „Kam se vydat, když je tolik možností?“ nebo „Jak se seberealizovat, když nic neumím?“V centru Prahy byly
biografy na každém rohu. A dnes?Diváky do letního kina v Jablonci nad Nisou přitahují hlavně velkofilmy Letní kino v
pardubických Tyršových sadech zůstane, bude oplocené Letní kino v Novém Kníně baví diváky už 40 let Malé obce na jihu
Moravy zavírají letní kina. Lidé do nich nechodí

Pardubické letní kino jde druhého poločasu. A promítá mezi ploty URL
WEB, Datum: 01.08.2014, Zdroj: 5plus2.cz, Autor: 5plus2.cz, Zuzana Zlinská

Ani plot u Sukovy třídy, který vyrostl kvůli rekonstrukci Tyršových sadů, nezastavil promítání v letním kině. A tak se diváci
mohou těšit na dalších 31 filmů. Mezi nimi i na ty, které se v červenci kvůli špatnému počasí nemohly promítat. Srpnový
program zahájí za účasti delegace premiéra filmu Parádně pokecal.
„Projekce se zúčastní také režisér snímku Tomáš Pavlíček, mimochodem chrudimský rodák,“ řekl Tomáš Drechsler z
pardubického letního kina .
Filmový debut talentovaného režiséra Tomáše Pavlíčka postihuje to, co pálí současnou mladou generaci.
Kam se vydat, když je tolik možností? Jak se seberealizovat, když vlastně nic pořádně neumím? Vše lze ale pojmout s notnou
dávkou humoru a naděje, režisérovi natolik vlastní.
To ale není zdaleka vše. Na programu jsou české i světové filmy. Diváci uvidí i ty, které se kvůli dešti nemohly promítat. Jsou to
například snímky Rivalové, Jasmíniny slzy nebo Hobit - Šmakova dračí poušť.
Jedním z nejzajímavějších filmů letošního pardubického filmového léta bude francouzský snímek Yves Saint Laurent.
Životopisné drama nabídne nejen strhující příběh legendárního módního návrháře, ale i řadu jeho modelů. „Yves Saint Laurent
je pro mě zatím nejlepším filmem letošního roku. Věřím, že strhne nejen milovníky módy,“ říká promotér letního kina Jan
Motyčka. Divákům nepřekáží ani stavební práce
Diváci se do kina i přes stavební práce v Tyršových sadech dostanou pohodlně. Zavřený je příchod po schodišti ze Sukovy
třídy. Z centra města diváci dorazí nejlépe okolo sochy Rudoarmějce.
„Ale dostanou se k nám pohodlně i od zámku nebo zdymadla,“ řekl Jan Motyčka.
V srpnu promítá letní kino už od 21 hodin. Kompletní program je k dispozici na internetových stránkách www.letni-kino.cz .

Pivo a burger jako příjemný bonus k filmu
TISK, Datum: 02.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Zážitky z Pardubic
Pardubice – Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic. cz se
stala Marcela Šťastná, která vyhrála romantický večer v Pardubickém letním kině.
„Do letního kina chodím často, díky zážitku mě ale sledování hvězd stříbrného plátna bavilo mnohem víc než jindy,“ přiznala se
výherkyně.
Součástí výherního balíčku bylo i místo ve VIP části areálu kina, Swiss Burger, Popcorn a půllitr piva podle vlastního výběru.
„Zážitek jsem si užila a burger s pivem pro mě byly příjemným bonusem. Na výhru jen tak nezapomenu,“ dodala Marcela
Štastná.
***
Vyhrajte další zážitek zcela zdarma! Jaký bude další zážitek? Půjde o Steak v letním kině. Součástí balíčku je místo ve VIP části
areálu kina, kuřecí steak naložený v hrubozrnné hořčici, medu, citrónu a olivovém oleji, Popcorn a 2 dcl vína. Chceteli vyhrát
tento zážitek, odpovězte do pondělní desáté hodiny na email: martina. vosahlova@denik.cz na otázku: „Ve kterých měsících
promítá Pardubické letní kino ?“. Uveďte jméno, mobil a heslo: „Zážitky“.

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino promítá ceněné Zmizení
TISK, Datum: 02.08.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE
Dnes od 21 hodin v případě dobrého počasí promítne pardubické letní kino v Tyršových sadech úspěšné americké drama z
roku 2013 Zmizení s Jakem Gyllenhaalem a Hughem Jackmanem v hlavních rolích.

Zpět

Zmizelé dívky a zanikající civilizace
TISK, Datum: 02.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Nenechte si ujít
Pardubice – Prázdniny se přehouply přes polovinu,a tak i Pardubické letní kino Pernštejn odstartovalo druhý měsíc svého
promítání.
Spravedlnost bere do svých rukou
Na dnešní večer si pro návštěvníky připravilo další filmovou lahůdku. Je jí americký thriller Zmizení (viz foto) režiséra Denise
Villeneuvea. Snímek zpracovává silné téma, pátrání po zmizelých dívkách. „Hugh Jackman jako Keller Dover čelí nejhorší noční
můře rodiče, jeho dcera a její kamarádka na Díkuvzdání zmizí. Jejich hledání nebere konce. Zatčen je řidič karavanu, u něhož
si dívky naposledy hrály. Pro nedostatek důkazů je ale propuštěn. Dover se cítí bezradný a bere spravedlnost do svých rukou,“
představil linii filmu promotér kina Jan Motyčka.
V neděli se na pardubickém plátně objeví Tom Cruise coby Jack, hledač artefaktů zanikající lidské civilizace na Zemi. Jednoho
dne z rutiny Jacka vyvedou dvě události.
Ilegální armáda pod povrchem Země
„První je nouzové přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky tvrdí, že ji s Jackem pojí společná minulost, aniž pro to
existuje vysvětlení. Poté je Jack zajat ilegální armádou operující pod zemským povrchem, jejíž vůdce, kterého ztvárnil Morgan
Freeman, toho o něm ví víc než on sám,“ nalákal na nedělní film Jan Motyčka.
Oba snímky promítá kino od deváté večerní v Tyršových sadech zcela zdarma.
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Luxus a móda dnes večer v letním kině
TISK, Datum: 04.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Náš tip
Pardubice –Nejedna žena má zkratku YSL spojenou s luxusem. Yves Saint Laurent, zakladatel módní značky YSL, byl jeden z
nejvlivnějších francouzských modních návrhářů minulého století. Jeho modely dodnes budí vášně v nejedné shopaholičce. A
právě jeho příběh dnes od devíti večer promítá Pardubické letní kino v Tyršových sadech.
„Originální, provokativní, výstřední, inspirativní. Plachý, samotářský, nevyrovnaný,uzavřený. Takový byl Yves Saint Laurent.
Životopisný snímek mladého francouzského režiséra Jalila Lesperta vypráví příběh o tom, jak se tento Francouz stal
návrhářem, jak se jeho jméno stalo symbolem kreativity a luxusu a jaká byla jeho cesta na světová mola po boku Christiana
Diora,“ nalákal na večerní bezplatné promítání provozovatel kina Jan Motyčka.
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„Je to nejpomalejší roadmovie na světě,“ tvrdí o filmu režisér
TISK, Datum: 05.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Delegace filmu Parádně pokecal měla v Pardubickém letním kině velký fanklub
Rozhovor
Pardubice – Do důvěrně známého prostředí zavítal mladý režisér a scenárista TOMÁŠ PAVLÍČEK (na snímku). V Pardubickém
letním kině uvedl svůj celovečerní debut Parádně pokecal.
* Pardubické letní kino pro vás není neznámým prostředím. V minulosti jste sem přicházel v roli diváka, tentokrát jako režisér
a scenárista svého celovečerního debutu Parádně pokecal. Jaký to byl pocit?
Pardubické letní kino promě opravdu není neznámým prostředím. Oto větší radost jsem měl, že zde mohu představit svůj
snímek den po jeho oficiální celosvětové premiéře. Zatím nejvíc jsem si asi užil projekci v Karlových Varech, kdy byl můj film
vybrán do programu prestižního Mezinárodního filmového festivalu. Odté doby jsem se těšil na to, až tento snímek promítneme
v Pardubickém letním kině. Udělali jsme sice ještě pár předpremiér, ale ty přece jen neměly takové kouzlo. Je to něco jiného,
když člověk může být vlastně doma a uvést svůj snímek před diváky, kteří k němu mají nějakou vazbu díky prostředí, v němž se
odehrává, a hudbě, která vněm zní. Po projekci v Karlových Varech byla ta pardubická z mého pohledu asi vůbec nejlepší.
Musím se přiznat, že mě opravdu dojala.
* Možná i proto, že vaše delegace měla v Pardubickém letním kině zatím největší fanklub ze všech a vaše přivítání v Tyršových
sadech se skoro podobalo atmosféře, která panuje při domácích zápasech pardubických hokejistů v ČEZ Areně?
To přirovnání není vůči ostatním filmovým delegacím fér (úsměv). Přece jen jsem tady domácí. Je to asi tak, že když přijede
hostující tým na zimní stadion, je logické, že nemá takový fanklub jako domácí mužstvo. Amyjsme v Pardubickém letním kině
byli domácím týmem. Proto nám lidé tak fandili.
* Ale určitě jste měl radost z toho, jak vás lidé přijali?
Samozřejmě. Mám opravdu velkou radost, že se tato projekce uskutečnila právě v Pardubickém letním kině. Sám sebe řadím
mezi fanoušky letních kin. To pardubické navíc nabízí nejen filmový zážitek, ale i možnost strávit příjemný večer s kamarády v
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hezkém prostředí. Osobně jsem tu prožil hodně zajímavých projekcí, ale i pár těch, kde prioritně nešlo o film, ale spíše o to si
pořádně pokecat. Aměl jsem velkou radost také z toho, že Pardubické letní kino zůstalo v Tyršových sadech a nepřesunulo
se někam jinam. Je to krásné prostředí, které je úplně ideální pro filmové projekce. I proto jsem tady byl naprosto spokojen.
* Navíc Pardubice si společně s Chrudimí ve filmu také zahrály…
To je pravda. Vpřípadě Pardubic diváci určitě poznají nádraží. A silný rukopis mají i díky hudbě. Ve filmu totiž zní písně
pardubických kapel Dukla vozovna, Volant, Kalkata band či formace Matthew`s Workshop, která už bohužel neexistuje a mně to
je pořád strašně líto. Vpřípadě Chrudimi ve filmu hraje sídliště Na Šancích.
* Jak byste charakterizoval svůj film?
Je to asi nejpomalejší roadmovie na světě. Kdykoliv se film rozjede, tak tam divákovi hodíme nějaký klacek pod nohy (úsměv). I
proto jsem rád, že se promítal v Pardubickém letním kině. To má totiž jeden obrovský trumf. Když se třeba táhne děj a je to pro
publikum už k nevydržení, může si dát technickou přestávku na drink (smích).
* Co znamená název Parádně pokecal? Je spíše o komunikaci nebo o skvrnách?
Všechny významy jsou možné, ale je především o komunikaci, která se ale hlavnímu hrdinovi moc nedaří.
* Co bylo na snímku nejtěžší?
Asi přežít vedra. Točili jsme měsíc v kuse a bylo skutečně strašné horko.
* Měl jste velké úspěchy se studentskými filmy, získávaly ocenění na prestižních festivalech u nás i v zahraničí. Pomůže to
nějak člověku, když má vytvořit celovečerní debut?
Mocne. Když je člověk režisér a scenárista zároveň, tak neustále řeší, aby bavil diváky a nenudil. Je daleko lehčí bavit je dvacet
minut než pětasedmdesát, což je stejně poměrně krátká stopáž na celovečerní film. Ale zvolil jsem ji záměrně. Říkal jsem si, že
jestli utáhnu celovečerní film, tak maximálně v této stopáži. Bylo to náročné, ale mám pocit, že jsme vše zvládli, jak jsme chtěli.
Hodně mi pomohl štáb, který se během natáčení stmelil. Často se stávalo, že mi jeho členové zvedali náladu a dávali energii k
tomu, abychom pokračovali v práci.
* Co bylo nejobtížnější při psaní scénáře? Vymyslet konec?
Ten je otevřený. Nedořekneme spoustu věcí, což jsem chtěl. Film je ale poměrně náročně konstruován. Vybudovat jeho
strukturu nebylo tak úplně jednoduché. Měl jsem radost, když tuto mou snahu ocenila spousta kritiků. V Česku tento typ filmu
není obvyklý. Mám pocit, že jsme velmi dobří v realistickém a sociálně realistickém dramatu a pak ve velmi hladivé komedii, ale
cokoliv se děje mimo tyto žánry, tak na to nejsme zvyklí, a to ani tvůrci, ani diváci. Tak jsem byl zvědav, co tento způsob práce v
českém prostředí způsobí.
* A jak jste zatím spokojen s reakcemi?
Máme sice den po premiéře, ale většina recenzí už vyšla. Průměrně hodnocení je kolem sedmdesáti procent s dovětkem, že
jde o nadějný příslib. Na celovečerní debut si snad nemůžu přát víc. Kdyby se všichni rozplývali, jaká je to paráda, tak bych měl
strach, že mi až příliš stoupne ego, nebo bych tomu nevěřil a myslel si, že jde o nějaké nedopatření. Takhle mi ego tolik
nestoupá. (úsměv) Přečetl jsem si kladné i záporné recenze. Jsem vděčný za všechny. Pro autora je to hodně poučné.
Potvrdily mi, jak jsem to cítil já. Samozřejmě se objevily i takové, v nichž si někdo zakřičel, jak mu je líto, že místo sledování
tohoto filmu nebyl raději u bazénu, ale to si měl rozmyslet dříve, než se rozhodl snímek pustit. Jinak ale děkuji kritikům a
recenzentům, že jsem se poučil a doufám, že jim jejich recenze nedala zas až tolik práce.
* Je tedy něco, co jste chtěl ve filmu udělat jinak, ale z objektivních důvodů to třeba nešlo?
Samozřejmě, že zimní scény bych raději točil v zimě, ne v létě. Ale dál si nestěžuji. Měli jsme podmínky, které jsme si mohli
dovolit. Vtomto duchu se nesla i spolupráce s producenty snímku. Byla velmi přátelská, což je podle mého názoru u filmu spíše
výjimka.
***
„Když se film rozjede, tak tam divákovi hodíme nějaký klacek pod nohy. Proto jsem rád, že se promítal v letním kině. To má totiž
obrovský trumf. Když se táhne děj a je to pro publikum k nevydržení, může si dát přestávku na drink.“
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Dobrá zpráva pro Pardubáky
TISK, Datum: 05.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubické letní kino dnes od 21 hodin promítá zdarma americké drama Komorník režiséra Leeho Danielse. Tento snímek
vypráví příběh Cecila Gainese, který pracoval jako komorník v Bílém domě a obsluhoval sedm prezidentů mezi lety 1952 až
1986. Byl tak při tom, když se tvořily dějiny Spojených států. K tomu sváděl svůj soukromý boj i na rodinné frontě. Chtěl najít
cestu k odcizené manželce i ke svému synovi, který odmítá otcovu profesi.

Zpět

V letním kině se objeví kreslená zebra
TISK, Datum: 06.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob,vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Dnes večer se bude opět od jednadvacáté hodiny promítat v Pardubickém letním kině. Tentokrát se můžete těšit
na animovaný film, kde v hlavní roli bude zebra Khumba z Jihoafrické republiky. Snímek je tedy určený především pro nejmenší
diváky a samozřejmě je vítáno i dospělé publikum. Hrdinovi filmu v originále propůjčil hlas herec Liam Neeson, známý z filmu
Excalibur.
„Zebra Khumba byla už od narození terčem posměchů svého stáda, protože se narodila napůl pruhovaná a napůl bílá. Navíc
když začalo období sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že je prokletá a že je příčinou všech nepříjemností,“ zní oficiální text
distributora.
A jak to v takových příbězích bývá, hlavní hrdina je vypuzen ze svého stáda a tímto okamžikem začíná mnoho dobrodružství
této neobyčejné zebry. Snímek trvá pětaosmdesát minut.
Kvůli rekonstrukci je vstup do areálu posunutý o dvě stě metrů. Vstupné zůstává zdarma. Filmy se promítají v Tyršových
sadech každý den až do konce srpna.
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Oprava parku začala demolicí schodů. Hotovo má být v červnu
TISK, Datum: 07.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Titulní strana

Stavební firma BAK slíbila, že zkrátí dobu rekonstrukce, aby město nemělo potíže s čerpáním evropských dotací
Pardubice – Demolicí schodiště a zázemí technických služeb začala revitalizace pardubických Tyršových sadů. Oficiálně byla
spuštěna včera, na dělníky bylo možné v parku narazit ale i v předchozích dnech. Harmonogramu stavebních prací nakonec
ani nevadí, že bude v parku až do konce srpna promítat Pardubické letní kino .
„Užívám si to, je to završení čtyřletého snažení. Je pro mě úleva, že všechna práce nepřišla vniveč,“ řekl viditelně spokojený
náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Změnu se jim nepovedlo prosadit
Ne všichni jsou ale ze startu dlouho připravovaného projektu nadšeni. Třeba ekologičtí aktivisté jsou s podobou rekonstrukce
dlouhodobě nespokojeni. „My jsme rádi, že když už se nepodařilo prosadit změnu projektu, tak se aspoň povedlo zachránit
maximum zeleně. Ke změně projektu bohužel nebyla mezi politiky vůle,“ nechal se slyšet Miroslav Seiner ze sdružení Chráníme
stromy.
Společnost BAK, která park opraví, to musí kvůli evropským dotacím stihnout do 30. června 2015. „Rozhodli jsme se zkrátit
dobu rekonstrukce, aby investor neměl potíže při čerpání evropských dotací. Víme, že tuto zakázku mnoho lidí vnímá
negativně. Oprava parku, který byl založen roku 1931, je pro nás ojedinělou zakázkou. Polovina mojí rodiny pochází z
Pardubic, takže vím, jak ten park vypadal v minulosti a že opravu skutečně potřebuje,“ vysvětlil generální ředitel firmy
BAKDušan Čížek.
Pardubičtí politici si zatím spolupráci s trutnovskou stavební společností pochvalují. „Díky jejich přístupu se třeba podařilo
zachovat v parku letní kino až do konce srpna. Také jsme byli ujištěni, že firma termín 30. června 2015 bere skutečně jako
dogma, poskytla nám na to i bankovní záruky,“ sdělil Deníku František Brendl.
Odpůrci projektu se ovšem rychlého postupu prací obávají, mohl by být podle nich škodlivý pro zeleň. „Technické expertízy
říkají, že je potřeba zhruba 12 měsíců, aby se park podařilo kvalitně opravit. Máme obavy, aby při zrychleném tempu oprav
neutrpěly dřeviny. To musí ale pohlídat stavební úřad, my se na uzavřené staveniště na kontrolu nedostaneme,“ podotkl
Miroslav Seiner.
Výběrové řízení se úřadu nelíbilo
Rekonstrukce parku má zpoždění hlavně kvůli tomu, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zpochybnil výběrové
řízení na zhotovitele. Podmínky soutěže si přitom vedení města nechalo zpracovat externí právní firmou. Antimonopolní úřad
ale v prosinci 2013 toto výběrové řízení zrušil kvůli přísně nastaveným požadavkům na technickou kvalifikaci uchazečů o
zakázku.
Město podalo proti tomuto rozhodnutí rozklad, na jehož základě předseda ÚOHS letos v dubnu rozhodnutí úřadu zrušil a věc
vrátil k novému projednání. Úřad poté správní řízení, zahájené 8. července 2013, zastavil.
„Nové rozhodnutí přišlo několik dní poté, kdy nám Regionální rada Severovýchod schválila posunutí nejzazšího termínu
zahájení stavby na začátek září a ukončení do konce června 2015. Zrušila povinnost vyčerpat do konce letošního roku 99
procent alokované částky. Věřím, že po všech peripetiích se nám park podaří obnovit tak, jak jsme plánovali a s co nejmenším
nárokem na městský rozpočet,“ konstatovala před časem primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.
„Máme obavy, aby při zrychleném tempu oprav neutrpěly dřeviny. To musí ale pohlídat stavební úřad, my se na uzavřené
staveniště na kontrolu nedostaneme.“ Miroslav Seiner, Chráníme stromy
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Oprava parku začala demolicí schodů. Hotovo má být v červnu URL
WEB, Datum: 07.08.2014, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice - Stavební firma BAK slíbila, že zkrátí dobu rekonstrukce, aby město nemělo potíže s čerpáním evropských dotací
"
Demolicí schodiště a zázemí technických služeb začala revitalizace pardubických Tyršových sadů. Oficiálně byla spuštěna
včera, na dělníky bylo možné v parku narazit ale i v předchozích dnech. Harmonogramu stavebních prací nakonec ani nevadí,
že bude v parku až do konce srpna promítat Pardubické letní kino .
„Užívám si to, je to završení čtyřletého snažení. Je pro mě úleva, že všechna práce nepřišla vniveč," řekl viditelně spokojený
náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Změnu se jim nepovedlo prosadit
Ne všichni jsou ale ze startu dlouho připravovaného projektu nadšeni. Třeba ekologičtí aktivisté jsou s podobou rekonstrukce
dlouhodobě nespokojeni.
„My jsme rádi, že když už se nepodařilo prosadit změnu projektu, tak se aspoň povedlo zachránit maximum zeleně. Ke změně
projektu bohužel nebyla mezi politiky vůle," nechal se slyšet Miroslav Seiner ze sdružení Chráníme stromy.
Společnost BAK, která park opraví, to musí kvůli evropským dotacím stihnout do ?30. června 2015. „Rozhodli jsme se zkrátit
dobu rekonstrukce, aby investor neměl potíže při čerpání evropských dotací. Víme, že tuto zakázku mnoho lidí vnímá
negativně. Oprava parku, který byl založen roku 1931, je pro nás ojedinělou zakázkou. Polovina mojí rodiny pochází z
Pardubic, takže vím, jak ten park vypadal v minulosti a že opravu skutečně potřebuje," vysvětlil generální ředitel firmy BAK
Dušan Čížek.
Pardubičtí politici si zatím spolupráci s trutnovskou stavební společností pochvalují. „Díky jejich přístupu se třeba podařilo
zachovat v parku letní kino až do konce srpna. Také jsme byli ujištěni, že firma termín 30. června 2015 bere skutečně jako
dogma, poskytla nám na to i bankovní záruky," sdělil Deníku František Brendl.
Odpůrci projektu se ovšem rychlého postupu prací obávají, mohl by být podle nich škodlivý pro zeleň. „Technické expertízy
říkají, že je potřeba zhruba 12 měsíců, aby se park podařilo kvalitně opravit. Máme obavy, aby při zrychleném tempu oprav
neutrpěly dřeviny. To musí ale pohlídat stavební úřad, my se na uzavřené staveniště na kontrolu nedostaneme," podotkl
Miroslav Seiner.
Výběrové řízení se úřadu nelíbilo
Rekonstrukce parku má zpoždění hlavně kvůli tomu, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zpochybnil výběrové
řízení na zhotovitele. Podmínky soutěže si přitom vedení města nechalo zpracovat externí právní firmou. Antimonopolní úřad
ale v prosinci 2013 toto výběrové řízení zrušil kvůli přísně nastaveným požadavkům na technickou kvalifikaci uchazečů o
zakázku.
Město podalo proti tomuto rozhodnutí rozklad, na jehož základě předseda ÚOHS letos v dubnu rozhodnutí úřadu zrušil a věc
vrátil k novému projednání. Úřad poté správní řízení, zahájené 8. července 2013, zastavil.
„Nové rozhodnutí přišlo několik dní poté, kdy nám Regionální rada Severovýchod schválila posunutí nejzazšího termínu
zahájení stavby na začátek září a ukončení do konce června 2015. Zrušila povinnost vyčerpat do konce letošního roku 99
procent alokované částky. Věřím, že po všech peripetiích se nám park podaří obnovit tak, jak jsme plánovali a s co nejmenším
nárokem na městský rozpočet," konstatovala před časem primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková."
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Pardubické letní kino v Tyršových sadech zve na dramatický český film Všiváci
TISK, Datum: 08.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Jestliže se vám včerejší film zdál dramatický, věřte, že tomu dneska nebude jinak. Letní kino zve všechny své
příznivce zdarma na film Všiváci, který je plný známých českých herců. Jedná se například o Jiřího Mádla nebo Tatianu
Vilhelmovou. Promítat se začíná opět v devět hodin večer. „Příběh dvou bratrů, které rozdělila jedna žena. Špičkový
neurochirurg utápějící se v bludném kruhu operací, alkoholu a milostných avantýr a jeho horkokrevný bratr, který se vrátil z
české mise v Afghánistánu, vychovává dvě dcery, ale prohrává svůj boj s dluhy a návratem k normálnímu životu,“ uvedl
promotér letního kina Jan Motyčka.

Region vydání: Východní Čechy
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Vydejte se na party do kina
TISK, Datum: 09.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Dalším zážitkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic.cz bude
Firemní party v Pardubickém letním kině. Uspořádejte firemní party v nejnavštěvovanějším prázdninovém projektu regionu a
největším letním kině v České republice. Součástí nabídky je pronájem VIP prostor v areálu letního kina, občerstvení,
partnerství konkrétního filmu, projekce reklamního spotu na plátně před filmema fotodokumentace.
Chceteli vyhrát tento zážitek, odpovězte do pondělní desáté hodiny na email: martina. vosahlova@denik.cz na otázku: „Jak se
jmenuje promotér Pardubického letního kina ?“. Nezapomeňte uvést své jméno, mobilní telefon a heslo: „Zážitky“.
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Letní kino uvede akční filmy
TISK, Datum: 09.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Víkend se ponese ve znamení dvou akčních filmů. Dnes Pardubické letní kino v Tyršových sadech uvede
snímek Rivalové, zítra pak Rychle a zběsile 6.
Sobotní Rivalové
„Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě. Přestože
jsou soupeři, jsou také jeden pro druhého inspirací,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
Tento snímek vypráví o řidičích Formule 1 Jamesovi Huntovi a Niki Laudovi. Film může ohromit neskutečnou rychlostí, krásnými
ženami a touhou po vítězství. Pro milovníky adrenalinu bude tento snímek dobrou volbou.
Rychle a zběsile
Nedělní promítání si užijí fanoušci zesnulého herce Paula Walkera. Bude se totiž promítat film Rychle a zběsile 6, kde nebude o
akční scény nouze.
„Na konci pátého dílu se Dom a Brian radovali z dobře odvedené práce, když jejich zásluhou skončil jeden mafián z Ria o sto
milionů dolarů chudší a oni o stejnou sumubohatší. Vše však mělo háček, nad oběma visela hrozba vězení, a tak se museli
rozprchnout po světě, daleko od svých blízkých,“prohlásil promotér letního kina.
Promítat se bude opět od devíti hodin večer a oba snímky můžete vidět zdarma.
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Kontroverzní téma se nevyhne ani kinu
TISK, Datum: 11.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Dnes večer se bude v letním kině v pardubických Tyršových sadech promítat životopisný film o pianistovi a baviči
Valentinovi Liberacem. Hlavním motivem snímku je homosexuální vztah mezi pianistou a jeho osobním řidičem, mladým
šestnáctiletým hochem.
„Film zábavným způsobem sleduje vášnivý, nelehký a dramatický vztah obou mužů v době, kdy bylo zcela nemyslitelné přiznat
se veřejně k homosexuální orientaci, zvláště pak pro lidi ze showbusinessu. Liberace chtěl utajit před veřejností se stejnou
urputností jako svoji sexuální orientaci i nemoc AIDS, které nakonec roku 1987 podlehl. Navzdory velkému věkovému rozdílu a
Liberaceho manýrám stál Scott po Liberaceho boku až do jeho smrti,“ uvedl promotér Pardubického letního kina Jan
Motyčka.
Snímek je dobrou volbou pro ty, kteří se nebojí ožehavějších témat. Film Liberace! se vysílá od jednadvaceti hodin a je opět
pro diváky ke zhlédnutí zdarma.
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Co týden dal
TISK, Datum: 11.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Minulý týden přál především sportu a nechyběl ani adrenalin na třídě Míru
Pondělí 4.srpna – Východní Čechy se vzpamatovávaly po víkendových prudkých bouřkách spojených s krupobitím.
Úterý 5.srpna – Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je stále bez koní.
Kvůli náročné rekonstrukci se muselo 250 koní přestěhovat do Slatiňan a Selmic.
Středa 6.srpna – Hlavní událostí byl oficiální začátek revitalizace Tyršových sadů. Letní kino však opravám nevadí a diváci si
mohou nadále vychutnávat nevšední zážitky z filmů pod širým nebem.
Čtvrtek 7. srpna – Hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice uspěli i ve druhém přípravném zápase. Na ledě Znojma vyhráli
5:3, když branky vstřelili Marcinko, Benák, Radil a dva góly přidal Radoslav Tybor.
Pátek 8.srpna – Projít pardubickou třídou Míru je občas velkým uměním. Mnoholidí si stěžuje, že je obtížné dostat se do
obchodů, protože k nim není zajištěný přístup.
Sobota 9. srpna a neděle 10. srpna – Víkend v Pardubickém letním kině byl akční. Promítaly se filmy z amerického prostředí. V
sobotu diváci mohli zhlédnout snímek Rivalové, v neděli pak Rychle a zběsile 6.

Zpět

Jasmíniny slzy potečou v kině
TISK, Datum: 12.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Dnes večer Pardubické letní kino v Tyršových sadech uvede komediální drama Jasmíniny slzy. Režie a scénáře
se chopila známá postava filmového průmyslu Woody Allen, hlavní ženskou postavu ztvárnila Cate Blanchettová. „Jasmine je
elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství s bohatým
podnikatelem Halem i bezstarostný život se v jediný okamžik rozpadnou na kousky. Jasmine se stěhuje ke své sestře Ginger,
která má skromný byt v San Francisku. Jenže útěk z pohádkového stereotypu není jednoduchý,“ řekl promotér Pardubického
letního kina Jan Motyčka. Kino bude již tradičně promítat od 21 hodin a vstup je zdarma.
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K moři se s pardubickými diváky vydají i filmoví herci
TISK, Datum: 13.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (lim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Český film Pojedeme k moři od režiséra Jiřího Mádla představí v Pardubickém letním kině Pernštejn filmová
delegace v čele s pardubickou rodačkou Anastázií Chocholatou, do které se hlavní hrdina filmu zamiluje.
Účast herců zpestří filmové promítání
„Projekce se kromě Anastázie zúčastní i Jan Maršál, který výborně zahrál hlavní roli Tomášova kamaráda Harise, a také
Tomášova filmová maminka Lucie Trmíková,“ slibuje pořadatel letního kina Tomáš Drechsler.
Příběh jedenáctiletého Tomáše, který chce být filmařem, je vůbec prvním snímkem, který režíroval známý herec Jiří Mádl.
Hlavní hrdina pomocí kamery zjišťuje plno informací, o kterých neměl ani ponětí. Rozhodne se je Tomáš vyřešit a přijde jim na
kloub?
Úspěšné hodnocení od laiků i „profíků“
Film Pojedeme k moři se může pyšnit kvalitními recenzemi mezi filmovými odborníky i laiky. „Nekompromisní kritička Mirka
Spáčilová dala Mádlově prvotině 70 procent a nazvala ho půvabným. Mezi recenzenty ČSFD.cz pak získal snímek dokonce 79
procent. Takto skvělá hodnocení jsou proto zárukou, že se v letním kině určitě nudit nebudete,“ dodává Tomáš Drechsler.
Rodinnou komedii, v níž se představí v hlavní roli Petr Simčák a jeho otce ztvární Ondřej Vetchý, promítá Pardubické letní
kino Pernštejn zcela zdarma od 21 hodin.
Kvůli přestavbě Tyršových sadů je vchod do kina posunut o 200 metrů.
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S filmem Pojedeme k moři dorazí do Tyršových sadů i mladí herci URL
WEB, Datum: 13.08.2014, Zdroj: 5plus2.cz

Středy v Pardubickém letním kině jsou vždy vyhrazeny filmům pro všechny generace a také novátorským filmovým tvůrcům a
jejich počinům. Ani dnešní večer ze zajetého schématu nevybočí. Naopak bude ještě zajímavější, neboť promítání doprovodí i
filmová delegace.
Návštěvníci kina v Tyršových sadech dnes uvidí autorský debut Jiřího Mádla Pojedeme k moři. Film, který je zvláštní hned z
několika důvodů: není natočen na kameru, ale na digitální zrcadlovku, původně herec Jiří Mádl jej napsal i režíroval a navzdory
tomu, že hlavní hrdinové jsou děti, nezadá si co do napínavosti s detektivkami americké provenience.
„Vše se točí kolem dvou jedenáctiletých kluků a jejich snu, postupně ale dojde k několika překvapením a nečekaným
odhalením, která vyústí v poměrně nečekané finále,“ odhaluje děj filmu provozovatel kina Jan Motyčka.
Do Pardubic přijede snímek představit početná delegace: za dětské herce Jan Maršál a pardubická rodačka Anastásie
Chocholatá, za dospělé herečka Lucie Trmíková, držitelka divadelní Ceny Alfréda Radoka, která zazářila například ve filmu
Filipa Renče Na vlastní nebezpečí. „Film Pojedeme k moři už od svého jarního uvedení do kin stačil posbírat několik ocenění
na světových festivalech, v Pardubicích bude mít světovou premiéru pod širým nebem,“ říká Motyčka
Pardubické letní kino Pernštejn dnes promítá od 21 hodin. Kvůli rekonstrukci parku je vchod posunutý o 200 metrů oproti
původnímu.

Letní kino bude promítat Bez cenzury. Svoboda je hlavním smyslem dokumentu
TISK, Datum: 14.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Dnes večer bude opět promítat letní kino v Tyršových sadech. Tentokrát půjde o český film v koprodukci stanice
HBO s názvem Generace singles. Jedná se o dokument Filipa Čermáka a je součástí cyklu s názvem Bez cenzury. „Svoboda je
dnes vnímána jako vyšší hodnota než stabilita. Nemáme takovou potřebu realizovat se životem v páru. Co všechno způsobuje,
že se takto podivně rozhodujeme?Aje tomu opravdu tak? Není spíše problémem dneška, že lidé nemohou, ačkoliv by více než
chtěli, někoho najít?“ říká o filmu promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Promítat se bude již tradičně od
jednadvaceti hodin a vstup je zdarma. I přes rekonstrukci Tyršových sadů tam letní kino zůstává, pouze jeho vstup je posunut o
dvě stě metrů.
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Zakázané uvolnění uvede v kině Jan Hřebejk
TISK, Datum: 15.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Pardubické letní kino v Tyršových sadech dnes uvede český film známého režiséra Jana Hřebejka Zakázané
uvolnění. Jedná se o komedii z letošního roku, která trvá něco málo přes hodinu. Hlavní role ztvárnily Hana Vagnerová, Jana
Stryková a Zuzana Stavná.
„Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalijou,
až když je ten správný čas,“ uvedl o snímku promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Film bude ke zhlédnutí od 21
hodin, jako vždy je vstup zdarma. Avšak kvůli opravě sadů je vchod posunutý o 200 metrů.
Dnešní promítání bude speciální, na návštěvu zavítá samotný režisér filmu Jan Hřebejk, autor scénáře Petr Kolečko a
představitelka hlavní role nevěsty Zuzana Stavná. Zakázané uvolnění je nejnovější režisérův film, pro milovníky bláznivého
humoru je tudíž tento film tou správnou volbou.
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Do letního kina v parku dorazí režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 15.08.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Dnes by pardubické letní kino mělo zažít filmovou slavnost - svou hořkou komedii Zakázané uvolnění přijede
osobně představit jeden z nejlepších českých režisérů Jan Hřebejk.
„Dorazí s ním scénárista Petr Kolečko. A protože Zakázané uvolnění je navzdory hokejovému názvu film především o ženách a
jejich vztahu k mužům, doplní filmařskou delegaci i jedna z hlavních hrdinek - herečka Zuzana Stavná,“ uvedl promotér
bezplatného letního kina v Tyršových sadech Jan Motyčka.
V kině režisér Hřebejk prý povypráví o tom, jaké nástrahy přináší přenos divadla na filmové plátno a jaké je režírovat
dynamické mladé ženy, které mají své představy nejen o mužích, ale i o režisérech. „Zakázané uvolnění se točí kolem bouřky,
hospody, hokeje, svatby a nepříliš povedeného únosu nevěsty. Tři ženské pohledy na svět i na muže přinesou nečekané
vyústění,“ dodává Motyčka.
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Do pardubického letního kina v parku dorazí režisér Jan Hřebejk URL
WEB, Datum: 15.08.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: 5plus2.cz, Michal Dvořák, RU / den: 13 988
V pátek večer by pardubické letní kino mělo zažít filmovou slavnost - svou hořkou komedii Zakázané uvolnění přijede
osobně představit jeden z nejúspěšnějších českých režisérů Jan Hřebejk.
"Dorazí s ním scénárista Petr Kolečko. A protože Zakázané uvolnění je navzdory hokejovému názvu film především o ženách a
jejich vztahu k mužům, doplní filmařskou delegaci i jedna z hlavních hrdinek - herečka Zuzana Stavná," uvedl promotér
bezplatného letního kina v Tyršových sadech Jan Motyčka.
V kině režisér Hřebejk prý povypráví o tom, jaké nástrahy přináší přenos divadla na filmové plátno a jaké je režírovat
dynamické mladé ženy, které mají své představy nejen o mužích, ale i o režisérech.
"Zakázané uvolnění se točí kolem bouřky, hospody, hokeje, svatby a nepříliš povedeného únosu nevěsty. Tři ženské pohledy
na svět i na muže přinesou nečekané vyústění," dodává Motyčka.
Projekce s účastí filmové delegace začíná ve 21 hodin. Kvůli rekonstrukci parku je vchod posunutý o 200 metrů oproti
původnímu.
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Strach a smích ovládne letní kino
TISK, Datum: 16.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Víkendové letní kino v Tyršových sadech bude ve znamení amerických snímků z minulého roku. Dnes se bude
promítat komedie Millerovi na tripu a zítra horor V zajetí démonů.
„David Burke je bezvýznamný dealer marihuany, jehož klientelu tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti, o kterých si myslí, že se
věnují ledasčemu jinému. Takže co by se tak asi mohlo zvrtnout? Všechno,“ řekl o sobotním filmu promotér Pardubického
letního kina Jan Motyčka. Millerovi na tripu je vhodným filmem pro celou rodinu.
Zítřek bude o poznání hrůzostrašnější, protože mráz po zádech přivodí divákům snímek V zajetí démonů režiséra Jamese
Wana.
„Hrůzostrašný případ z domu v Amityville nebyl první – ještě dříve došlo k záhadným děsivým událostem v Harrisville. Film V
zajetí démonů, natočený podle skutečných událostí, vypráví hrůzný příběh světově proslulých vyšetřovatelů paranormálních
jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří byli pozváni na odlehlou farmu,“ popsal nedělní film Jan Motyčka. Promítat se bude
jako vždy od 21 hodin a vstup do kina je zdarma.
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Miliontá plavkyně aquacentra, soutěže ve vodním lyžování a inline bruslení
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Co týden dal
Pondělí 11. srpna – V Pardubicích začala poslední etapa rekonstrukce výpadovky na Chrudim. Auta neprojedou od Teplého
ulice až ke třídě Míru. Po celý týden na tenisových kurtech pod pardubickém zámkem pokračoval populární turnaj mladých
tenistů Pardubická juniorka.
Úterý 12. srpna – Miliontou návštěvnicí Aquacentra Pardubice se krátce před desátou hodinou stala rodačka z Chebu,
pětadvacetiletá studentka Univerzity Pardubice Hana Moulisová.
Středa 13. srpna – V areálu Marin klubu Mělice bylo zahájeno v České republice historicky první Mistrovství Evropy a Afriky ve
vodním lyžování.
Čtvrtek 14. srpna – V Tyršových sadech se mohou konečně po čtyřech letech kácet stromy. Krajský úřad Pardubického kraje
definitivně rozhodl, kolik jich může být odstraněno.
Pátek 15. srpna –Pardubická třída Míru seměníkaždýmdnem. Na„kulatém rohu“ už pracovníci položili novou dlažbu.
Sobota 16. srpna – První ročník Inline Open Pardubice, tedy soutěžvjízděnainline bruslích, se uskutečnil za velkéhozájmu
diváků i samotných bruslařů na Autodromu Pardubice za hypermarketem Albert u výpadovky na Hradec Králové
Neděle 17. srpna – Pardubické letní kino v Tyršových sadech uvedlo hororový americký snímekVzajetí démonů.

Region vydání: Východní Čechy
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Režisér Hřebejk: Letní kina by měla být zdarma všude
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Martin Ťopek, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Do pardubického letního kina dorazil uvést svůj film Zakázané uvolnění jeden z nejlepších současných českých
režisérů Jan Hřebejk. Vypráví v něm o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si
tři holky nalejou, až když je ten správný čas.
Režisérův poslední snímek, který vznikl přepracováním divadelní hry, představil jako pomník divadlu a jeho kouzlu. „Viděl jsem
stenojmenné představení asi čtyřikrát a říkal jsem si, že by bylo dobré jej nejprve jen zaznamenat pro ostravskou televizi, ale
nakonec vznikl film,“ říká Jan Hřebejk.
* V divadelní podobě hrají jen tři herečky, vy jste do filmu přidal i mužské herce. Proč?
Představení trvá jen asi hodinu, což je na film málo. Ale nechtěli jsme zasahovat do struktury ženských rolí. Museli jsme proto
napsat něco vnějšího, co film obohatí, ale nijak nezasáhne do podstaty děje. Navíc se mužské role scénáristovi Petru Kolečkovi
podařily napsat osvěžujícím způsobem.
* Jak byste označil tuto komedii?
Film, kde se člověk směje, ale je na něm přitom vidět, že autor rozumí ženám. Není to ale pohled na ženské věci očima muže,
ale zcela plastická věc popisujicí realitu.
* Váš film se v Pardubicích promítá v letním kině. Mají podle vás podobné akce pod širým nebem budoucnost?
Já mám třeba nádherný zážitek z letního kina na bulharské pláži, kam jsem se kdysi dostal, abych videl český film Jáchyme, hoď
ho do stroje. Ale jak dnes díky stále se zvětšujícím televizím roste možnost mít kinematografický zážitek doma, tak odpadá ta
nutnost vzít si deku a někam jít a dívat se na film venku. Letní kino je zkrátka akce, chodí mnohdy celá parta a je to takový
rituál a zážitek, který se třeba ani nemusí týkat filmu.
* Jak se jako režisér díváte na to, že se filmy uvádí v Pardubicích pro diváky zdarma?
Film v kině se dostává do fáze, kdy začíná být exkluzivní. Stejně jako obraz v galerii. A já třeba nerozumím tomu, že ve
Veletržním paláci máme galerii moderního umění, a tam je úplně hanebná návštěvnost. Přitom vstupné je asi šest procent
rozpočtu té instituce. Jsme přece bohatá země, tak proč se tam to vstupné vybírá? Proč do podobných institucí není vstupné
zdarma. Třeba ve Washingtonu jsem viděl v galeriích doslova davy lidí a všude kolem jsou desítky kaváren a obchodů s
upomínkovými předměty. Já si myslím, že letní kina by měla být zdarma, ať se vydělají peníze na tom okolo.

Foto popis: Režisér Jan Hřebejk s delegací dorazil do Tyršových sadů.
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Režisér Hřebejk říká, že letní kina by měla být zdarma URL
WEB, Datum: 18.08.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Do pardubického letního kina dorazil uvést svůj film Zakázané uvolnění jeden z nejlepších současných českých režisérů Jan
Hřebejk. Vypráví v něm o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si tři holky
nalejou, až když je ten správný čas.
Režisér poslední snímek, který vznikl přepracováním divadelní hry, představil jako pomník divadlu a jeho kouzlu.
"Viděl jsem stejnojmenné představení asi čtyřikrát a říkal jsem si, že by bylo dobré jej nejprve jen zaznamenat pro ostravskou
televizi, ale nakonec vznikl film," říká Jan Hřebejk.
V divadelní podobě hrají jen tři herečky, vy jste do filmu přidal i mužské herce. Proč?
Představení trvá jen asi hodinu, což je na film málo. Ale nechtěli jsme zasahovat do struktury ženských rolí. Museli jsme proto
napsat něco vnějšího, co film obohatí, ale nijak nezasáhne do podstaty děje. Navíc se mužské role scénáristovi Petru Kolečkovi
podařily napsat osvěžujícím způsobem.
Jak byste označil tuto komedii?
Film, kde se člověk směje, ale je na něm přitom vidět, že autor rozumí ženám. Není to ale pohled na ženské věci očima muže,
ale zcela plastická věc popisující realitu.
Váš film se v Pardubicích promítá v letním kině. Mají podle vás podobné akce pod širým nebem budoucnost?
Já mám třeba nádherný zážitek z letního kina na bulharské pláži, kam jsem se kdysi dostal, abych viděl český film Jáchyme, hoď
ho do stroje. Ale jak dnes díky stále se zvětšujícím televizím roste možnost mít kinematografický zážitek doma, tak odpadá ta
nutnost vzít si deku a někam jít a dívat se na film venku. Letní kino je zkrátka akce, chodí mnohdy celá parta a je to takový
rituál a zážitek, který se třeba ani nemusí týkat filmu.
Jak se jako režisér díváte na to, že se filmy uvádí v Pardubicích pro diváky zdarma?
Film v kině se dostává do fáze, kdy začíná být exkluzivní. Stejně jako obraz v galerii. A já třeba nerozumím tomu, že ve
Veletržním paláci máme galerii moderního umění, a tam je úplně hanebná návštěvnost. Přitom vstupné je asi šest procent
rozpočtu té instituce. Jsme přece bohatá země, tak proč se tam to vstupné vybírá? Proč do podobných institucí není vstupné
zdarma. Třeba ve Washingtonu jsem viděl v galeriích doslova davy lidí a všude kolem jsou desítky kaváren a obchodů s
upomínkovými předměty. Já si myslím, že letní kina by měla být zdarma, ať se vydělají peníze na tom okolo.
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Zakázané uvolnění přijel do Pardubického letního kina uvést režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Rubrika: Pardubický kraj

Zajímavost
Pardubice – Českou komedii Zakázané uvolnění přijela do Pardubického letního kina představit hned trojice autorů. Kromě
populárního režiséra Jana Hřebejka (na snímku) přijeli v pátek večer do Pardubici scénárista Petr Kolečko a představitelka
jedné z hlavních rolí Zuzana Stavná. „Jde o jednu z nejzdařilejších filmových adaptací divadelní hry za poslední léta,“ podotkl
na adresu snímku provozovatel letního kina Tomáš Drechsler. Film Zakázané uvolnění je zfilmován podle stejnojmenné
divadelní hry, kterou před dvěma lety uvedlo A studio Rubín.

Zpět

Zakázané uvolnění přijel do Pardubického letního kina uvést režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Orlický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Pardubický kraj

Zajímavost
Pardubice – Českou komedii Zakázané uvolnění přijela do Pardubického letního kina představit hned trojice autorů. Kromě
populárního režiséra Jana Hřebejka (na snímku) přijeli v pátek večer do Pardubici scénárista Petr Kolečko a představitelka
jedné z hlavních rolí Zuzana Stavná. „Jde o jednu z nejzdařilejších filmových adaptací divadelní hry za poslední léta,“ podotkl
na adresu snímku provozovatel letního kina Tomáš Drechsler. Film Zakázané uvolnění je zfilmován podle stejnojmenné
divadelní hry, kterou před dvěma lety uvedlo A studio Rubín.
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Zakázané uvolnění přijel do Pardubického letního kina uvést režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubický kraj

Zajímavost
Pardubice – Českou komedii Zakázané uvolnění přijela do Pardubického letního kina představit hned trojice autorů. Kromě
populárního režiséra Jana Hřebejka (na snímku) přijeli v pátek večer do Pardubici scénárista Petr Kolečko a představitelka
jedné z hlavních rolí Zuzana Stavná. „Jde o jednu z nejzdařilejších filmových adaptací divadelní hry za poslední léta,“ podotkl
na adresu snímku provozovatel letního kina Tomáš Drechsler. Film Zakázané uvolnění je zfilmován podle stejnojmenné
divadelní hry, kterou před dvěma lety uvedlo A studio Rubín.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

213 / 268

Zpět

Zakázané uvolnění přijel do Pardubického letního kina uvést režisér Jan Hřebejk
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 8 831, Rubrika: Pardubický kraj

Zajímavost
Pardubice – Českou komedii Zakázané uvolnění přijela do Pardubického letního kina představit hned trojice autorů. Kromě
populárního režiséra Jana Hřebejka (na snímku) přijeli v pátek večer do Pardubici scénárista Petr Kolečko a představitelka
jedné z hlavních rolí Zuzana Stavná. „Jde o jednu z nejzdařilejších filmových adaptací divadelní hry za poslední léta,“ podotkl
na adresu snímku provozovatel letního kina Tomáš Drechsler. Film Zakázané uvolnění je zfilmován podle stejnojmenné
divadelní hry, kterou před dvěma lety uvedlo A studio Rubín.
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Letní kino uvede film s hvězdným obsazením
TISK, Datum: 18.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Po víkendovém hororu a komedii přijde na řadu životopisné a historické drama Klub poslední naděje, které se
bude promítat v pardubických Tyršových sadech. Zajímavostí je, že jednoho z představitelů si zahraje americký zpěvák skupiny
30 Second To Mars Jared Leto.
„Píše se rok 1985. Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že munezbývá
více než 30 dnů života. Doktoři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevědí rady, a tak Ronovi víceméně dokáží poradit jediné –
pošlou jej domů umřít. Ale Ron to nevzdává, pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá
cestu, jak přežít,“ vysvětluje děj filmu promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Promítání amerického snímku začíná opět ve 21 hodin a vstup je zdarma.

Zpět
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V letním kině už dnes večer Blízko od sebe. S řadou hvězd
TISK, Datum: 19.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Dnešní program v Pardubickém letním kině Pernštejn bude patřit dramatickému snímku.
Diváci se mohou těšit na americký film Blízko od sebe.
V hlavní roli zazáří ikona amerického filmu Meryl Streepová nebo Ewan McGregor, který je známý například z filmu Nic nás
nerozdělí.
„Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu v Oklahomě na pohřeb otce, básníka a opilce,který spáchal sebevraždu.
Jeho žena, cynická a celoživotně konfliktní Violet, takřka s potěšením rozdmychává spory se svými třemi dcerami. Ani jedna z
nich to nemá jednoduché: jedné se hroutí manželství, další tutlá aférku se svým bratrancem, třetí se právě zasnoubila a ani na
pohřbu není schopna mluvit o ničem jiném než o nadcházející svatbě,“ přiblížil děj filmu promotér Pardubického letního kina
Jan Motyčka.
Pardubické letní kino promítá o prázdninách denně za příznivého počasí vždy od 21 hodin. Kvůli rekonstrukci Tyršových
sadů je vchod do kina posunut o 200 metrů. Vstup je zcela zdarma.

Zpět

Moderátor Roman Víšek: „Z letního kina je výborná značka“
TISK, Datum: 20.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – Pravidelným návštěvníkem Pardubického letního kina Pernštejn je od jeho vzniku i známý rozhlasový a televizní
moderátor ROMAN VÍŠEK (na archivním snímku Luboše Jeníčka).
Pravidelný host
Letos už do Tyršových sadů na bezplatné filmové projekce pod širým nebem zavítal po několikáté. Před časem zde například
uvedl početnou delegaci k novému českému snímku Parádně pokecal.
„Pro mě to bylo velká čest,že jsem byl vyzván, abych zde uvedl další filmovou delegaci. Pardubické letní kino je fenomén. Za
devět let, co existuje, se z něj stala výborná značka. Opravdu je dnes známé takřka po celé republice. I organizátoři v jiných
městech vědí, o co jde, co se tady promítá, shodují se na tom, že je to úspěšný projekt. Proto jsem rád, že mohu být alespoň
trošku jeho součástí,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro Deník historicky první vítěz prestižní divácké ceny TýTý v kategorii
Televizní hlasatel z roku 1991.
Mimořádný počin
„Obdivuji všechny, kteří Pardubické letní kino dali dohromady. Ono něco vymyslet a udržet to rok nebo dva, není zas až tak
těžké, ale udržet to při životě devět let, to už je skutečně mimořádný počin,“ konstatoval Roman Víšek. „A protože znám i
překážky, s kterými se Pardubické letní kino muselo ve své historii potýkat, o to víc jeho pořadatele obdivuji a držím jim
palce,“ uzavřel známý moderátor.
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Natáčení filmu Parádně pokecal? Nadšení a pohoda!
TISK, Datum: 20.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura východní čechy

Představitel Readyho Jakub Xavier Baro byl členem početné delegace při speciální projekci nového českého snímku Tomáše
Pavlíčka v Pardubickém letním kině.
Rozhovor
Téma východočeských Deníků: Zajímavé hosté v Pardubickém letním kině Pernštejn
Pardubice – Do Pardubického letního kina zavítal mladý zpěvák, kytarista, písničkář, perkusista, výtvarník a také
příležitostný herec JAKUB XAVIER BARO (na snímku).
V Tyršových sadech byl členem početné delegace při speciální projekci nového českého snímku Parádně pokecal, v němž si
zahrál postavu kamaráda hlavního hrdiny Štěpána – Readyho.
* Co se vám vybaví, když se řeknou Pardubice?
Perník (úsměv). Párkrát jsem Pardubicemi projížděl, takže trefím na nádraží, ale jinak je moc neznám.
* A co jste říkal atmosféře v Pardubickém letním kině?
Přiznám se, že jsem vůbec netušil, že míříme do letního kina, ve kterém jsem nebyl strašně dlouho. Mile mě překvapilo, kolik lidí
na náš film do Tyršových sadů dorazilo. Pořadatelé nám sdělili, že je tu kolem sedmi až osmi stovek diváků, což bylo
samozřejmě potěšující.
* Jak se díváte na myšlenku bezplatných filmových prázdninových projekcí pod širým nebem?
To je skvělá myšlenka. Ten nápad se mi opravdu líbí. Moc často se nestává, že by lidé měli možnost sledovat v letním kině
filmy zadarmo. Většinou se za všechno platí, a tak je úžasné, když někdo přijde s takovým projektem. To je moc příjemné.
* Jaké jste měl dojmy z projekce filmu Parádně pokecal?
Když jsme ho viděl poprvé na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, přišly mi nejprve rozhovory mezi
jednotlivými postavami trochu hloupé. Ale pak jsem se hned začal chechtat. Po chvíli jsem zjistil, že ten film má vtip, hraje si s
nadsázkou. Pobavilo mě i to, že je to úplně jiný formát, než na který jsme v Česku zvyklí.
* Jak se vám spolupracovalo s mladým režisérem, chrudimským rodákem Tomášem Pavlíčkem?
Jsem rád, že jsme se spolu potkali a dohodli, že jsem v jeho celovečerním debutu mohl hrát. Tomáš si na nic nehraje. Natáčení
bylo hodně intuitivní, panovala při něm velká pohoda. Byla to velice příjemná zkušenost. Vminulosti jsem měl příležitost podílet
se na filmech s velkými profíky, jako je herec Bolek Polívka nebo režisér a kameraman F. A. Brabec. Vpřípadě snímku Parádně
pokecal byla většina členů štábu ještě studenty. Bylo vidět, jak moc chtějí ten film dělat a přestože třeba nebylo k dispozici
takové zázemí či technika, všechno se dohánělo snahou a nadšením. To člověka hodně nabíjelo a myslím si, že je to z toho
filmu také hodně cítit.
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Pardubické letní kino uvede animovanou dobrodružnou komedii Jak vycvičit draka
TISK, Datum: 20.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Dnešní program v Pardubickém letním kině bude uvolněný. Večer se bude hrát animovaná dobrodružná komedie
Jak vycvičit draka, která bude vhodná pro celou rodinu. Film byl natočen podle knižní předlohy spisovatelky Cressidy
Cowellové, která je známou britskou autorkou dětských knih.
„Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák. Vikingský teenager nějak nemůže zapadnout mezi ostatní obyvatele
rodného ostrova Blpu, protože na rozdíl od nich spíše než svaly používá hlavu. Asi by se to dalo přejít, kdyby Škyťák nebyl
synem náčelníka vesnice, Kliďase Velikána. Taťka má syna rád, ale bohužel si uvědomuje jeho „nedostatečnost“. Zvlášť, když
se blíží Škyťákovo iniciační uvedení mezi dospělé Vikingy, které lze úspěšně absolvovat jediným způsobem – zabitím draka v
souboji,“ vysvětluje hlavní zápletku filmu promotér Pardubického letního kina v Tyršových sadech Jan Motyčka.
Projekce se bude jako vždy konat od jednadvaceti hodin v Tyršových sadech. Letní kino bude promítat do konce srpna, a tak
mají zájemci poslední šanci zhlédnout atraktivní snímek pod širým nebem. Vstup do kina je jako již tradičně zdarma.
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Dostihové odpoledne v Pardubicích
TISK, Datum: 21.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Tipy na
víkend - inzerce

dne, kromě něj je ale připraveno dalších osm dostihů. Například Steeplechase cross country Peruána, trojnásobného vítěze
Velké pardubické. Pardubice – Milovníci vína si přijdou tento pátek od dvanácti hodin a v sobotu od deseti hodin na své. Na
pardubickém zámku se totiž koná již tradiční Festival vína, který zahrnuje ochutnávky vína, výstavy a prezentace vinařů.
Představí se více než 60 vystavovatelů domácích i zahraničních vín. Bude zde také možnost degustace a nebude chybět ani
prodej rozličných odrůd, steaků, sýrů a specialit francouzské kuchyně. K tomu si návštěvníci mohou poslechnout cimbálovou
muziku a zahrát si tematické soutěže. Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede tuto sobotu scififilm Star Trek: Do
temnoty. Kapitán Kirk se s lodí Enterprise a celou svou posádkou vydává do válečné zóny. V srpnu se promítá denně zcela
zdarma od devíti hodin večer v Tyršových sadech.

Foto popis: Ilustrační foto: archiv Deníku Pardubice – Již třetí, tedy už předposlední kvalifikační dostih na letošní 124. velkou
pardubickou se jede tuto sobotu.
Foto popis: Zahájení je naplánováno na třináctou hodinu na pardubickém závodišti. Kvalifikační dostih bude samozřejmě
vrcholem
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Dokument sleduje reálnou komunitu
TISK, Datum: 21.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Letní kino promítne film o slasti v bolesti
Pardubice – Oblíbený prázdninový projekt Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes od devíti hodin večer v Tyršových
sadech zcela zdarma český film Nebe, Peklo z cyklu Bez cenzury.
„Dokument Davida Čálka zachycuje čtveřici lidí rozdílného věku, zaměření i povolání, kteří objevili rozkoš v bolesti a svou
neobvyklou vášeň nepotlačují ani neskrývají. Tvoří uzavřené společenství, které samo sebe označuje zkratkou BDSM, a jehož
členové se zabývají nejrůznějšími způsoby bolesti,“ popisuje dnešní snímek promotér letního kina Jan Motyčka.
Komunita BDSM funguje v Čechách již řadu let a její kořeny můžeme hledat v dobách temného komunismu. „Ve filmu jsem se
pokusil přistoupit k těmto lidem nebulvárním způsobem, i když, jak napovídá název cyklu Bez cenzury, způsobem otevřeným
tak, jak byli protagonisté otevření ke mně. Zezačátkumiběhalmráz po zádech, ale postupně jsem i pro jejich fascinaci našel
pochopení,“ podotýká režisér David Čálek.
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S Letními peckami můžete soutěžit ještě do půlky září URL
WEB, Datum: 21.08.2014, Zdroj: pardubickenovinky.cz, RU / den: 40 000
I třetí ročník naší prázdninové soutěže je založen na principu sbírání razítek do Vandrovní knížky. Soutěžícím stačí nasbírat pět
razítek z 20 možných a dostanou se do slosování.
„Hlavní cenou je wellness víkend pro dvě osoby v hotelu Vista na Dolní Moravě. Tablet zase získá ten, kdo vyfotí nejvíc
soutěžních QR kódů v jednotlivých destinacích a odpoví správně na připravenou otázku,“ připomněl krajský radní pro cestovní
ruch René Živný.
Vandrovní knížku si turisté mohou vyzvednout zdarma na každém informačním centru v Pardubickém kraji i na všech vybraných
turistických cílech. Samozřejmě jsou k dispozici také ke stažení na webových stránkách kraje a destinační společnosti,
vystřihnout si ji mohou také z letního vydání Turistických novin.
Vandrovní knížky s alespoň pěti razítky je nutné poslat na adresu Destinační společnosti Východní Čechy do 22. září.
Vyhlášení výsledků se uskuteční 1. října 2014.
Zapojená soutěžní místa:
· Dělostřelecká tvrz Hůrka
· Klášter Hora Matky Boží
· Dolní Morava relax&sport resort
· Zámek Slatiňany
· Švýcárna Slatiňany
· Rekreační lesy Podhůra
· Poklad v geoparku Železné hory
· Průmyslové muzeum Mladějov a mladějovská úzkokolejka
· Muzeum řemesel Letohrad
· Zámek Moravská Třebová
· Gastronomie v Litomyšli
· Zámecké sklepení Litomyšl
· Originální fotografie z Choltic
· Tradice a historie na Veselém Kopci
· Hrad Svojanov
· Vodní radovánky a atrakce v centru Pardubic
· Sportareál České Petrovice
· Výletní loď Arnošt z Pardubic
· Železnými horami na koni
· Pardubické letní kino
· Lanové centrum Pardubice
· Na rybolov do Lázní Bohdaneč
(red, foto: pardubický kraj)
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Pardubický kraj: S Letními peckami můžete soutěžit ještě do půlky září URL
WEB, Datum: 21.08.2014, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Tisková zpráva, RU / den: 115 040
Pardubice (20. 8. 2014) – Chladna z rána, dozrávající švestky a jablka, reklamy na školní potřeby… a první desítky vyplněných
Vandrovních knížek v poštovní schránce Destinační společnosti Východní Čechy. Neklamná znamení, že prázdninová sezóna
se chýlí ke konci a soutěživým turistům v Pardubickém kraji zbývá jen necelý měsíc na to, aby se utkali o bohaté ceny soutěže
Letní pecky, poznej všecky. Nic není rozhodnuto, až do 15. září mohou sbírat razítka a fotit soutěžní QR kódy při výletech za
zážitky a atrakcemi.
“I třetí ročník naší prázdninové soutěže je založen na principu sbírání razítek do Vandrovní knížky. Soutěžícím stačí nasbírat
pět razítek z 20 možných a dostanou se do slosování. Hlavní cenou je wellness víkend pro dvě osoby v hotelu Vista na Dolní
Moravě. Tablet zase získá ten, kdo vyfotí nejvíc soutěžních QR kódů v jednotlivých destinacích a odpoví správně na
připravenou otázku,“ připomněl krajský radní pro cestovní ruch René Živný.

Vandrovní knížku si turisté mohou vyzvednout zdarma na každém informačním centru v Pardubickém kraji i na všech vybraných
turistických cílech. Samozřejmě jsou k dispozici také ke stažení na webových stránkách kraje a destinační společnosti,
vystřihnout si ji mohou také z letního vydání Turistických novin.

Vandrovní knížky s alespoň pěti razítky je nutné poslat na adresu Destinační společnosti Východní Čechy do 22. září.
Vyhlášení výsledků se uskuteční 1. října 2014.
Zapojená soutěžní místa:
· Dělostřelecká tvrz Hůrka
· Klášter Hora Matky Boží
· Dolní Morava relax&sport resort
· Zámek Slatiňany
· Švýcárna Slatiňany
· Rekreační lesy Podhůra
· Poklad v geoparku Železné hory
· Průmyslové muzeum Mladějov a mladějovská úzkokolejka
· Muzeum řemesel Letohrad
· Zámek Moravská Třebová
· Gastronomie v Litomyšli
· Zámecké sklepení Litomyšl
· Originální fotografie z Choltic
· Tradice a historie na Veselém Kopci
· Hrad Svojanov
· Vodní radovánky a atrakce v centru Pardubic
· Sportareál České Petrovice
· Výletní loď Arnošt z Pardubic
· Železnými horami na koni
· Pardubické letní kino
· Lanové centrum Pardubice
· Na rybolov do Lázní Bohdaneč
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Lepší, než popíjet pivo, říká trenér o cvičení v kině
TISK, Datum: 22.08.2014, Zdroj: 5plus2, Strana: 1, Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICE
Pardubický sportovec René Blažejovský se rozhodl využít pardubického letního kina k tomu, aby v něm dělal nábory
sportovců pro své kondiční tréninky v Tyršových sadech a zároveň osvětu, že mladým lidem sluší více sport než pití alkoholu.
Strana 3

Zpět

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO DĚTI. S BOXEM A PEJSKY
TISK, Datum: 22.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

POD DOHLEDEM René Blažejovského (na snímku vlevo) a dalších nadšenců z Macak´s Gym Pardubice se v prostorách
Pardubického letního kina uskutečnilo ve čtvrtek sportovní odpoledne určené nejen pro děti a mládež z dětských domovů,
ale každého zájemce. Vyzkoušet jste si tu mohli thajský box, sledovat psí dovednosti nebo se dozvědět, jak využít přírodu jako
tělocvičnu.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
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Pardubické letní kino Pernštejn dnes přiblíží civilní život bývalé první dámy Olgy Havlové
TISK, Datum: 22.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Nenechte si ujít
Pardubice – Na celovečerní dokumentární film o bývalé první dámě Olze Havlové (na archivním snímku) můžete zajít dnes
večer do Pardubického letního kina Pernštejn.
Od devíti hodin v Tyršových sadech můžete nahlédnout do života ženy mnoha tváří. Promítá se zdarma.
„Dnešní dokumentární film režiséra Miroslava Janka, který režíroval i film Občan Havel nebo Čtyři dohody, je osobním
portrétem výjimečné osobnosti. Osobitá žena, veřejnosti známá jako manželka Václava Havla a zakladatelka nadace Výbor
dobré vůle, je zde představena ze své civilní stránky. Režisér se tu tolik nesoustředí na oficiální biografická data, ale nechává
promlouvat dosud nezveřejněné archivní záběry a fotografie i osobní zpovědi přátel,“ nastínil děj promotér letního kina Jan
Motyčka.
Žena mnoha tváří
Nejbližší a nejspolehlivější parťák Václava Havla, kamarádka, která nezkazí žádnou legraci, naopak ji vymýšlí, štědrá hostitelka,
vášnivá hráčka a houbařka, milovnice přírody, ostrá glosátorka, statečná a neúnavná disidentka, žena věcná, vždy s nohama
na zemi a svá. I tak ji popisují její nejbližší přátelé.
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Co týden dal
TISK, Datum: 25.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice se staly mekkou vinařů. Dříteč přivítala mezi golfisty i tenistu Nováčka
Pondělí 18. srpna – V Pardubickém letním kině, které promítá o prázdninách zcela zdarma v Tyršových sadech, byl k vidění
pozoruhodný film Klub poslední naděje.
Úterý 19. srpna – V Golf Resortu Dříteč pod Kunětickou horou se uskutečnil charitativní turnaj v golfu, na který zavítal i bývalý
úspěšný tenista Karel Nováček.
Středa 20. srpna – Pardubická „velká“ radnice se přela s vedením prvního městského obvodu o podobě chodníků na
pardubické ulici 17. listopadu.
Čtvrtek 21. srpna –Město Pardubice vyjednává o možnosti koupit historicky ceněné Automatické mlýny.
Pátek 22. srpna – Město perníku se stalo „mekkou“ vinařů. Konal se zde Pardubický festival vína a Pardubická vinařská noc.
Sobota 23. srpna – Na pardubickém dostihovém závodišti se běžela třetí kvalifikace na jeden z nejprestižnějších dostihů na
starém kontinentu – na Velkou pardubickou.
Neděle 24. srpna – Pardubické letní kino Pernštejn uvedlo v Tyršových sadech film Zpátky do ringu.
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Letní kino uvede film plný populárních hvězd
TISK, Datum: 25.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Kultura východní čechy

Pardubice – Dnešní večer v Pardubickém letním kině bude ve znamení životopisného dramatu Koleje osudu.
Tento snímek přinese řadu hollywoodských hvězd, například Colina Firtha nebo Nicole Kidmanovou, kterou diváci mohou znát
například z fantasy filmu Zlatý kompas.
Snímek byl natočen v loňském roce a režie se chopil Jonathan Teplitzky. Doba trvání filmu je necelé dvě hodiny.
„Britský důstojník Eric Lomax padl během druhé světové války do japonského zajetí, kde zažil nejen nepředstavitelnou dřinu a
hladovění při stavbě železnice, ale také děsivé mučení. Film Koleje osudu sleduje jeho osud za války i mnoho let poté. Potkává
ženu, o níž ani nesnil, vezme si ji a s pomocí jejího citu se s tehdejšími zážitky snaží vyrovnat. S podporou své ženy Patti a
nejlepšího přítele Finlayho se vydává do Thajska po stopách svého utrpení. Na místě zjistí, že jeho tehdejší trýznitel, důstojník
Takaši Nagase, stále žije. Touha po pomstě ho žene do Japonska, aby svou noční můru konfrontoval a za jakoukoliv cenu se jí
navždy zbavil,“ přiblížil děj filmu promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Až do konce srpna mají zájemci možnost vidět atraktivní filmy pod širým nebem. Promítání začíná opět od jednadvaceti hodin a
vstup je jako již tradičně zdarma.
Kvůli rekonstrukci Tyršových sadů je vchod do kina posunutý o dvěstě metrů.
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Letní pecky, poznej všecky
TISK, Datum: 25.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Neušlo nám
Pardubice – Prázdniny sice pomalu končí, veškerá sranda však u konce ještě zdaleka není. Sluníčko pořád ještě dovolí nazout
tenisky, sbalit batoh a vyšlápnout si na výlet. Atřeba díky tomu i něco vyhrát. Až do půlky září totiž potrvá soutěž Letní pecky,
poznej všecky, jejíž třetí díl na začátku léta vyhlásila Destinační společnost Východní Čechy.
Ještě měsíc. Letní pecky, seber všecky
„Prázdninová sezona se chýlí ke konci a turistům v Pardubickém kraji zbývá už jen necelý měsíc na to, aby se utkali o ceny
soutěže Letní pecky, poznej všecky. Až do 15. září mohou sbírat razítka a fotit soutěžní QR kódy při výletech za zážitky a
atrakcemi,“ připomněl Jakub Rychtecký z kanceláře hejtmana.
Třetí ročník prázdninové soutěže je stejně jako ty předchozí založen na principu sbírání razítek do Vandrovní knížky.
Soutěžícím stačí nasbírat pět razítek z dvaceti možných a dostanou se do slosování. Hlavní výhrou je wellness víkend pro dvě
osoby v hotelu Vista na Dolní Moravě. Tablet zase získá ten, kdo vyfotí nejvíc soutěžních QR kódů a odpoví správně na
připravenou otázku.
Vandrovní knížka zdarma i na webu
„Vandrovní knížku si turisté mohou vyzvednout zdarma v každéminformačním centru v Pardubickém kraji i na vybraných
turistických cílech. Samozřejmě jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách kraje a Destinační společnosti, vystřihnout si
ji mohou také z letního vydání Turistických novin,“ nechal se slyšet Jakub Rychtecký.
Vandrovní knížky razítky je nutné poslat na adresu Destinační společnosti Východní Čechy do pondělí 22. září. Výsledky
budou vyhlášeny 1. října 2014.
Kdo se letos do projektu zapojil? · Dělostřelecká tvrz Hůrka · Klášter Hora Matky Boží · Dolní Morava relax&sport resort ·
Zámek Slatiňany · Švýcárna Slatiňany · Rekreační lesy Podhůra · Poklad v geoparku Železné hory · Průmyslové muzeum
Mladějov a mladějovská úzkokolejka · Muzeum řemesel Letohrad · Zámek Moravská Třebová · Gastronomie v Litomyšli ·
Zámecké sklepení Litomyšl · Originální fotografie z Choltic · Tradice a historie na Veselém Kopci · Hrad Svojanov · Vodní
radovánky a atrakce v centru Pardubic · Sportareál České Petrovice · Výletní loď Arnošt z Pardubic · Železnými horami na koni
· Pardubické letní kino · Lanové centrum Pardubice · Rybolov v Lázních Bohdanči
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Letní kino dnes večer prostře zdarma Cizí oběd
TISK, Datum: 26.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Náš tip
Pardubice – Dnes večer se diváci Pardubického letního kina v Tyršových sadech mohou těšit na romantickou komedii Cizí
oběd.
„Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím pozoruhodné sítě poslíčků.
Vědci z Harvardovy univerzity tento dokonalý doručovací systém analyzovali a dospěli k závěru, že na špatnou adresu doputuje
jen jeden z milionu obědů. A právě tento ojedinělý zatoulaný oběd svede dohromady osudy dvou lidí – půvabné Ily, která žije
osaměle v domácnosti a marně bojuje o manželovu pozornost, a úředníka Saajana, kterému důchod nepříjemně klepe na
dveře,“ přiblížil děj filmu promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Snímek je zasazený do indického prostředí a trvá necelou hodinu a půl. V projekci Cizí oběd se objeví Irrfan Khan, který je
známý z populárního filmu Milionář z chatrče.
Promítat se bude pod širým nebem opět od jednadvaceti hodin a vstup je jako vždy zdarma. Vchod do Tyršových sadů je kvůli
rekonstrukci posunutý o dvě stě metrů dál.
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Letní kino bude putovat společně s Hobitem
TISK, Datum: 27.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tob, vlk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Dnešní večer v Pardubickém letním kině v Tyršových sadech bude opravdu dobrodružný. Na programu je totiž
snímek Hobit: Šmakova dračí poušť.
Režii má na svědomí úspěšný americký režisér Peter Jackson, známý díky trilogii Pán prstenů, která na Hobita volně navazuje.
„Hobit: Šmakova dračí poušť líčí další pokračování cesty Bilba Pytlíka, který se vydal na pouť společně s čarodějem Gandalfem
a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Jejich cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků
Erebor. Poté,co přežili začátek své neočekávané cesty, pokračuje tato výprava směrem na Východ, setkává se s kožoměncem
Meddědem a v lese plném nástrah je přepadena houfem obřích Pavouků,“ uvedl o tomto fantasy filmu promotér Pardubického
letního kina Jan Motyčka.
Ve snímku budou k vidění velké hvězdy filmového nebe, jako je například Ian Mc Kellen, Orlando Bloom nebo Cate Blanchett.
Vstup do kina je zdarma a promítání začíná jako vždy od jednadvaceti hodin.

Zpět

Do letního kina míří režisér Novák
TISK, Datum: 27.08.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (mat), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE
Krátce
Na zítřejší projekci do pardubického letního kina přijede režisér Jan „Chicago“ Novák. Uvede tady svůj film Nedodržený slib.
Popisuje životní pouť fotbalisty Martina Friedmanna, který přežil nejhorší nástrahy osudu a války, ze Slovenska se přes Izrael
dostal až do USA. Novák s režisérem Jiřím Chlumským příběh převedli na filmové plátno, roli dostala více než stovka herců a
tisíc komparzistů.
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Jak hrát fotbal o život? Dnes v letním kině
TISK, Datum: 28.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Kdo viděl filmy Valmont, Báječná léta pod psa, Šeptej či Nejasná zpráva o konci světa, zná tvorbu scénáristy Jana
Chicago Nováka. „A kdo s ním někdy mluvil, ví, že Jan Chicago Novák je neuvěřitelný sběrač a vypravěč příběhů. Tak vznikl i
scénář k filmu Nedodržený slib, který je o talentu, fotbale, válce a pár neuvěřitelných zázracích,“ poznamenal promotér
Pardubického letního kina Jan Motyčka. Film Nedodržený slib přijede Jan Chicago Novák dnes osobně uvést do Pardubic, a
to do Tyršových sadů. Pardubické letní kino Pernštejn totiž večer promítne snímek Nedodržený slib. Projekce s účastí
filmové delegace začíná ve 21 hodin. Kvůli rekonstrukci parku je vchod posunutý o 200 metrů oproti původnímu.

Zpět
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„Pojedeme k moři,“ zazní dnes v kině
TISK, Datum: 29.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
Výchdoní Čechy

Pardubice – Původní termín projekce nového českého filmu Pojedeme k moři zmařilo počasí, které se podobalo spíše
podzimním plískanicím než romantickému letnímu výletu za dobrodružstvím.
Pořadatelé Pardubického letního kina Pernštejn ale nechtěli publikum o autorský debut jednoho z našich nejzajímavějších
mladých tvůrců Jiřího Mádla ochudit a rozhodli se jej uvést v náhradním termínu: bude promítnut v Tyršových sadech zcela
zdarma při loučení s prázdninami dnes večer od 21 hodin.
„Film Pojedeme k moři je zvláštní hned z několika důvodů: není natočen na kameru, ale na digitální zrcadlovku. Původně jej
herec Jiří Mádl napsal i režíroval (ač jej původně režírovat nechtěl), a navzdory tomu, že hlavními hrdiny jsou děti, nezadá si co
do napínavosti s detektivkami americké provenience. Vše se točí kolem dvou jedenáctiletých kluků a jejich snu, postupně ale
dojde k několika překvapivým odhalením, která vyústí v nečekané finále,“ řekl promotér Pardubického letního kina Jan
Motyčka.
Film Pojedeme k moři dostal dnes přednost před původně avizovaným snímkem Vejška. „A to i proto, že už od svého jarního
uvedení do kin stačil posbírat několik ocenění na světových festivalech. V Pardubicích bude mít světovou premiéru pod širým
nebem,“ dodal Jan Motyčka.

Zpět
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Letní kino uvede letošní dva poslední snímky
TISK, Datum: 30.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Pardubické letní kino , které stále sídlí v Tyršových sadech, jen má svůj vchod kvůli rekonstrukci parku posunutý
o 200 metrů, promítá dnes večer od 21 hodin snímek 300: Vzestup říše. „Jedná se o akční americké drama. Režie se ujal
Noam Murro. Jde o pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes, vyprávěného
úchvatným vizuálním stylem úspěšné série 300. Přesouvá se však na nové bojiště – na moře, kde řecký generál Themistokles,
usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války. Ve filmu 300: Vzestup říše čelí Themistokles
masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva,“ sdělil
promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. Posledním filmem prázdnin bude zítra, tedy v neděli 31. srpna od 21
hodin, americký snímek Hunger Games: Vražedná pomsta. Jde o dobrodružný scifithriller v režii Francise Lawrence. Katniss
Everdeen a Peeta Mellark se po šokujícím vítězství v 74. ročníku Hunger Games vrací domů... Vstup je zdarma.

Zpět

Film o člověku, který přežil holocaust i proto, že hrál skvěle fotbal, překvapil i jeho tvůrce
TISK, Datum: 30.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Scénárista slovenskočeskoamerického filmu Nedodržený slib Jan Chicago Novák zavítal ve čtvrtek do Pardubického letního
kina
Rozhovor
Pardubice – Kdo viděl filmy Valmont,Báječná léta pod psa, Šeptej či Nejasná zpráva o konci světa, zná tvorbu scénáristy Jana
Chicago Nováka.
Kdo spatřil v Pardubickém letním kině Pernštejn jeho snímky Občan Havel přikuluje a Občan Havel jede na dovolenou, zná jeho
tvorbu dokumentaristickou. Kdo četl knihu o bratrech Mašínech Zatím dobrý, romány Milionový jeep, Hic a kosa v Chicagu nebo
knihu rozhovorů s režisérem Milošem Formanem Co já vím?, ví, jak Čechoameričan Jan Chicago Novák píše.
A kdo s ním někdy mluvil, ví, že je také neuvěřitelný sběrač a vypravěč příběhů.
Tak vznikl i scénář k filmu Nedodržený slib, který vypráví o talentu, fotbale, válce a pár neuvěřitelných zázracích. Popisuje
životní pouť talentovaného fotbalisty Martina Friedmanna, který přežil nejhorší nástrahy osudu a války, ze Slovenska se přes
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Izrael dostal až do USA, kde se z něj stal nakonec losangeleský starousedlík Martin Petrášek.
Jan Chicago Novák spolu s režisérem Jiřím Chlumským jeho příběh převedli na filmové plátno, obsadili více než stovku herců
včetně celé řady známých jmen (namátkou Ondřej Vetchý, Pavel Kříž, Roman Luknár, Filip Renč či Vica Kerekes) a tisíc
komparzistů. Vystřídali přes sto prostředí a všechna roční období a natáčeli přes dva roky.
Výsledek jejich práce, film Nedodržený slib, přijel JAN CHICAGO NOVÁK (viz foto) uvést ve čtvrtek večer do Pardubického
letního kina .
* V Pardubickém letním kině, které každý rok po celou dobu prázdnin promítá atraktivní domácí i zahraniční snímky, jste už po
několikáté. Proč jste se rozhodl do Tyršových sadů znovu zavítat?
Je tady nádherně. Pardubické letní kino je celorepublikově naprosto unikátní projekt, který rád podporuji a byl bych rád,
kdyby se i do budoucna udržel. I růžové víno je tu rok od roku lepší. (smích)
* Tentokrát jste do Pardubic zavítal s filmem Nedodržený slib, jehož jste scenáristou. V čem vás tento příběh zaujal?
Tento slovenskočeskoamerický film vypráví skutečný příběh člověka, který přežil holocaust, a to mimo jiné také proto, že uměl
hrát výborně fotbal.
* Jak jste se k této látce dostal?
Byl jsem osloven producentem filmu, jestli bych se toho neujal. Přečetl jsem si knížku, kterou napsal hlavní hrdina našeho
příběhu Martin Petrášek o svém životě. Pak jsem se s ním také osobně setkal. Vsoučasné době žije v americkém Los Angeles.
Ale já jsem přece jen vytvořil maličko jiný scénář, který se od knížky liší. Asi polovina scénáře v knize vůbec není.
* Co bylo pro vás při psaní scénáře nejtěžší?
Asi sdělit autorovi můj názor, že si při psaní knihy nevybral úplně ty nejdramatičtější okamžiky svého života. Snažil jsem se, aby
scénář byl dramatičtější než kniha.
* Co vás nakonec přesvědčilo, že je to pro vás zajímavé téma?
U filmu je vždycky důležité, aby scénář neustále překvapoval diváka. A musím přiznat, že tento příběh mě pořád překvapoval.
Vypráví o člověku, který se sám přihlásil do koncentračního tábora, aby tam mohl hrát fotbal. Odtud se pak dostal do
sanatoria, kde mu léčili tuberkulózu. Potom zamířil k sovětským partyzánům, kteří byli mimochodem větší antisemité než Němci,
s nimiž se setkal v koncentračním táboře. Zkrátka se tu objevila celá řada paradoxů, které mě zajímaly a dodaly scénáři
patřičnou šťávu.
* Jedno je scénář a druhé jeho převedení na filmové plátno. Jak jste jako scénárista spokojen s výslednou podobou filmu?
Velice. Scénářů jsem napsal celou řadu a troufnu si tvrdit, že tohle je možná zatím nejzdařilejší adaptace, i když jsem u
natáčení vůbec nebyl. Ani to není dobré, když se pak scénárista motá na place. Když tam je, tak pak všichni herci běhají za
ním, protože mají pocit, že má autentičtější postoj k dané látce. Vznikají tak dvě mocenská centra – scénáristovo a režisérovo –
což ve finále filmu moc neprospívá. Proto mám ve zvyku napsat scénář, dát ho režisérovi a ponechat to svému osudu. Vtomto
případě jsem byl skutečně velmi příjemně překvapený. Výsledná podoba filmu Nedodržený slib je lepší, než jsem si sám
představoval.
* Kdo z herců vás nejvíce zaujal?
Určitě titulní představitel Samuel Spišák, který měl původně hrát hlavního hrdinu jen ve věku asi od 14 do 15 let. Jak se ale na
čas natáčení filmu zastavilo, protože nebyly peníze, on mezitím vyspěl a mohl hrát dál. Natáčení končilo, když mu bylo
sedmnáct let. Překvapil mě, jak přesvědčivě zahrál i mladého chlapa, jemuž je přes dvacet. Potěšilo mě, že za tuto svou roli
získal i cenu na filmovém festivalu v Portugalsku. Vůbec mám pocit, že šlo o výborně obsazený film. Skvěle v něm zahrál i
Ondřej Vetchý, přestože ve filmu nakonec nemluví svým hlasem a musel být předabován do slovenštiny jiným hercem. Jsou tu
opravdu některé zajímavé typy. Třeba při scéně s jedním komunistickým funkcionářem jsem si říkal, že ho hraje člověk, který
opravdu komunistický obličej má.
* Film byl za Slovensko dokonce nominován na Oscary. To asi člověka potěší, že?
Jistě. Dokonce jsme chvíli byli vedeni jako favorité. Možná i proto, že akademie, která rozhoduje o vítězích, je převážně složena
z lidí s židovskými kořeny. Ale pak nás zařízla výběrová komise, která rozhodla, že v poslední době už několikrát za sebou
vyhrál film s podobným tématem. To jsou ale důvody a tlaky, které člověk nemůže ovlivnit.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

237 / 268

Zpět

Firemní party v kině? Zážitek!
TISK, Datum: 30.08.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Dalším účastníkem společného projektu Pardubického deníku a webového portálu www.zazitkyzpardubic. cz byl
Martin Janák.
Ten měl unikátní možnost společně se svými kolegy uspořádat firemní party v Pardubickém letním kině Pernštejn. To po celou
dobu prázdnin promítá zdarma atraktivní domácí i zahraniční filmy v romantickém prostředí Tyršových sadů.
„Byl to mimořádný zážitek. Pořadatelé se o nás báječně postarali,“ uvedl výherce. „Zažili jsme opravdu báječný servis a viděli
pozoruhodný film, takže naprostá spokojenost,“ poznamenal Martin Janák.
„Čekala na nás chutná večeře v podobě steaku, kvalitní víno a další příjemné benefity. Po filmu nás navíc nikdo z kina
nevyhazoval, a tak jsme mohli v klidu ještě chvíli v úchvatném prostředí Tyršových sadů s kolegy posedět,“ dodal spokojený
výherce.
„Moc děkujeme za nádherný prázdninový večer. Velmi jsme si ho užili a náš pracovní tým tato návštěva ještě více semkla,“
poznamenal účastník pozoruhodného projektu.
Návrat do školy
A jaký bude další zážitek? Půjde o Návrat do školy! „Už si nevzpomínáte, jaké to bylo, když jste byli malí žáčci? My vám to rádi
připomeneme! Vraťte se s námi do školních lavic a znovu zažijte, jaké je to při vyučování. Vysloužíte si jedničky, pochvalu nebo
snad poznámku? Poznáte moderní výukové metody, a také to, nakolik je jiná výuka dětí zdravých a těch s hendikepem. Naše
paní učitelky jsou hodné a jistě si i vy od nich vysloužíte za den ve Svítání skvělé vysvědčení,“ popsali další zážitek tvůrci
webového portálu www.zazitkyzpardubic.cz.
Chceteli tento zážitek vyhrát, odpovězte do pondělní desáté hodiny na email: martina. vosahlova@denik.cz na otázku: „Kolik let
je škole Svítání?“. Uveďte své jméno a příjmení, mobil a heslo: „Zážitky z Pardubic“.
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Krajská vláda chce přilákat filmaře. Odmítá ale brak
TISK, Datum: 01.09.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Jaroslav Hubený, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubický kraj připravuje grant, který má přilákat filmaře, aby se rozhodli natáčet své filmy právě na jeho území. Zároveň si
chce pohlídat jejich kvalitu.
PARDUBICE Pardubický kraj je prvním v republice, který chce pobídnout filmaře k natáčení zejména tuzemských snímků
prostřednictvím regionální filmové kanceláře a grantu.
„Nyní pracujeme na konkrétní podobě grantu, jeho vypsání předpokládáme v první polovině roku 2015. V prvním roce chceme
mít připraveny dva miliony korun k rozdělení,“ řekl krajský radní zodpovědný za cestovní ruch René Živný.
Podle něj znamená podpora filmové produkce, běžná ve vyspělých zemích světa, dvojí přínos. Filmy propagují zajímavá místa v
kraji a filmaři přinášejí více peněz do míst, ve kterých natáčejí.
Například provozovatel pardubického letního kina Jan Motyčka tento záměr podporuje. „Je to chvályhodný krok. Co vás
může více přilákat k návštěvě kraje než pěkný biják s pěknou lokací. A popřípadě potom i pořádání premiér na místě, kde se
filmovalo,“ říká Jan Motyčka. Kraj se má podle něj sice postarat hlavně o kvalitu silnic, škol a nemocnic, ale zároveň se má také
starat o zvýšení své návštěvnosti, v čemž je tradičně na posledním místě. „Záběry kraje v nějakém atraktivním filmu tomu jistě
pomohou. Pokud se podaří vybrat kvalitní režiséry a producenty, tak to může být vyloženě ku prospěchu. Hlavně jde o to,
upřednostnit kvalitu a reference tvůrců nad jejich vztahem k regionu. I když se přihlásí o peníze třeba někdo z Pardubic,
neznamená to, že výsledek bude takový, jako když v kraji natáčeli pánové Herz či Jakubisko,“ dodal Jan Motyčka.
Grant by se měl především zaměřovat na tuzemskou filmovou produkci, ale bude otevřen i koprodukčním filmům. Jedním ze
zásadních hodnotících kritérií bude, jaké procento natáčecích dnů stráví filmaři v kraji. Dalším kritériem bude filmová stopáž.
Ale představitelé kraje hledají i způsob, jak se vyhnout podpoře braku.
„Na hodnocení kulturní kvality bychom chtěli spolupracovat s odborníky z Czech Film Comission, Státního fondu kinematografie
a CzechTourismu, kteří by prováděli takzvaný kulturní test,“ řekl René Živný.
Loni založila Destinační společnost Východní Čechy regionální filmovou kancelář East Bohemia Film Office. Jejím hlavním
úkolem je pomáhat filmařům při výběru lokací v regionu a vyjednávání s úřady a dalšími subjekty. Díky činnosti filmové
kanceláře získal Pardubický kraj certifikovanou značku Film friendly region. Tato značka bude v budoucnu podle radního
jedním z rozhodovacích momentů filmařů při výběru lokací pro natáčení. „Věřím, že ve spojení s novým grantem by kraj mohl
navázat na poměrně úspěšnou filmařskou historii a stát se pro filmaře lákavou destinací,“ dodal Živný.
Pardubický kraj byl už v minulosti oblíbeným místem filmování a vznikly tu některé známé filmy. Například Spalovač mrtvol se
natáčel v krematoriu v Pardubicích, Všichni dobří rodáci ve městě Bystrém, Filosofská historie v Litomyšli, Kasaři v Ústí nad
Orlicí, Dívka na koštěti v Pardubicích nebo třídílný film Ďáblova lest v Pardubicích a Podlažicích. Divácky úspěšný byl televizní
seriál Dobrá voda natáčený hlavně ve Slatiňanech a v Chrudimi. Skanzen Veselý Kopec přilákal nejen autory televizního
seriálu Cirkus Humberto, ale i pohádek Lotrando a Zubejda, Nesmrtelná teta, Tři životy, Sedmero krkavců a další. V nedávné
době se natáčel na pardubickém závodišti seriál Znamení koně II, v Ústí nad Orlicí v českopolské koprodukci část filmu Já, Olga
Hepnarová.
V sousedním šumperském okrese při výrobě filmu Díra u Hanušovic utratil filmový štáb dva miliony korun. „Není pochyb o tom,
že pobyt filmařů je pro nás přínosem. A to nejen finančním, ale vzroste i popularita regionu,“ komentoval šumperský starosta
Zdeněk Brož natáčení filmu, který recenzenti charakterizovali jako „bizarní vykreslení českého buranova“.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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TISK, Datum: 01.09.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice dostávají nový most a multikino CineStar promítalo pohádku Tři bratři
Pondělí 25. srpna – V Pardubicích na soutoku Labe a Chrudimky začali dělníci montovat nový most.
Úterý 26. srpna – V Pardubickém letním kině, které promítá o prázdninách zcela zdarma v Tyršových sadech, návštěvníci viděli
snímek Cizí oběd.
Středa 27. srpna –Vplnémprouduje odbahněnía vyčištění slepého ramene řeky Labe a vodní plochy Bajkal v Polabinách.
Čtvrtek 28. srpna – Podchod „Myší díra“ v pardubické ulici Sladkovského bude pro cyklisty uzavřen.
Pátek 29. srpna – V bohdanečském areálu U Čochtana začal dvoudenní benefiční hudební festivalOnThe Road.
Sobota 30. srpna – Přelouč a okolí hostila 7. ročník Rallye Železné hory.
Neděle 31. srpna –Vpardubickém multikině CineStar, které se nachází v prostorách Obchodního centra Grand, byla promítána
nová pohádka Jana a Zdeňka Svěrákových Tři bratři.
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Tyršovy sady v Pardubicích opustilo letní kino
RÁDIO, Datum: 03.09.2014, Zdroj: Rádio Blaník - východ, Zpráva: 1

moderátor
Tyršovy sady v Pardubicích opustilo letní kino. Jestli je to navždy, ukážou komunální volby. Ne všichni politici ho totiž chtějí
zpět. Pardubické letní kino promítá v sadech zadarmo od roku 2006. Teď začala oprava okolí pardubického zámku.

Letní kino opustilo Tyršovy sady. Jestli je to navždy, ukážou volby URL
WEB, Datum: 03.09.2014, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988
Pardubické letní kino , které od roku 2006 zadarmo promítá v sadech, v neděli uzavřelo devátý ročník. Zda se za rok vrátí, se
rozhodne v komunálních volbách. Ne všichni politici ho totiž chtějí zpět.
Jen co v neděli večer naposledy zhaslo v Tyršových sadech promítací plátno, pracovníci letního kina začali z parku odvážet
lavice, stánky a další zařízení. Naplno totiž startuje oprava okolí pardubického zámku.
Jestli se vybavení bezplatného biografu po rekonstrukci někdy do sadů vrátí, není vůbec jasné. Pokud by se provozovatel kina
Jan Motyčka držel čistě toho, co je psáno, pomalu by si měl začít hledat jiné místo.
„Mám za to, že se rozhodne v komunálních volbách. Pokud uspějí strany, které nám nejsou úplně nakloněny, do parku se už
kino nikdy nevrátí. To by mě hodně mrzelo,“ uvedl Jan Motyčka.
Není těžké si domyslet, že má na mysli zástupce Sdružení pro Pardubice a Sdružení Pardubáci. Právě jejich lídři - primátorka
Štěpánka Fraňková a její náměstek František Brendl - v minulosti nešli Motyčkovi právě na ruku.
Nechtěli mu dát dotaci ve výši 600 tisíc korun, pak zase požadovali, aby v půlce července kino opustilo park kvůli začínající
opravě. „Oba dva do kina dlouhodobě zvu, bohužel ani jednou nedorazili,“ stěžuje si Motyčka.
Pravdou ale je, že i v anketě MF DNES mezi lídry hlavních favoritů voleb v Pardubicích se právě oba dva zmínění politici k
dalšímu působení biografu v jedinečném prostředí parku stavěli nejvíce skepticky.
„Bohužel projekt nic takového neumožňuje,“ říká jasně Brendl.
„Je to hodně kontroverzní otázka. V tomto případě je důležitá vzájemná ohleduplnost,“ je poněkud mírnější primátorka
Fraňková.
Kámen úrazu je v tom, že politici se nijak nezasadili o to, aby projektant opravených Tyršových sadů zakomponoval do plánů
prostor pro plátno a hlediště.
„Tam, kde bylo kino dosud, určitě být dál nemůže. Budou se tam vysazovat nové stromy. Prostor by se snad mohl najít na
místě bývalého torza haly,“ říká František Brendl.
Zástupci dalších stran však jsou evidentně ochotni za kino v sadech bojovat poměrně tvrdě. Nejvíce si rukávy vyhrnuje lídr
TOP 09 a dnešní radní Jan Němec. „Letní kino musí dál zůstat v parku. Jinde by to prostě nebylo ono. Myslím si, že to jen chce
více politické vůle, která mně u některých kolegů zatím chybí,“ uvedl.
Před dvěma roky kino fungovalo za lihovarem a nadšení nebyli diváci ani provozovatel. „Žádné jiné místo se nedá s Tyršovými
sady srovnat,“ dodal Jan Motyčka, podle kterého letos i přes častou nepřízeň počasí kino navštívilo 30 až 35 tisíc lidí.
Nikdo v tuto chvíli ale nedokáže říct, zda je vůbec technicky možné areál kina do projektu nových Tyršových sadů zařadit.
„Myslím si, že kus louky snad v parku bude i nadále,“ věří Motyčka.
Zdá se tak, že konečné slovo řekne až nově složené zastupitelstvo. To bude mít půl roku na rozhodnutí. Oprava parku skončí
na konci června.
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Letní kino opustilo sady. Navždy? Ukážou volby
TISK, Datum: 03.09.2014, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubické letní kino , které od roku 2006 zadarmo promítá v sadech, v neděli uzavřelo 9. ročník. Zda se za rok vrátí, se
rozhodne v komunálních volbách. Ne všichni politici ho totiž chtějí zpět.
PARDUBICE Jen co v neděli večer naposledy zhaslo v Tyršových sadech promítací plátno, pracovníci letního kina začali z
parku odvážet lavice, stánky a další zařízení. Naplno totiž startuje oprava okolí pardubického zámku.
Jestli se vybavení bezplatného biografu po rekonstrukci někdy do sadů vrátí, není vůbec jasné. Pokud by se provozovatel kina
Jan Motyčka držel čistě toho, co je psáno, pomalu by si měl začít hledat jiné místo. „Mám za to, že se rozhodne v komunálních
volbách. Pokud uspějí strany, které nám nejsou úplně nakloněny, do parku se už kino nikdy nevrátí. To by mě hodně mrzelo,“
uvedl Jan Motyčka.
Není těžké si domyslet, že má na mysli zástupce Sdružení pro Pardubice a Sdružení Pardubáci. Právě jejich lídři - primátorka
Štěpánka Fraňková a její náměstek František Brendl - v minulosti nešli Motyčkovi právě na ruku.
Nechtěli mu dát dotaci ve výši 600 tisíc korun, pak zase požadovali, aby v půlce července kino opustilo park kvůli začínající
opravě. „Oba dva do kina dlouhodobě zvu, bohužel ani jednou nedorazili,“ stěžuje si Motyčka.
Fraňková i Brendl však nikdy neřekli, že by prázdninové kino mělo z Pardubic zmizet. „Určitě by mělo pokračovat. Je to už
tradiční akce,“ uvedl náměstek Brendl.
Pravdou ale je, že i v anketě MF DNES mezi lídry hlavních favoritů voleb v Pardubicích se právě oba dva zmínění politici k
dalšímu působení biografu v jedinečném prostředí parku stavěli nejvíce skepticky. „Bohužel projekt nic takového neumožňuje,“
říká jasně Brendl.
„Je to hodně kontroverzní otázka. V tomto případě je důležitá vzájemná ohleduplnost,“ je poněkud mírnější primátorka
Fraňková.
Kámen úrazu je v tom, že politici se nijak nezasadili o to, aby projektant opravených Tyršových sadů zakomponoval do plánů
prostor pro plátno a hlediště.
„Tam, kde bylo kino dosud, určitě být dál nemůže. Budou se tam vysazovat nové stromy. Prostor by se snad mohl najít na
místě bývalého torza haly,“ říká František Brendl. Zástupci dalších stran však jsou evidentně ochotni za kino v sadech bojovat
poměrně tvrdě. Nejvíce si rukávy vyhrnuje lídr TOP 09 a dnešní radní Jan Němec. „Letní kino musí dál zůstat v parku. Jinde by
to prostě nebylo ono. Myslím si, že to jen chce více politické vůle, která mně u některých kolegů zatím chybí,“ uvedl Němec.
Před dvěma roky kino fungovalo za lihovarem a nadšení nebyli diváci ani provozovatel. „Žádné jiné místo se nedá s Tyršovými
sady srovnat,“ dodal Jan Motyčka, podle kterého letos i přes častou nepřízeň počasí kino navštívilo 30 až 35 tisíc lidí.
Nikdo v tuto chvíli ale nedokáže říct, zda je vůbec technicky možné areál kina do projektu nových Tyršových sadů zařadit.
„Myslím si, že kus louky snad v parku bude i nadále,“ věří Motyčka.
Zdá se tak, že konečné slovo řekne až nově složené zastupitelstvo. To bude mít půl roku na rozhodnutí. Oprava parku skončí
na konci června.
***
FAKTA Bezplatné letní kino v Tyršových sadech Vstup do kina, které poprvé promítalo v parku v létě 2006, je zdarma. Jeden
rok se kvůli plánované, ale neodstartované opravě sadů promítalo nedaleko skateparku za lihovarem. Letos ho navštívilo
zhruba 30 tisíc lidí. Diváci mají v areálu připravené stovky míst na dřevěných lavicích, další mohou usednout na klasické
zahradní plastové židle. K dispozici jsou i stánky s pitím a jídlem, nechybí záchody či tekoucí voda.
Kino a názory lídrů Štěpánka Fraňková, lídr SPP „Je to velmi kontroverzní otázka, jestli má kino zůstat v parku, nebo ne. Hodně
bude záležet i na názoru architekta. Co říkali zástupci SPP v roce 2010: Kino podporovali, ale s podmínkou, že tam bude
pořádek a klid.
František Brendl, lídr Pardubáků „Letní kino musí zůstat v centru města, to je jasné. Bohužel v Tyršových sadech to ale
nebude. Projekt rekonstrukce s ním nepočítá. Co říkali Pardubáci v roce 2010: Zachování kina v parku bylo jednou z jejich
hlavních priorit.
Vladimír Ninger, ČSSD „Pokud o tom budu moci rozhodovat, jsem pro to, aby kino zůstalo v parku. Když to tedy bude jen trochu
možné. Stalo se nedílnou částí pardubického kulturního života. Co říkali zástupci ČSSD v roce 2010: Kino v parku jasně
podporovali.
Kino a názory lídrů Jan Němec, lídr TOP 09 „Letní kino musí zůstat v Tyršových sadech. Jinde to nemá smysl. Myslím, že je jen
otázkou politické vůle, aby se pro areál našlo v parku místo.“ Co TOP 09 říkala v roce 2010: Strana kino podporovala už tehdy.
Jiří Janků, ODS „Letní kino k Pardubicím už patří a musí zůstat v centru města. Je ovšem otázka, jestli bude moci zůstat přímo v
parku. Neznám tak detailně projekt rekonstrukce.“ Co říkala ODS v roce 2010: Kino musí v sadech zůstat.
Martin Charvát, lídr hnutí Ano „Jednoznačně jsme pro zachování letního kina v Tyršových sadech. Bohužel si nejsem jistý, jestli
to půjde naplnit. Je podle mě velká chyba, že projekt opravy parku s letním kinem nepočítá.“ Co říkalo ANO v roce 2010: Ještě
nebylo na politické mapě.

Foto autor: Foto: Radek Kalhous, MAFRA
Foto popis: Noční pohoda Pardubické letní kino v Tyršových sadech baví desítky tisíc diváků každé prázdniny od roku
2006. Stále není ale jasné, kde a zdali vůbec se bude konat jubilejní 10. ročník.
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Pardubické letní kino jako dvouměsíční filmový festival
TISK, Datum: 05.09.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Letošní ročník byl složitý vzhledem k řadě technických komplikací a nepřízni počasí
Pardubice – Posledním srpnovým dnem se uzavřely brány Pardubického letního kina Pernštejn v Tyršových sadech. Letošní
devátý ročník byl vzhledem k řadě technických komplikací spojených s chystanou rekonstrukcí městského parku i srpnové
nepřízni počasí organizačně jedním z nejsložitějších, přesto jej publikum v bleskovém průzkumu hodnotí jako jeden z
nejvydařenějších.
Na rozdíl od ostatních letníchkinvČeskérepublicesi to pardubické už léta dává záležet na propracované dramaturgické
koncepci.
Oscarová produkce
„Z uvedených snímků zahraniční provenience šlo letos takřka výhradně o oscarovou produkci a o filmy velmi kladně
hodnocené mezinárodní kritikou (Velká nádhera, 12 let v řetězech, Vlk z Wall Street, Velký Gatsby, Rivalové). Z domácí
produkce byly promítnuty novinky, které měly v řadě případů jen krátce po slavnostní premiéře (Zakázané uvolnění), v
některých případech šlo dokonce přímo o regionální premiéru (Parádně pokecal),“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
Organizátoři přitom nevsadili jenom na osvědčené mainstreamové tituly, ale nebáli se nasadit i celovečerní dokumenty (Olga,
Trabantem až na konec světa, Otázky pana Lásky a další dokumenty, převážně z produkce HBO) a nezapomínali ani na děti a
rodiny s dětmi, jimž byly pravidelně zasvěceny středeční projekce. „Skutečnost, že několik filmů přijeli představit jejich tvůrci
osobně (režiséři Jan Hřebejk, Jan Chicago Novák, Dan Přibáň) a že řadu večerů uváděli moderátoři Českého rozhlasu (Roman
Víšek, Markéta Ševčíková), posouvá Pardubické letní kino Pernštejn díky živému kontaktu a komunikaci s publikem mezi
filmové festivaly. S tím rozdílem, že žádný filmový festival na světě netrvá nepřetržitě dva měsíce,“ poznamenal promotér letního
kina.
Kulaté výročí
Hlavní organizátoři Pardubického letního kina – Tomáš Drechsler a Jan Motyčka – už nyní pracují na koncepci příštího,
desátého ročníku.
Na oslavu kulatých narozenin chystají ještě propracovanější koncepci a řadu překvapení v podobě pozvaných filmových tvůrců
– skupinu renomovaných tuzemských režisérů, kteří už Pardubické letní kino navštívili (Juraj Herz, Jan Svěrák, Fero Fenič,
Zdeněk Troška, Filip Renč, Vladimír Michálek) by měly rozšířit i zahraniční hvězdy.
Filmový svátek
To, co se za devět let konání největšífilmovépřehlídkypod širým nebem osvědčilo, zůstane zachováno – tedy projekce zdarma,
romantické prostředí i kvalitní zázemí, doplňkové služby, občerstvení a catering. Chystá se i rozsáhlejší doprovodný program a
více podobných akcí, jako bylo třeba sportovní odpoledne s mistrem světa v kickboxu René Blažejovským.
„Nezbývá než doufat, že příští, jubilejní desátý, ročník Pardubického letního kina Pernštejn neovlivní tak silně jako letos
deštivé počasí a komplikace ze strany pardubického magistrátu,“ prohlásil Jan Motyčka.
Fakt, že Pardubické letní kino opakovaně dostává záštitu Ministerstva kulturyČeské republiky coby projekt, který má
mimořádný kulturní dopad i mimo hranice regionu, svědčí o tom, že si tento dvouměsíční svátek filmu podporu (nejen) ze strany
města zaslouží.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINOmá za sebou složitý, ale divácky úspěšný devátý ročník.
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Dvouměsíční filmový festival s hosty a hvězdami skončil URL
WEB, Datum: 11.09.2014, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: Věra Nevečeřalová, RU / den: 10 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Uzavřely se brány Pardubického letního kina Pernštejn vTyršových sadech a skončil letošní devátý ročník.
Vzhledem křadě technických komplikací i srpnové nepřízni počasí organizačně byl jedním znejsložitějších, přesto jej publikum
vbleskovém průzkumu hodnotí jako jeden znejvydařenějších.
Pardubice - Uzavřely se brány Pardubického letního kina Pernštejn vTyršových sadech a skončil letošní devátý ročník.
Vzhledem křadě technických komplikací i srpnové nepřízni počasí organizačně byl jedním znejsložitějších, přesto jej publikum
vbleskovém průzkumu hodnotí jako jeden znejvydařenějších.
Na rozdíl od ostatních letních kin vČeské republice si to pardubické už léta dává záležet na propracované dramaturgické
koncepci. Zuvedených snímků zahraniční přehlídky šlo letos takřka výhradně o oscarovou produkci a o filmy, velmi kladně
hodnocené mezinárodní kritikou (Velká nádhera, 12 let vřetězech, Vlk zWall Street, Velký Gatsby, Rivalové), zdomácí produkce
byly promítnuty novinky, které měly vřadě případů jen krátce po slavnostní premiéře (Zakázané uvolnění), vněkterých
případech šlo dokonce přímo o regionální premiéru (Parádně pokecal). Organizátoři přitom nevsadili jen na osvědčené
mainstreamové tituly, ale nebáli se nasadit i celovečerní dokumenty (Olga, Trabantem až na konec světa, Otázky pana Lásky a
další dokumenty, převážně zprodukce HBO) a nezapomínali ani na děti a rodiny sdětmi, jimž byly pravidelně zasvěceny
středeční projekce.
Skutečnost, ženěkolik filmů přijeli představit jejich tvůrci osobně (režiséři Jan Hřebejk, Jan K. Novák, Dan Přibáň) a že řadu
večerů uváděli moderátoři Českého rozhlasu (Roman Víšek, Markéta Ševčíková) posouvá Pardubické letní kino Pernštejn
díky živému kontaktu a komunikaci spublikem mezi filmové festivaly. Stím rozdílem, že žádný filmový festival na světě netrvá
nepřetržitě dva měsíce.
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Anketa Pardubického deníku: Bojíte se eboly?
TISK, Datum: 12.09.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (šim), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Jan Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Pokud vím, tak se středeční podezření na výskyt smrtící eboly v
Pardubicích naštěstí vyvrátilo. Nyní snad už bezprostřední hrozba opadla. Ale s tím, že je naše země propojená leteckou
dopravou s prakticky celým světem, vidím do budoucna hrozbu výskytu eboly v Česku jako reálnou.
Michal Mareda, zpěvák pardubické kapely Vypsaná fiXa Upřímně řečeno, nejsem schopen tuto problematiku nějak fundovaně
posoudit.
Raději to přece jen přenechám odborníkům, kteří se tímto problémem zabývají. Ale jinak z mého laického pohledu si myslím, že
hrozba eboly může být pro Českou republiku reálná.
Filip Zajíček, pardubický tlumočník a překladatel Musímse přiznat, že eboly se v tuto chvíli příliš nebojím. Z veřejně dostupných
informací, které jsem si o této problematice přečetl, jsem dospěl k přesvědčení, že ve zdejších klimatických podmínkách
masivní šíření tohoto nebezpečného viru nehrozí. Narozdíl třeba od afrických zemí.
Luděk Šorm, provozovatel Perníkové chaloupky Nejsem odborník na tuto problematiku, takže o ní vím jen to, co říkají média.
Ve chvíli, kdy se tolik využívá letecká doprava, nikdy nemůžeme vědět, čím se můžeme nakazit. Ale myslím si, že pro nás je teď
daleko větší hrozbou změna územního plánu v Rábech než hrozba výskytu viru eboly.
Jan Míšek, sbormistr pardubického Chlapeckého sboru Bonifantes Domnívámse, že obecně všude ve světě je v současné
době virus eboly reálnou hrozbou. Ato i s ohledem na to, jak je v této době rozšířeno cestování. Pevně však věřím tomu, že v
blízké době se najde nějaké funkční řešení, jak se s tímto smrtícím virem vypořádat.
Jiří Ševčík, zpěvák, moderátor Samozřejmě, že jako každý normální člověk na této planetě mám pud sebezáchovy. Ze smrtícího
viru ebolamám hlavně velký respekt. Ale nezbývá než doufat, že opatření, které zvolilo naše ministerstvo zdravotnictví, patří k
tomu, které je pro obyvatele České republiky to vůbec nejlepší.
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Rubeš: „Dočkáme se stálého letního kina?“
TISK, Datum: 17.09.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Miroslav Rubeš, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
pardubicko u nás doma

Názor
Pardubice – V této době se živě diskutuje o budoucnosti Pardubického letního kina (na archivním snímku) v souvislosti s
revitalizací Tyršových sadů. Názory jsou poznamenány předvolební rétorikou. Každý se snaží získat voliče na svoji stranu i za
pomoci tohoto tématu. Podívejmese ale na věc objektivně.
Sto milionů je moc
Dlouhodobě považuji stomilionovou úpravu parku za zbytečně drahou. Přinese nám navíc i milionové provozní náklady. Z
podmínek nastavených mezi autorem návrhu a městem také vyplývá, že se budou muset respektovat autorská práva
projektanta.
Rozbitou lavičku za padesát tisíc korun nebo odcizený odpadkový koš za sedm tisíc korun nebude možno nahradit jiným,
lacinějším výrobkem, ale stejně drahým vyprojektovaným kusem.
Velmi si vážím organizátorů letního kina za jejich práci. Pardubické kino je podle informací ve sdělovacích prostředcích
nejúspěšnější v celé republice. Logicky ale asi musíme počítat s tím, že letní kino v jeho dnešní stavebně provizorní podobě
nebude možné provozovat na stejném místě jako dosud i ve zrekonstruovaném parku, protože projekt s tím nepočítá.
Vzhledem k velké návštěvnosti filmů by podle mého názoru bylo vhodné pro pardubickou veřejnost vybudovat stálé letní kino s
trvale zabudovanými lavičkami a třeba i se svažujícím se hledištěm pro lepší viditelnost a nutným zázemím.
Nemuselo by to být nic enormně drahého. Mohlo by být umístěno na okraji Tyršových sadů, třeba poblíž uliceU Stadionu, či u
bývalých jatek.
Letní kino i divadlo
Podobná kina v republice existují. Také v našem městě jsme takové kino v minulosti měli. Pardubičtí milovníci filmů by si
důstojné letní kino zasloužili.
Možná, že by mohlo být uzpůsobeno tak, aby sloužilo i pro vystoupení hudebních a tanečních skupin nebo pro méně náročná
divadelní představení.
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Anketa: Byla podle vás bezpečnostní opatření kvůli anonymu adekvátní?
TISK, Datum: 01.10.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (fa), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby To nemohu zcela objektivně posoudit, protože nevím přesné podrobnosti
případu. To musí vyhodnotit vedení zásahu na univerzitě, zda nasadilo potřebný počet pracovníků. Každopádně vmémvěku
nechápu, čí to byl nápad, takhle vyděsit lidi na univerzitě i v širokém okolí, protože zásah složek záchranného systému stojí
strašné peníze nás, daňové poplatníky. Doufám, že to byl nejapný žert.
Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla Pardubice Domnívámse, že bezpečnostní opatření adekvátní byla. Je dobře, že
úřady a vedení složek záchranného systému nepodceňují možnost nalezení skutečné výbušniny v areálu univerzity. Je
správné, že se i anonymy prověřují. Ale nedovedu si představit, že by se něco podobného mělo opakovat. Už tento zákrok stojí
mnoho peněz. Doufám, že tento postup všechny odradí od podobných akcí.
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Většinou jsou to telefonáty studentů, kteří se bojí jít do školy. To je u
základních škol. Ale co vedlo k jednání kohosi na univerzitě, to nevím. V mnoha případech jsou tyto výstrahy plané. Tak
doufám, že to na univerzitě bude totéž. Ale chápu a jsem pro, aby opatření bezpečnostních složek byla velice důsledná a
nepodcenila žádnou zprávu, která by následně vedla k nepředstavitelným škodám.
Roman Sodomka, ředitel Krajské hospodářské komory Podle mého laického názoru se bohužel jedná o studentskou recesi,
která ovšem stojí hromadu peněz. Neviděl bych v tom velké cíle. Jsou zde sice ubytováni a studují studenti ze zahraničí, ale ne
ze zemí, které představují riziko terorismu. Nemyslím si, že by Pardubice a univerzita především měly být cílem nějakého
teroristického útoku. Ale preventivní opatření určitě byla na místě.
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Letní pecky naplnily léto v kraji zážitky URL
WEB, Datum: 02.10.2014, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Pardubickykraj.cz, RU / den: 115 040
Třetí ročník, cestovatelské soutěže Pardubického kraje Letní pecky, poznej všecky zná své vítěze. Hlavní cenu získal Vladimír
Balouch z Újezdu u Valašských Klobouk ve Zlínském kraji, který navštívil 17 z celkem 20 soutěžních míst. Jeho razítky téměř
zaplněnou Vandrovní knížku ještě předčil výherce doprovodné soutěže Vyfoť kód & vyhraj tablet Ondřej Plíva, který nevynechal
žádnou destinaci zapojenou do Letních pecek a v každé správně odpověděl na soutěžní otázku. Navíc QR kódové soutěži
kraloval už podruhé.
“Cílem letní soutěže Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy je podpořit vnitřní turistiku v našem kraji, což
se soudě podle ohlasů a doručených Vandrovních knížek daří už třetím rokem. Dobré znamení je, že se letos zúčastnilo i
mnoho lidí z ostatních krajů. Jen mezi výherci jsou tři ze Středočeského a jeden ze Zlínského kraje,“ komentoval soutěž hejtman
Martin Netolický.
“Letos lidé celkem rozebrali necelých 15 tisíc Vandrovních knížek. Zaplněných razítky se nám jich vrátilo přes pět set,“
konstatoval krajský radní pro cestovní ruch René Živný. “Obdivuju všechny, kteří nelenili a zpříjemnili si léto nejrozmanitějšími
zážitky po celém Pardubickém kraji. Klobouk smekám před Ondřejem Plívou, který stejně jako loni nejenže navštívil všechna
soutěžní místa, ale poradil si i se záludnými otázkami skrytými pod QR kódy. V soutěži neměl konkurenci, další v pořadí vyfotil
osm soutěžních QR kódů,“ neskrýval radost René Živný.
Ve hře byly atraktivní ceny. Vladimír Balouch získal wellness víkend pro dvě osoby v hotelu Vista na Dolní Moravě, Miroslava
Jelínková ze Žamberka za druhé místo ubytování s polopenzí pro dvě osoby na hradě Svojanov a Dana Hykšová z Pardubic
poukaz na konzumaci v restauraci Bohém v hotelu Aplaus v Litomyšli. Další vylosovaní výherci se mohou těšit ze seriálové
edice DVD Hořící keř, poukazů na vyjížďku na koních na Ranči Kovářov, rodinných vstupenek do Státního zámku Slatiňany
nebo do skanzenu na Veselém Kopci. Všech 20 vylosovaných, kteří zaslali vandrovní knížky s minimálně pěti razítky z
jednotlivých turistických míst, navíc získalo poukaz na konzumaci v rybářském areálu Rybolov pro děti a dospělé v Lázních
Bohdaneč.
Hlavním mottem letošního ročníku oblíbené soutěže byly zážitky. Takže nejen vidět, prohlédnout, navštívit, ale hlavně
vyzkoušet, ochutnat, užít si. “Osobně mohu srovnat loňské výlety za tradicemi kraje s letošními cestami za zážitky a
adrenalinem a musím přiznat, že mně jako sportovce uchvátila pestrost nápadů jednotlivých destinací. S dětmi určitě vyrazím
na rybolov do Lázní Bohdaneč nebo do atrakcemi nabitého centra na Dolní Moravě,“ vyjmenoval pár z 20 destinací René
Živný.
Na 20 úspěšných soutěžících a jejich rodiny při slavnostním vyhlášení na pardubickém zámku čekalo ještě jedno překvapení v
podobě netradičního výstupu na Králický Sněžník přímo z malého nádvoří zámku. Prohlédnout si mohli také kapli Tří králů.
Shrnutí soutěže Letní pecky, poznej všecky:
- principem bylo nasbírat alespoň pět razítek z 20 turistických destinací
- v podsoutěži Vyfoť kód & vyhraj tablet bylo cílem navštívit co nejvíce soutěžních míst a v každém odpovědět správně na
otázku, která se načetla chytrým telefonem přes QR kód
- soutěž se konala od 1. června do 15. září 2014
- tématem 3. ročníku soutěže byly zážitky
- mediálními partnery velké prázdninové soutěže byly Rádio Blaník a Regionální Deník
Zapojené turistické destinace:
Dělostřelecká tvrz Hůrka, Klášter Hora Matky Boží, Dolní Morava relax&sport resort, Zámek Slatiňany, Švýcárna Slatiňany,
Rekreační lesy Podhůra, Poklad v geoparku Železné hory, Průmyslové muzeum Mladějov a mladějovská úzkokolejka, Muzeum
řemesel Letohrad, Zámek Moravská Třebová, Gastronomie v Litomyšli, Zámecké sklepení Litomyšl, Originální fotografie z
Choltic, Tradice a historie na Veselém Kopci, Hrad Svojanov, Vodní radovánky a atrakce v centru Pardubic, Sportareál České
Petrovice, Výletní loď Arnošt z Pardubic, Železnými horami na koni, Pardubické letní kino , Lanové centrum Pardubice, Na
rybolov do Lázní Bohdaneč.
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Letní pecky naplnily léto v kraji zážitky URL
WEB, Datum: 02.10.2014, Zdroj: pardubickenovinky.cz, RU / den: 40 000
Třetí ročník, cestovatelské soutěže Pardubického kraje Letní pecky, poznej všecky zná své vítěze. Hlavní cenu získal Vladimír
Balouch z Újezdu u Valašských Klobouk ve Zlínském kraji, který navštívil 17 z celkem 20 soutěžních míst.
Jeho razítky téměř zaplněnou Vandrovní knížku ještě předčil výherce doprovodné soutěže Vyfoť kód & vyhraj tablet Ondřej
Plíva, který nevynechal žádnou destinaci zapojenou do Letních pecek a v každé správně odpověděl na soutěžní otázku. Navíc
QR kódové soutěži kraloval už podruhé.
„Cílem letní soutěže Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy je podpořit vnitřní turistiku v našem kraji, což
se soudě podle ohlasů a doručených Vandrovních knížek daří už třetím rokem. Dobré znamení je, že se letos zúčastnilo i
mnoho lidí z ostatních krajů. Jen mezi výherci jsou tři ze Středočeského a jeden ze Zlínského kraje,“ komentoval soutěž hejtman
Martin Netolický.
„Letos lidé celkem rozebrali necelých 15 tisíc Vandrovních knížek. Zaplněných razítky se nám jich vrátilo přes pět set,“
konstatoval krajský radní pro cestovní ruch René Živný. „Obdivuju všechny, kteří nelenili a zpříjemnili si léto nejrozmanitějšími
zážitky po celém Pardubickém kraji. Klobouk smekám před Ondřejem Plívou, který stejně jako loni nejenže navštívil všechna
soutěžní místa, ale poradil si i se záludnými otázkami skrytými pod QR kódy. V soutěži neměl konkurenci, další v pořadí vyfotil
osm soutěžních QR kódů,“ neskrýval radost René Živný.
Ve hře byly atraktivní ceny. Vladimír Balouch získal wellness víkend pro dvě osoby v hotelu Vista na Dolní Moravě, Miroslava
Jelínková ze Žamberka za druhé místo ubytování s polopenzí pro dvě osoby na hradě Svojanov a Dana Hykšová z Pardubic
poukaz na konzumaci v restauraci Bohém v hotelu Aplaus v Litomyšli. Další vylosovaní výherci se mohou těšit ze seriálové
edice DVD Hořící keř, poukazů na vyjížďku na koních na Ranči Kovářov, rodinných vstupenek do Státního zámku Slatiňany
nebo do skanzenu na Veselém Kopci. Všech 20 vylosovaných, kteří zaslali vandrovní knížky s minimálně pěti razítky z
jednotlivých turistických míst, navíc získalo poukaz na konzumaci v rybářském areálu Rybolov pro děti a dospělé v Lázních
Bohdaneč.
Hlavním mottem letošního ročníku oblíbené soutěže byly zážitky. Takže nejen vidět, prohlédnout, navštívit, ale hlavně
vyzkoušet, ochutnat, užít si. „Osobně mohu srovnat loňské výlety za tradicemi kraje s letošními cestami za zážitky a
adrenalinem a musím přiznat, že mně jako sportovce uchvátila pestrost nápadů jednotlivých destinací. S dětmi určitě vyrazím
na rybolov do Lázní Bohdaneč nebo do atrakcemi nabitého centra na Dolní Moravě,“ vyjmenoval pár z 20 destinací René
Živný.
Na 20 úspěšných soutěžících a jejich rodiny při slavnostním vyhlášení na pardubickém zámku čekalo ještě jedno překvapení v
podobě netradičního výstupu na Králický Sněžník přímo z malého nádvoří zámku. Prohlédnout si mohli také kapli Tří králů.
Shrnutí soutěže Letní pecky, poznej všecky:
- principem bylo nasbírat alespoň pět razítek z 20 turistických destinací
- v podsoutěži Vyfoť kód & vyhraj tablet bylo cílem navštívit co nejvíce soutěžních míst a v každém odpovědět správně na
otázku, která se načetla chytrým telefonem přes QR kód
- soutěž se konala od 1. června do 15. září 2014
- tématem 3. ročníku soutěže byly zážitky
- mediálními partnery velké prázdninové soutěže byly Rádio Blaník a Regionální Deník
Zapojené turistické destinace:
Dělostřelecká tvrz Hůrka, Klášter Hora Matky Boží, Dolní Morava relax&sport resort, Zámek Slatiňany, Švýcárna Slatiňany,
Rekreační lesy Podhůra, Poklad v geoparku Železné hory, Průmyslové muzeum Mladějov a mladějovská úzkokolejka, Muzeum
řemesel Letohrad, Zámek Moravská Třebová, Gastronomie v Litomyšli, Zámecké sklepení Litomyšl, Originální fotografie z
Choltic, Tradice a historie na Veselém Kopci, Hrad Svojanov, Vodní radovánky a atrakce v centru Pardubic, Sportareál České
Petrovice, Výletní loď Arnošt z Pardubic, Železnými horami na koni, Pardubické letní kino , Lanové centrum Pardubice, Na
rybolov do Lázní Bohdaneč.
(red, foto: pardubický kraj)
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Volby jsou úspěchem pro nezávislé, ČSSD a ANO URL
WEB, Datum: 11.10.2014, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Z domova

ČR /SLEDUJEME ON-LINE/- V obecních volbách jako vždy dominovali nezávislí, ve větších městech bodovalo hnutí ANO. O
senátorské posty budou ve druhém kole budou povětšinou o křesla bojovat strany vládní koalice. PRO AKTUALIZACI
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STISKNĚTE F5.
"
Dnešní on-line reportáž končí. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás zítra.
23:58 - V Lounech se do zastupitelstva dostalo osm z devíti kandidujících stran a sdružení, shodně po pěti mandátech mají
vítězná ČSSD a druhé ANO. Podrobné výsledky najdete ZDE.
23:45 - Komunální volby v Liberci vyhrála Změna pro Liberec se ziskem 25,4 procenta hlasů. Druhé skončilo hnutí ANO 2011 a
na třetím místě Starostové pro Liberecký kraj. Vítězné hnutí už začalo vyjednávat o koalici. Více se dočte ZDE.
23:33 - V řadě míst je dohodnuté, že půjdou proti ANO, říká k volbám ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Více se
dočtete ZDE.
23:30 - Za volební obvod Cheb usedne do obměněné horní komory Parlamentu buď současný senátor Miroslav Nenutil
(ČSSD), nebo soukromý zemědělec Jiří Dufka (ANO).
23:23 - Dosavadní senátor Jaroslav Sykáček (ČSSD) si udržel šanci, že za volební obvod Děčín nepřijde o místo v horní
komoře parlamentu. V prvním kole však ziskem 16,73 procenta hlasů výrazně zaostal za starostou Krásné Lípy Zbyňkem
Linhartem (za STAN), který první kolo vyhrál díky 33,34 procenta hlasů.
23:17 - Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) bude mít šanci obhájit senátorský mandát. Ve finále voleb do horní komory
Parlamentu se za týden utká se starostkou Žatce Zdeňkou Hamousovou (za ANO).
23:11 - Křeslo v horní komoře parlamentu bude příští týden ve druhém kole senátních voleb obhajovat ministr pro lidská práva
Jiří Dienstbier (ČSSD). Ve volebním obvodu Kladno mu bude soupeřkou ekonomka Michaela Vojtová (za TOP 09).
23:09 - Senátorem za Strakonice bude buď lékař Martin Gregora (TOP 09), nebo ředitel píseckého hřebčince Karel Kratochvíle
(ČSSD). Současný senátor Miroslav Krejča, který minule kandidoval za ČSSD a nyní za Republiku, svůj mandát neobhájil a
skončil hluboko v poli poražených.
22:55 - Členem Senátu za Plzeň se stane buď starosta obvodu Slovany Lumír Aschenbrenner z ODS, nebo lékař a bývalý
náměstek hejtmana Václav Šimánek z ČSSD.
22:50 - Alena Gajdůšková (ČSSD) má šanci, že bude pokračovat jako senátorka i ve třetím funkčním období. Současná první
místopředsedkyně horní komory parlamentu ve Zlíně postoupila do druhého kola voleb společně s Františkem Čubou (SPO),
někdejším dlouholetým šéfem JZD Slušovice.
22:43 - Předseda lidovců Pavel Bělobrádek ocenil, že KDU-ČSL se vrací s největší pravděpodobností do zastupitelstev v
Praze, v Českých Budějovicích, Plzni a Ostravě. Pokud to bude možné, bude podle něj ambicí KDU-ČSL podílet se na vedení
hlavního města. Předseda pražské organizace Jan Wolf novinářům řekl, že je pravděpodobné, že v radě usednou nejméně čtyři
volební uskupení.
22:35 - Pasohlávky na Brněnsku zakážou hazard na území obce a také práci zahrádkářů a kutilů v neděli se sekačkami,
cirkulárkami a dalšími stroji, které působí hluk. Rozhodli o tom v referendu, spojeném s komunálními volbami, tamní občané.
Více se dočtete ZDE.
22:33 - Ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou se o místo v horní komoře parlamentu utkají dosavadní senátorka Dagmar
Zvěřinová (ČSSD) a zastupitel kraje Vysočina František Bradáč (KDU-ČSL). Do druhého kola voleb nepostoupil mimo jiné Petr
Novák (nezávislý), trenér trojnásobné olympijské šampionky v rychlobruslení Martiny Sáblíkové.
22:28 - Suverénním vítězem komunálních voleb ve Vsetíně se stal kontroverzní senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). Po sečtení
výsledků hlasování ve všech pětadvaceti volebních okrscích činí zisk lidovců 29,36 procenta všech odevzdaných hlasů voličů.
Lídr kandidátky křesťanských demokratů, bývalý starosta a nyní senátor Jiří Čunek, se stal také absolutním vítězem voleb, když
získal 4 661 hlas. Více se dočtete ZDE.
22:24 - Do finálového souboje o senátorské křeslo v České Lípě postoupili starosta Okrouhlé Jiří Vosecký ze sdružení
Starostové pro Liberecký kraj a dosavadní senátor Karel Kapoun z ČSSD.
22:16 - Za Rychnov nad Kněžnou usedne v obměněném Senátu buď současný předseda senátního ústavněprávního výboru
Miroslav Antl (za ČSSD), nebo starosta vesnice Val Luboš Řehák (za KDU-ČSL).
22:10 - S TOP 09 v Praze vyjednávat nebudeme, řekl šéf hnutí ANO Andrej Babiš a potvrdila to i lídryně tamní kandidátky
Adriana Krnáčová. Pokud by se nepodařilo hnutí ANO, které v metropoli podle průběžných výsledků vede, sestavit koalici, je
připravené jít do opozice. "Těším se na spolupráci s těmi subjekty, které budou chtít využívat peníze opravdu pro občany,"
dodala. Unavená lídryně opouští štáb a jede se domů vyspat. "Dokázali jsme, že jsme stabilní součástí politické scény," řekl
Babiš, který by se ve velkých městech nebránil koalicím na půdorysu vládních stran - ČSSD, ANO a lidovců
22:01 - Senátor Miloš Janeček (za Republiku) ve volebním obvodu Brno-město neobhájí svůj mandát, který před šesti lety
získal jako člen ČSSD. Do rozhodujícího druhého kola voleb postoupili středoškolský profesor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL)
a ředitel Úrazové nemocnice Brno Karel Doležal (ČSSD).
21:59 - Dosavadní senátor Jaroslav Sykáček (ČSSD) má šanci, že za volební obvod Děčín nepřijde o místo v horní komoře
parlamentu. Postoupil do druhého kola voleb společně se starostou Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem (za STAN).
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21:55 - Výsledky komunálních a senátních voleb by měly stmelit vládní koalici, je přesvědčen premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Na řadě míst podle něj mohou vzniknout koalice na půdorysu koalice sociální demokracie, hnutí ANO a lidovců.
Nebude se o nich ale vyjednávat centrálně. Také o podpoře kandidátů pro druhé kolo senátních voleb se podle něj povedou
individuální jednání.
21:52 - Křeslo senátora za obvod Vyškov bude obhajovat místostarosta Vyškova Ivo Bárek (ČSSD), soupeřem mu bude
náměstek jihomoravského hejtmana Roman Celý (KDU-ČSL).
21:42 - O Andreji Babišovi po dobu kampaně natáčí Vít Klusák dokument. Ve štábu ANO je mu tak skoro pořád v patách.
Babišova partnerka Monika byla přes den v obležení fotografů i bulváru.
21:39 - Teplice, Jablonec, Mladá Boleslav nebo Trutnov, to jsou podle předsedy ODS Petra Fialy největší úspěchy strany v
komunálních volbách. „Je vidět, že starostové a primátoři, kteří byli úspěšní, dokázali svoji pozici obhájit i v této nepříjemné
situaci," řekl Fiala Deníku s odkazem na mohutný pád, který strana v minulém roce zažila. Podle něj ODS potvrdila, že na
komunální úrovni je silným politickým hráčem. A to přesto, že jí výsledky přisuzují jen kolem osmi procent.
21:35 - Senátorem za Uherské Hradiště se stane buď zakladatel loterijní společnosti Synot Ivo Valenta (za Stranu soukromníků
ČR), nebo lidovecký místostarosta Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek.
21:31 - V Praze se začíná rýsovat koalice bez dosavadního primátora Tomáše Hudečka. Naznačil to před novináři lídr
trojkoalice Petr Štěpánek, který přiznal, že mu přišla SMS od Jiřího Nouzy z TOP 09. Trojkoalice počítá s tím, že první pokus o
sestavení pražské „vlády" dostane Adriana Krnáčová, lídr ANO. Štěpánek na dotaz Deníku nechtěl upřesnit, zda je podle něj
Krnáčová dobrým adeptem na primátorku.
21:27 - Ve Starých Jesenčanech na Pardubicku musel o posledním postupujícím do sedmičlenného obecního zastupitelstva
rozhodnout los. Dva kandidáti měli shodný počet hlasů, Martin Janda a Jiří Kodeda jich získali po 85. Nakonec štěstí přálo
Jandovi.
21:13 - Senátorem za volební obvod Ostrava-město se stane buď nestranický lékař Peter Koliba, který kandiduje za ANO, nebo
místostarosta Ostravy-Poruby Petr Mihálik (ČSSD).
21:05 - Současný předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) má šanci na to, aby v horní komoře pokračoval i ve čtvrtém funkčním
období.V Pelhřimově postoupil do druhého kola senátních voleb. V něm se o místo v horní komoře střetne se zpívajícím
advokátem Ivem Jahelkou (za TOP 09).
20:58 - Atmosféra ve štábu ANO je docela "unavená". Rozhodně to není tak bujaré, jako když se hnutí dostalo do sněmovny,
kdy tu bylo dokonce i tygří mládě. Jsou tu mimo jiné ministři Martin Stropnický, Richard Brabec či Helena Válková.
20:42 - Smutný průběh měly komunální volby v jednom okrsku na Karvinsku. Jedna komisařka v sobotu zkolabovala a zemřela.
Více se dočtete ZDE.
20:32 - Senátorem za Hradec Králové se stane buď nestraník Jaroslav Malý kandidující za ČSSD, nebo Oldřich Vlasák z ODS.
Dosavadní senátor Vladimír Dryml, který byl zvolen za ČSSD a nyní kandidoval za stranu Domov, vypadl už v prvním kole.
20:28 - Ve druhém kole senátních voleb se příští týden na Karvinsku utkají dva lékaři. Senátorem buď i nadále zůstane Radek
Sušil (ČSSD), nebo ho nahradí kandidát za ANO Martin Gebauer.
20:20 - Do sálu TOP 09 večer dorazil i „vyklidněný" předseda Liberální ekologické strany Martin Bursík, který se v Praze 1
snaží dostat do Senátu. Zatím však zůstává třetí za bývalým rektorem Univerzity Karlovy v Praze Václavem Hamplem a šéfem
pražské záchranky Zdeňkem Schwarzem. Stěžuje si na nezájem médií o jeho osobu, pokud by se do horní komory Parlamentu
probojoval, chtěl by pokračovat v ekologických tématech. Rozhovor s Bursíkem si můžete přečíst ZDE.
20:12 - Šéf komunistů Vojtěch Filip nepovažuje dosavadní výsledky komunálních a senátních voleb za prohru pro KSČM.
"Určitě nejde o prohru, jde o reálný stav současného rozložení politických sil v zemi," uvedl k výsledkům Filip. "Já jsem
přesvědčen, že přestože jsme dali méně kandidátů než před čtyřmi lety, jsme schopni udržet počet mandátů v obcích a zejména
vyjednat obsazení radnic tam, kde jsme měli starosty, místostarosty," řekl České televizi.
20:06 - Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka Deníku řekl, že tyto volby nepotvrdily, že lidé volili protestně proti tradičním
stranám. "Nehlasovali ani protestně proti vládě, což vnímám jako povzbuzení pro praci koalice, v níž je sociální demokracie
nejsilnější a vedoucí stranou," řekl premiér. Nebrání se proto ani spolupráci na komunální úrovni tam, kde uspěly ČSSD a ANO
a prolnou se i jejich programy. "To je i případ Prahy. Pokud zde hnutí ANO zvítězí, mělo by mít primátora a právo vybrat si
koaliční partnery," dodal předseda sociální demokracie.
19:57 - Komunální volby v Prostějově vyhrála ČSSD, pro kterou hlasovalo 25,51 procenta voličů. Druhé hnutí ANO získalo
15,79 procenta hlasů a třetímu sdružení PéVéčko dalo svůj hlas 11 procent voličů. Výsledky najdete ZDE.
19:45 - "Jsme ve vládě s ČSSD, proti které jsme taky jako proti tradiční politické straně vznikli. V komunálu budeme mít
problém, tradiční politické strany se tam znají dlouho," uvedl šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ve volebním štábu strany v Centru
pohybové medicíny na pražském Chodově se podávají kuřecí prsíčka v argentinském koření, bavorská klobása, roastbeef či
capresse s bazalkovým pestem.
19:40 - Poměrně optimistická nálada panuje ve štábu Trojkoalice v Praze, která se usídlila v unikátnim art deco baru Fusion
360 nedaleko Václavského náměstí. Dorazili hlavně řadoví členové a podporovatelé. Lídři v senátnich volbaách jsou ve svých
"štábech". Bujaře se podle informací Deníku slaví hlavně u kandidáta Václava Lásky, který usiluje o mandát v Praze 5.
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19:37 - Ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Jiří Dienstbier se široce usmívá před vchodem do Lidového domu a
užívá si zájmu novinářů. Má důvod k radosti. Do druhého senátního kola postoupil naprosto suverénně. "Jsem rád, že mi
Kladenští dali důvěru a věřím, že s podporou levicových voličů včetně komunistických soupeřku z TOP 09 porazím," řekl
Deníku ministr a stávající senátor.
19:31 - V Hodoníně vyhrálo komunální volby hnutí ANO. Získalo 22,65 procenta hlasů a osm mandátů v jednatřicetičlenném
zastupitelstvu. Druhá skončila KSČM se ziskem 14,85 procenta hlasů a pěti mandáty. Výsledky najdete ZDE.
19:23 - Ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou se o místo v horní komoře parlamentu utkají dosavadní senátorka Dagmar
Zvěřinová (ČSSD) a zastupitel kraje Vysočina František Bradáč (KDU-ČSL).
19:18 - Piráti zaznamenali velkých úspěch v Mariánských Lázních, kde vyhráli se ziskem pěti mandátů. Výsledky najdete ZDE.
19:12 - Volby v Lidovém domě připomíná jen obligátní guláš a několik unuděných novinářů. Zatímco na Chodově v centrále
ANO to vypadá jako na dvoře Ludvíka XIV., kde se vše točí kolem krále, tedy Andreje Babiše, tady je ponuro. Premiér Bohuslav
Sobotka je zavřený se svými lidmi v surerénu restaurace Hybernia a s nikým nemluví. Tisková konference je ohlášena až na
20.30. Mezitím Andrej Babiš rozdal asi třicet rozhovorů a rozpráví s každým, kdo ho zastaví.
19:07 - "Chtěl bych vyzvat pana Schwarzenberga, aby přestal pomlouvat naše hnutí a říkat, že to bylo o penězích. My jsme do
voleb dali řádově 21 až 25 milionů korun. My nejsme strana vůdcovského typu," uvedl předseda hnutí Andrej Babiš. "Naši
sponzoři jsou hlavně pravicoví," dodal. S předběžnými výsledky je zatím celkem spokojený a nemyslí si, že volby budou mít
nějaký dopad na fungování koalice a "velké politiky".
19:05 - „Jsem rád, děkuji voličům a doufám, že vytrvají do druhého kola," poděkoval profesor Václav Hampl, bývalý rektor
Karlovy univerzity, který v Praze 1 postoupí do druhého kola senátroských voleb. Evidentně se mu práce politika zalíbila. „Měl
jsem obrovské množství mikrorozhovorů s nejrůznějšími lidmi. Užil jsem si to, potkal jsem spoustu nejrůznější množství
zajímavých a příjemných lidí. To je dobrá záminka v tom ještě týden pokračovat," doplnil.
19:00 - „Nálada je mírně optimistická," řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Nepředpokládá, že by dneska teklo
šampaňské, oslavovat se podle něj bude prací a koaličním vyjednáváním. „Na mnoha místech to tak bude a senátorům začíná
druhé kolo. Koaliční vyjednávání už probíhají na místech, kde už je to více méně jasné. Určitě to bude ještě dlouhá noc a velmi
zajímavá neděle," doplnil.
18:50 - Současně s komunálními a senátními volbami se v Bystřici nad Pernštejnem na Vysočině uskutečnilo i referendum o
stavbě závodu na výrobu jaderného paliva. Se stavbou v referendu souhlasilo jen 683 voličů, zatímco 2903 voličů vznik závodu
odmítlo.
18:43 - Za Přerov bude v Senátu příštích šest let buď bývalá zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová (za SZ), nebo ministr
dopravy Antonín Prachař (ANO).
18:38 - „Určitě volby vyhrajeme, možná ne ještě tyto, a to je škoda pro Českou republiku," říká předseda ODS Petr Fiala.
Přestože sčítání hlasů straně prozatím přisuzuje jen necelých sedm procent, Petr Fiala o své straně mluví jako o partaji, která
se odrazila ode dna. Letošní volby do zastupitelstev měst a obcí nechce srovnávat s těmi před čtyřmi roky, tehdy ODS slavila,
získala totiž největší počet mandátů. Zatím to vypadá, že modří starostové by mohli zůstat v Jablonci nebo Mladé Boleslavi.
Úspěšněji si ODS vede v senátních volbách, do druhé kola by mohli postoupit minimálně tři její kandidáti, všichni ale z druhého
místa. Do štábu dorazil Fiala snad až jako poslední, usmívá se a má dobrou náladu. Stěžuje si snad jen na to, jak je hlasování
v komunálních volbách složité.
18:30 - Referendum o zákazu hazardu v Ústí nad Orlicí není platné.
18:17 - Ministr obrany Martin Stropnický je ve štábu hnutí ANO se svou manželkou Veronikou Žilkovou. Ta kandidovala v
Praze-Suchdole. Nechtělijí prý povolit kandidovat za místní buňku, tak si založila vlastní. "Úkol splnila, teď už se ale musí vrátit k
plotně, protože já nestíhám," žertoval ministr. Pochválil ale také svého syna Matěje, který je místostarostou v Praze 3 za Stranu
zelených. "Tam se v minulosti ODS a topka navzájem vyšachovaly, takže se zeleným povedlo radnici provětrat," uvedl. Dodal,
že právě s Trojkoalicí (SZ, lidovci, STAN) by si dovedl představit koalici na pražském magistrátu. Tento pohled Martina
Stropnického předznamenal vyjádření místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, že s hnutím ANO strana TOP 09 neudělá
celorepublikově žádnou koalici. "Bereme to na vědomí," řekl Andrej Babiš.
18:12 - Vedení hnutí ANO bude chtít mluvit do sestavování koalic zhruba v pěti desítkách měst, v pátek se na tom shodl podle
Andreje Babiše výbor hnutí. "My to chceme vědět, protože nám záleží na tom, aby hnutí dělalo takové koalice, které ho
nepoškodí v očích občanů. Máme domluvený systém komunikace," řekl Babiš. Zapojit se chce i do vyjednávání koalice na
pražské radnici. "Ano, určitě, s paní Krnáčovou jsme o tom mluvili," doplnil.
18:08 -"Jsem ve velmi povznesené náladě. Právě jsem se dozvěděl, že budu dědečkem. Druhá dobrá zpráva je, že se volební
výsledky vyvíjejí pro sociální demokracii dobře," konstatoval kandidát na pražského primátora Miloslav Ludvík.
18:01 - Šéf hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že nynější volby jsou pokračováním příběhu akce nespokojených občanů (ANO), kteří
nebyli spokojeni s fungováním tradičních stran. Mezi takové počítá například i iniciativu Žít Brno Matěje Hollana (o něm o všem
mluvil jako panu Holáňovi). Přesně s takovými lokálními hnutími by Andrej Babiš rád sestavoval koalice na radnicích. "Včera
jsme si udělali seznam 43 měst, o která máme zájem," sdělil. Vymezil se hlavně vůči TOP 09.
17:52 - Nebudeme dávat nějaké centrální doporučení, zda jít s hnutím ANO do koalic, řekl v rozhovoru pro regionální Deník
předseda STAN Martin Půta, který zároveň pogratuloval hnutí Andreje Babiše k dosavadnímu výsledku v komunálních volbách.
„Žádné centrální rozhodnutí k případné koalici s ANO není, existuje určitě mnoho míst, kde taková koalice není možná kvůli
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negativním osobním zkušenostem, které naši členové s lidmi z ANO mají," připustil šéf STAN. I ve štábu STAN se žertuje na
účet volebního výsledku ANO. „Žena se mě ptala, jestli je v Praze ebola, řekl jsem, že ne, že tady je ANO," zaznělo třeba ve
štábu.
17:44 - Referendum o hazardu v Praze 8 je neplatné. Hlasovat přišlo pouhých 22,86 procenta voličů, zákon však pro jeho
závaznost vyžaduje 35procentní účast. Většina hlasujících hazard odmítla.
17:35 - Dělnická strana sociální spravedlnosti se pochlubilo prvním zastupitelem. V obci Dolní Nivy (Karlovarský kraj), získal
mandát Vlastimil Kříž, napsalo tiskové centrum strany.
17:32 - V Brně je sečteno devětadvacet z 350 okrsků. Vede ČSSD s 19 procenty, druhé je ANO 2011 s 18,3 procenty a třetí Žít
Brno s podporou Pirátů s 11,7 procenty. Do zastupitelstva by se v tuto chvíli dostalo osm stran. Hnutí Žít Brno reaguje na
předběžné výsledky: "Jsme strašně nadšení, ale počkáme samozřejmě na konečný výsledek. Nejspokojenější budeme s
magickými jedenáct procenty," řekla Barbora Antonová.
17:24 - Dvě samostatné kandidátky, jednu složenou výhradně z místních žen a druhou mužskou, měli i letos v obecních
volbách na výběr lidé v Brnířově na Domažlicku. V malé obci je už tradicí, že do devítičlenného zastupitelstva kandidují zvlášť
ženy a zvlášť muži. I letos dostala víc hlasů mužská kandidátka - pro Sbor dobrovolných hasičů Brnířov hlasovalo 57,69
procenta voličů.
17:14 - Před chvíli se konečně v sídle ODS ukázal Bohuslav Svoboda, který kandiduje na pražského primátora.„Každý hlas,
který jsme dostali, znamená, že restart ODS se povedl," reagoval Svoboda na průběžné výsledky, které zatím pro stranu
nevypadají moc dobře.Dokonce je možné, že jedna z nejvýraznějších tváří ODS Jaroslav Kubera po dvaceti letech opustí
teplickou radnici. Otevřeně o tom ale zatím nikdo nemluví.
17:05 - Kde je televize? Tato otázka zaznívá celkem často v hlavním štábu STAN i Trojkoalice. Přestože obě seskupení mají
podle dosavadních informací velmi slušný výsledek, veřejnoprávní zpravodajství je nepochopitelně pominulo. Starostové mají
svoje štáby v každém krajském městě, s pražskou centrálou se propojují pomocí videokonference. V hlavním štábu je stále
předseda STAN a hejtman Martin Půta, který ale dnes musí navštívit i štáby Trojkoalice a večer se vrátí do „domácího" štábu v
Liberci. I ve štábu STAN sledují s podivem výsledky konkurenčního hnutí ANO. STAN v letošních volbách obhajuje celkem 2500
mandátů.
17:00 - Píše příspěvky na sociální síť Twitter, do štábu, kde strana čeká na výsledky, ale zatím předseda ODS Petr Fiala
nedorazil. „Děkuji našim kandidátům za práci v kampani. V nerovných podmínkách jsme stáli rovně. Nebyli jsme tolik na
plakátech, byli jsme mezi lidmi," napsal Fiala na svůj účet na Twitteru. Kromě Fialy chybí ve štábu ODS také její žhavá želízka v
ohni – Bohuslav Svoboda, který v komunálních volbách kandiduje na pražského primátora, a Jaroslav Kubera který obhajuje
primátorský post v Teplicích.
16:52 - Podle předběžných výsledků se lidovcům poměrně daří a nálada v jejich štábu je optimistická. Do druhého kola
senátních voleb by se mohlo probojovat jejich jedenáct kandidátů včetně koaličních. KDU-ČSL, někde společně s koaličními
partnery, poslala do boje o senátní křesla 20 kandidátů. Šéf strany předpokládá, že tři kandidáti by měli do druhého kola s
přehledem postoupit. Místopředseda strany a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek počítá, že uspět by mohla
asi třetina. V současné době má KDU-ČSL v Senátu pět svých senátorů a jednoho koaličního. „Rozhoduje druhé kole," chladil
předčasné očekávání Bělobrádek.
16:38 - Herny v Ústí na Labem zřejmě zůstanou. Vyplývá to z průběžných výsledků sčítání hlasů v referendu o hazardu. Podle
odhadu hlasovalo kolem 22% voličů. Aby bylo referendum platné, musí být splněná podmínka 35% účasti. Podle dosavadních
výsledků přes 90 % lidí, kteří hlasovali, herny v Ústí nechtějí. Neplatná jsou i stejná referenda v Lovosicích a ve Štětí. Více
čtěte ZDE.
16:30 - Rozlepené lístky v Praze jsou zatím hlavním tématem ve štábu hnutí ANO. Primátorská kandidátka Adriana Krnáčová v
roli náměstkyně ministra vnitra pro legislativu vysvětlovala novinářům, kdo je odpovědný za organizaci voleb. "Okrskové komise
se řídí pokynem magistrátu, a ten jim vydal pokyn,aby tyto odevzdané volební lístky považovaly za platné. Pan Kalousek by si
měl zjistit, že za volby neodpovídá ministerstvo, ale magistrát," řekla Adriana Krnáčová. Šéf Hnutí pro Prahu 11 Jiří Štyler
ovšem zvažuje žalobu na platnost hlasování právě z tohoto důvodu.
16:08 - Představitelé ODS pozorně sledují první průběžné výsledky sčítání hlasů. Jak to dopadne, nikdo z nich zatím
odhadovat nechce. První místopředseda strany Jan Zahradil ale před novináři naznačil, že to zatím vidí dobře. "Vypadá to, že
budeme mít více postupů do druhého kola senátních voleb, než jsme odhadovali. Pokud postoupí více než tři kandidáti,
budeme to považovat za úspěch," řekl Jan Zahradil. V senátních volbách kandiduje za ODS 24 lidí, strana obhajuje tři místa.
15:58 - Volební štáb Starostů a nezávislých (STAN) tentokrát zakotvil v Praze – Dejvicích v kavárně a restauraci s příznačným
názvem Nahoře Dole. Starostové by samozřejmě rádi, aby na konci večera platilo to první. Ve štábu zatím panuje komorní
atmosféra, pije se převážně káva a kohoutková voda a většina lidí by měla dorazit až později večer. Šéf STAN a liberecký
hejtman Martin Půta doufá, že lidé ocení dosavadní práci starostů. Z větších měst se napjatě těší na výsledky v Karlových
Varech, Českých Budějovicích, Zlíně či Kolíně, kde kandidují výrazní lidé spjatí se STAN. Přestože na celostátní úrovni si lidé
STAN spojují s TOP 09, v komunálu a na krajské úrovni to neplatí. „Měli jsme s TOP 09 společné jen tři kandidátky. Ve
smlouvě, která platí od loňska, jsme se dohodli na vlastních kandidátkách mimo celostátní úroveň," připomněl pro regionální
Deník předseda STAN Martin Půta.
15:52 - Spala prý 11 hodin, nervózní není a ráno si byla zaběhat, tvrdila po příchodu do volebního štábu ANO kandidátka na
pražskou primátorku Adriana Krnáčová. A čím podle sebe oslovila voliče? "Možná tím, že jsem nikdy v politice nebyla a nemám
za sebou nikoho, komu bych musela být vděčná za to, že mě někam dostal," řekla. Od začátku prý věřila myšlence, že by se
mohla stát primátorkou v hlavním městě: "Jinak bych nepodstoupila martyrium kampaně. To je pro introverta velice těžké." S
kým by případně vytvářela koalici - pokud by se skutečně probojovala na magistrát - nechtěla prozradit.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

260 / 268

15:48 - Sál u TOP 09 se zaplňuje, objevují se známé tváře například europoslance Jaromíra Štětiny, šéfa TOP 09 na Praze 4
Jana Petra, ale i třeba i poslankyně Heleny Langšádlové. Předseda strany si dal již svou oblíbenou dýmku, spolu s Kalouskem
napjatě sledují průběžné výsledky voleb. Na pátou hodinu připravuje stranický aparát tiskovou konferenci, na které by mělo
vedení TOPky spolu s kandidátem na pražského primátora Tomášem Hudečkem poděkovat svým voličům za hlasy.
15:35 - Z Náchoda přijel do Prahy šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, kterého rozladil přístup novinářů. „Přijel jsem z Náchoda a
vy mě nenecháte ani odskočit," zlobil se. Podle něho je sčítání zatím na začátku, takže těžko lze zatím předpovídat, jak
dopadnou. Lidovci by se však chtěli vrátit na některé magistráty, jako jsou například České Budějovice nebo Praha.
15:25 - V Hostějově, nejmenší obci Zlínského kraje, volilo do zastupitelstva i Senátu shodně 93 procent voličů. Ze 31
oprávněných voličů jich přišlo odevzdat svůj hlas 29.
15:12 - Volby do zastupitelstva města si v sobotu po poledni nenechala v Boskovicích ujít ani šestaosmdesátiletá Olga
Oldřichová. Bývalá sprinterka, účastnice olympijských her v Londýně v roce 1948. Více čtěte ZDE.
15:09 - Lidovci v komunálních volbách obhajují přes čtyři tisíce zastupitelských křesel. Mají na radnicích přes 320 starostů a
starostek. Do komunálních voleb staví 1484 kandidátních listin, přičemž v Praze kandiduje v Trojkoalici se Starosty a se
zelenými. Z centrálního rozpočtu šlo na komunální volby tři a půl milionu korun.
15:04 - Ve štábu TOP 09 panuje zatím příjemná atmosféra, místa je skutečně dost. Do pražského hotelu Dorint Don Giovanni
na pražském Žižkově dorazil předseda strany Karel Schwarzenberg i 1. místopředseda Miroslav Kalousek. Oba se ve stoje
najedli, na výběr strana nabízí vína, Plzeň i kávu, sladké zákusky a dortíky, pro milovníky slaných jídel tu jsou bagetky, třeba s
lahůdkovou paštikou. Kalousek se domnívá, že k volbám nepřišla ani polovina lidí. „Přiznávám se, že mě to mrzí, protože co je
pro demokracii velmi nepříjemné, je lhostejnost. Těžko můžeme mít plnohodnotnou demokracii bez velkého množství občanů,
kteří jsou aktivní, alespoň tak že řeknou svůj názor, ať už na dění ve své obci, či ve státě. Pravděpodobně je to ale trend v celé
Evropě," řekl regionálnímu Deníku.
14:52 - Ve volebním štábu ANO je klid a prázdno. Andrej Babiš má dorazit údajně až okolo 17. hodiny. Z představitelů hnutí je
tu zatím místopředsedkyně sněmovny Jaroslava Jermanová.
14:37 - V sídle ODS v centru Prahy je krátce po uzavření volebních místností poloprázdno. Prochází se tu jen několik novinářů,
většina kandidátů stejně jako vedení strany přijde prý až v průběhu odpoledne. S úsměvem na tváři ale před chvílí dorazil
místopředseda ODS Martin Kupka. Jestli mu vydrží, nedokáže teď nikdo odhadnout.
14:33 - Přestože se ministr kultury (KDU-ČSL) Daniel Herman necítí být prorokem, je co se týče senátních i komunálních voleb
optimistický. „Myslím, že máme dobře našlápnuto. Máme tam kvalitní kandidáty," řekl ministr novinářům, kteří jej odchytli ještě
před vstupem do pražského Paláce Charitas, kde mají lidovci svoje sídlo.
14:24 - Za lidovce kandiduje do Senátu 21 lidí, přičemž očekávají, že šest senátních křesel by mohli obsadit. Mezi kandidáty je
například bývalý rektor Karlovy univerzity Václav Hampl nebo náměstek jihomoravského hejtmana Roman Celý. Na volební
kampaň KDU-ČSL z centrálního rozpočtu utratila čtyři a půl milionu korun.
14:13 - Ve vojenském újezdu Březina na Vyškovsku je jasno. Jsou zde pouze dva voliči a ani jeden k volbám nepřišel, uvedla
Česká televize.
14:03 - Ve štábu KDU-ČSL se postupně scházejí novináři. Nikdo z představitelů strany zatím mezi ně nepřišel. Je otázka, zda
novinářům přidělená místnost bude stačit, asi dvacet se jich tísní v přízemní místnosti o velikosti asi pět krát deset metrů.
14:00 - Volební místnosti jsou uzavřeny. Začíná niterná práce komisařů, sčítá se. Vzhledem k počtu kandidujících hnutí a stran
se očekávají kompletní výsledky až v neděli ráno.
13:51 - V Praze 6 je ruzyňská věznice a letiště. Ale ani vězni v Ruzyňské věznici, ani na letišti na rozdíl od parlamentních voleb
se tentokrát nevolí. V komunálních volbách může volič volit pouze a jedině v místě trvalého pobytu. A to ani vězení, ani letiště
není. Zaznamenáváme stížnosti cizinců, kteří žijí v Praze 6, avšak nepožádali ve lhůtě o zápis na seznam voličů. V takovém
případě ale opravdu již lidé nemohou volit. Lhůta byla stanovena jasně, vyvěšena na úřední desce i webových stránkách Prahy
6 a není chybou úřadu, že cizince předem neupozorňoval. Během dopoledne již do přenosné volební schránky odvolila 102
letá volička v Charitativním domově v Břevnově - Školské sestry sv. Františka Česká provincie. A stále čekáme na voličku
zapsanou ve volebním orksku č. 6020 – Písecká brána. Nepožádala o přenostnou volební schránku a je možné, že přijde volit.
Letos na jaře byla na návštěvě radnice a sama říkala, že například hůlku nosí pouze jako módní doplněk. Tolik informoval
tiskový mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši.
13:50 - Víc než třetina voličů odevzdala po zhruba polovině druhého volebního dne hlasy v komunálních volbách v Česku, v
senátních je účast nižší. Vyplývá to z vyjádření volebních komisařů a mluvčích radnic oslovených ČTK. Účast je tak zatím slabší
než při posledních komunálních volbách. Víc lidí přichází volit v menších obcích než ve městech, kde se voleb účastní často
méně než třetina voličů. Na několika místech v Ústeckém kraji policie prověřuje informace o nakupování hlasů, kupčení s hlasy
se údajně objevilo i v Moravskoslezském kraji.
13:49 - Asi desítka divočáků pronikla v noci do areálu mostecké 1. ZŠ. Jejich invaze si ráno vyžádala omezení vstupu do
volební budovy na více než hodinu. Zvířata byla velice agresivní a podle policistů šlo na místě, kde zasahovali také hasiči a
myslivci s loveckými psy, vyloženě o život. Padaly i výstřely. Nyní už je vše v normálu. Více čtěte ZDE.
13:27 - Soudní dohra hrozí komunálním volbám v Praze. Část tamních voličů dostala oddělené lístky. Podmínkou přitom je, aby
lístek byl jako celek. Jinak je neplatný. Kriticky se k tomu vyjádřil například bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Za vinu to
dává ministerstvu vnitra, které si to podle něj nepohlídalo. Výrobu lístků zajišťovala břeclavská tiskárna Moraviapress.
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13:06 - Také ve Skořicích si lidé komunální akt nenechali ujít. „Ať to dopadne jakkoliv, důležité je, že se nám vrátí starosta v
plné síle zpátky. Několik týdnů už je totiž v nemocnici," konstatovala krátce Ivana Třešková. Více čtěte ZDE.
12:32 - Je nejmenším městečkem v republice, má nejméně voličů a ještě nejstarší volební urnu. Tím se během komunálních
voleb může pochlubit horské město Přebuz na Kraslicku s pouhými osmdesáti voliči. Hlasovací lístek lidé mohou vhazovat do
dřevěné urny, která pochází už z první republiky. „Volební urnu jsme opět oprášili, naleštili a z archivu přemístili do volební
místnosti přímo na radnici," řekla těsně před otevřením volebních místností starosta Přebuzi Miluše Ženteková. Urnu, kterou
zřejmě tehdy vyrobil místní truhlář, má městečko schovanou právě v archivu, aby nedocházelo k její zkáze. „Je tam stálá
teplota, a tak se dřevo neničí," poznamenala. „A i kdyby se s urnou něco stalo, třeba se rozklížila, opravili bychom jí. Urna je
sice stará, ale patří k nám už řadu generací. Za plastovou urnu bychom neměnili," uvedla.
12:05 - Za vhozený volební lístek do urny chceme modrou pásku na ruku, za kterou pak dostaneme jídlo a pití v brněnské
restauraci Na Musilce. S touto žádostí se podle zjištění Brněnského deníku Rovnost v pátek v několika desítkách případů
setkali členové volební komise na náměstí Republiky v městské části Brno-sever. Volební místnosti zaplavily celé rodiny Romů,
které s volbami neměly žádnou zkušenost. Chtěli hlavně náramek na jídlo. Údajným ovlivňováním výsledků v této městské části
se od pátečního odpoledne zabývá také policie. Více se dozvíte ZDE.
11:58 - Volební účast v komunálních a senátních volbách může být ovlivněna rozkladem politického systému, kdy se vytratily
jasně definované politické strany s ideovým názorem. Novinářům to dnes řekl bývalý prezident Václav Klaus, který odevzdal
svůj hlas v komunálních volbách v pražských Kobylisích. Nynější volby označil za nečitelné. Více čtěte ZDE.
11:30 - Policie přijala trestní oznámení kvůli komunálním volbám v Obříství na Mělnicku. Jednadvacetiletá studentka tvrdí, že se
její jméno dostalo na kandidátku KSČM bez jejího vědomí, píše dnešní Mladá fronta Dnes. O tom, že kandiduje, se dívka
údajně dozvěděla, až když doma otevřela obálku s hlasovacími lístky. Šéf krajské organizace KSČM Stanislav Grospič věří, že
se věc vysvětlí. Pokud se ukáže, že se obvinění zakládá na pravdě, bude se tím vedení středočeské KSČM zabývat. Více čtěte
ZDE.
11:20 - V některých obcích okresu Rychnov nad Kněžnou však je rozhodnuto již nyní. Dokonce bylo rozhodnuto již před
volbami samotnými. K výběru je tu totiž jen jedna kandidátka. Jedná se například o obce Lupenice, Borovnice, Chleny,
Byzhradec, Dobřany, Krchleby, Lípa nad Orlicí, Záměl, Vrbice, Orlické Záhoří, Lhoty u Potštejna, Kounov, Králova Lhota,
Janov, Očelice, Žďár nad Orlicí, Bystré či Bačetín. V některých obcích je navíc na kandidátce přesně tolik lidí, kolik je
zastupitelů. To může v budoucnu vést k problémům. Někde se však hlásí také nezávislí kandidáti zcela samostatně, například v
Byzhradci a Chlenech, zde tedy ještě jasno není.
10:52 - Dnešek rozhodne o tom, kteří politici uspěli v komunálních volbách a rozdělí si posty na radnicích a kteří budou naopak
balit kufry. Pro odcházející radní si musí obecní rozpočty připravit odstupné. Mají totiž nárok na vyplacení až šesti měsíčních
platů, a to podle toho, jak dlouhou dobu ve funkcích strávili. Více čtěte ZDE.
10:17 - Co během voleb dělají voliči, je každému celkem jasné. Vyberou si své favority, hodí kandidátky do urny a mohou odejít
zpátky domů. Ale co taková volební komise, která musí ve volební místnosti strávit skoro celé dva dny? Mají její členové stále
co na práci nebo jsou i chvilky či hodiny, „kdy není do čeho píchnout"? V Dolní Rovni na Pardubicku se třeba baví i tím, že
tipují, kolik lidí se k volbám dostaví. „Já si nejčastěji dlouhou chvíli krátím čtením nějaké knihy, ale vzhledem k poměrně
hlučnému okolí to není zrovna ideální. Dobrým zvykem je také to, že každý ze členů volební komise přinese nějakou doma
připravenou pochoutku. Někteří závistivci myslí, že je naše občerstvení dotováno z peněz obce, což je samozřejmě nesmysl. A
málem bych zapomněl na klasickou tipovací soutěž ohledně volební účasti," konstatoval Lukáš Kurka z Dolní Rovně, který je
členem volební komise již po několikáté. To Jana Komárková si to letos vyzkouší úplně poprvé. „Docela jsem se na to těšila,
byla jsem zvědavá, jak to probíhá i na druhé straně, nejen za plentou. Pro jistotu jsem si s sebou vzala svačinu a knížku, ale
jelikož některé voliče znám, tak to taková nuda ani není," uvedla Jana Komárková. I ona zasedá ve volební komisi v Dolní
Rovni.
9:45 - Vhozením lístku do urny pro občany volby končí ?a pro politiky všechno začíná. Nastane čas dohadování, porovnávání
programů a hodnocení potenciálních partnerů. Prezident Miloš Zeman má pravdu, když včera uvedl, že Česko není Francie,
kde se kvůli výsledku komunálních voleb mění vláda. Přesto je evidentní, že dnes po 14. hodině se budou lídři ve stranických
centrálách potit. Více čtěte ZDE.
9:32 - „Jako většina lidí, tak i já se chystám ke komunálním volbám. Vím jistě, koho budu volit. Řídím se názorem, že nezáleží
na politické straně, ale především na kvalitních lidech. Proto budu v letošních volbách do pardubického zastupitelstva
křížkovat," prozradil promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
9:08 - V Bystřici nad Pernštejnem na Vysočině spojili komunální a senátní volby také s hlasováním v referendu, týkajícího se
záměru výstavby závodu na výrobu jaderného paliva ve městě.
8:40 - „Ke komunálním volbám na sto procent půjdu," prohlásil ředitel pardubické krajské hospodářské komory Roman
Sodomka. „Už delší dobu jsem rozhodnutý, komu dám svůj hlas. Zvolím si jak stranu, tak budu křížkovat i kandidáty. Doufám, že
ve vedení města budou lidé, kteří chtějí pracovat pro město a pro občany, nikoliv pro sebe," vyjádřil se Roman Sodomka.
8:27 - Napjatá atmosféra panovala během prvního dne voleb v Karlově Studánce. Starostka obce Radka Chudová vyškrtla ze
seznamu voličů šestadvacet lidí s odůvodněním, že se přihlásili k pobytu v obci účelově, aby ovlivnili komunální volby.
Vyškrtnutí voliči hrozili, že budou blokovat volební místnost. Více čtěte ZDE.
8:25 - O volby je poměrně velký zájem i v Rumburku. Volební urny jsou zaplněné. Některé radnice tak připravují na zítřek další
urny, aby mohli odhlasovat všichni voliči, kteří o to projeví zájem. Na zaplnění uren se kromě zájmu podepsalo především to, že
současně probíhají dvoje volby. Navíc hlasovací lístky pro komunální volby jsou mnohonásobně větší než například ty pro
sněmovní volby.
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8:12 - Volební účast v Praze 6 je za první den komunálních voleb 27 %. To je v porovnání s komunálními volbami v roce 2010
o čtyři procenta méně.
8:07 - Mezi dnešními voliči má být například bývalý prezident Václav Klaus. Ani dnes nebudou moci zvolit své zástupce lidé ze
13 obcí, kde se nepodařilo úspěšně sestavit kandidátky. V těchto obcích se do čtyř měsíců budou muset konat nové volby.
8:00 - Volební místnosti se po noční přestávce otevřely; poslední voliči budou mít šanci ovlivnit složení obecního zastupitelstva
či Senátu ve 14:00. Ke komunálním volbám chodí obvykle necelá polovina voličů, senátní lákají ještě méně. Vyluštění tajenky,
jak lidé letos rozhodovali, přinesou až výsledky na serveru www.volby.cz. Včerejší den jsme sledovali ZDE."
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Anketa: Půjdete ke komunálním volbám?
TISK, Datum: 11.10.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (tva), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Ke komunálním volbám se rozhodně chystám. Kdybych si myslel, že volby
nemají smysl, tak bych tam ani nešel. Co se týče výběru kandidátů, mámnaprosto jasno. Budu spíše křížkovat jednotlivé
kandidáty. Určitě nebudu volit jen jednu jedinou stranu.
Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla Komunálních voleb se určitě zúčastním. Jsem pevně rozhodnut, koho budu volit,
ale nechám si to pro sebe. Jedná se o lidi, které znám a o kterých vím, že by se do vedení města hodili. Osobně budu
křížkovat, ale zároveň zvolím i stranu.
Roman Sodomka, ředitel krajské hospodářské komory Ke komunálním volbám na sto procent půjdu. Už delší dobu jsem
rozhodnutý,komu dámsvůj hlas. Zvolím si jak stranu, tak budu křížkovat i kandidáty. Doufám, že ve vedení města budou lidé,
kteří chtějí pracovat pro město a pro občany, nikoliv pro sebe. Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Jako
většina lidí, tak i já se chystám ke komunálním volbám. Vímjistě, koho budu volit. Řídím se názorem, že nezáleží na politické
straně, ale především na kvalitních lidech.
Proto budu v letošních volbách do pardubického zastupitelstva křížkovat.

Zpět

Anketa: Co čekáte od nové pardubické koalice?
TISK, Datum: 24.10.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (tva), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Především očekávám, že se dají věci do pohybu. Stále je co vylepšovat.
Přeji si, aby se v Pardubicích vybudovalo kulturní středisko pro více jak 500 lidí, samozřejmě za rozumný peníz. Zámek s 200
místy a divadlo se 400 místy zkrátka nestačí. Ideon nepovažuji za reprezentativní.
Evžen Báchor, šéf pardubických včelařů Od nové pardubické koalice očekávám, že najdou společnou cestu a potáhnou za
jeden provaz. Stali se vůdci našeho města, kteří by lidem měli dělat nejen radost, ale také zlepšit životní podmínky. Doufám, že
se tak stane. Bylo by fajn, kdyby platilo – za málo peněz hodně muziky.
Roman Sodomka, ředitel krajské hospodářské komory Od nové koalice očekávám, že začne pracovat na obchvatu. Téměř
každý den se tvoří kolony, město je ucpané – je to hrůza. Vtuto chvíli je obchvat podle mne prioritou, kterou by mělo město
řešit. Doufám, že nově zvolená koalice bude pracovat pro město, nikoli pro sebe. Zkrátka od slov k činům.
Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice Doufám, že nová pardubická koalice bude lépe spolupracovat. Přál
bych si, aby město rozkvétalo a vyřešila se dopravní situace. Rád bych tu viděl nejen lepší fotbalový stadion, ale i jiná
sportoviště. Také by mohlo dojít k vytvoření volnočasových aktivit v oblasti Labe a Chrudimky.
Jan Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Především doufám, že město pokročí dopředu. V nové koalici sedí
schopní a rozumní lidé, kteří snad město dovedou ke světlým zítřkům. Vprvní řadě by se měly dokončit rozpracované projekty.
Poté bych uvítal posun v investicích, čerpání dotací a v realizaci kulturních akcí.
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Anketa Pardubického deníku: Jaký název by podle vás slušel pardubické multifunkční aréně a AFI Paláci?
TISK, Datum: 27.11.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mue), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Miroslav Řepa, 84 let, architekt Pojem AFI Palác je natolik ustálený, a to se netýká jen Pardubic, ale širšího okolí, že bych ho
opravdu neměnil. Lidé ho budou podle mého názoru používat i nadále. Co se týká názvu ČEZ Areny, její jméno se mění podle
investora.
Proto si myslím, že zabývat se změnou názvu je zbytečné.
Především se musíme snažit udržovat budovy v takovém stavu, v jakém vypadají teď. Lukáš Argay, 28 let,OSVČ AFI Palác
bych nechal, jak je. Lidé ale budou chodit nakupovat, ať se děje, co se děje. V aréně se fandí našim hokejistům, proto bych ji
pojmenoval více domácky, pardubicky.
ČEZ Arenu bych přejmenoval třeba na Pernštejn Dome. Tím bychom byli ojedinělí a trochu jsme zazářili. Stadiony a arény po
celé republice totiž mají obvykle název podle investorů či majitelů.
Jan Motyčka, 35 let, provozovatel Pardubického letního kina AFI Palác se jmenuje podle provozovatele a aréna má název
podle investora. AFI Palác bych určitě nepřejmenovával, protože lidé už jsou s tímto názvem sžití. Vpřípadě arény to bylo tak,
že si společnost ČEZ tímto způsobem platila reklamu. Myslím, že je naprosto v pořádku, že se hala jmenuje podle sponzora.
Chodí to takhle po celém světě.
Nikol Laifrová, 22 let, studentka pardubické univerzity Jako studentka třetího ročníku na Univerzitě Pardubice se setkávám s
AFI Palácem celkem často. Do ČEZ Areny zavítám jen výjimečně. Například jsem se zúčastnila univerzitního derby. Za tu dobu
jsem si na tyto názvy zvykla, proto bych je nechala při starém. Myslím si, že ze slovní zásoby pardubických občanů tato
pojmenování nezmizí.
Tomáš Pelikán, 39 let, ředitel Dopravního podniku města Pardubic ČEZ Arena se jmenuje podle svého partnera. Jestli se
přejmenuje na městský stadion či hokejovou arénu, není důležité.
Ten, kdo bude vymýšlet nový název, by mohl vytvořit anketu a ptát se lidí, co navrhují. AFI Palác se jmenuje podle společnosti,
co ho vlastní. Proto mě nepřísluší přemýšlet nad novým názvem.
Eliška Matějková, 22 let, studentka To je záludná otázka. Asi bych název ČEZ Areny nechala stejný. Myslím si, že nemá smysl
ho měnit. Sportovní fanoušci a pardubičtí občané si na něj už zvykli. AFI Palác bych přejmenovala na Alfa Palác či jen Alfa.
Písmeno z řecké abecedy by dodalo obchodnímu centru eleganci a šarm. Možná by změna názvu zvýšila obchodům tržby.
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Anketa Pardubického deníku: Jaký je váš
TISK, Datum: 06.12.2014, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tar), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

názor na akci Česko zpívá koledy?
Martin Charvát, primátor Pardubic Mámradost, že regionální Deník akci Česko zpívá koledy pořádá také v Pardubicích. Těší
mě, že se lidé v tento předvánoční čas budou mít možnost potkat se na Pernštýnském náměstí. Myslím, že je to hezká
myšlenka, kterou určitě rád podpořím. Věřím, že se ve středu 10. prosince sejde od osmnácti hodin na náměstí plno lidí, kteří si
budou mít možnost společně zazpívat a užít předvánoční čas. Josef Pejchal, herec Východočeského divadla Jakékoliv zpívání
koled prospívá lidem. Ato nejen proto, že se tím sami zlepšují ve zpěvu. Koledy by měly lidi spojovat, jsou to krásné písničky a
měly by se zpívat častěji. Díky Bohu za ně! Důležité ale také je vědět, proč je zpíváme, vidět za nimi ten hlubší smysl. Osobně je
zpívám moc rád.
Třeba ve čtvrtek večer jsem doma broukal koledy našemu desetiměsíčnímu synovi před spaním.
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Myslím si, že takovéto akce jsou rozhodně přínosné. Alespoň se lidé naučí
zpívat vánoční koledy. Zvláště pokud se zúčastní i nějaký zajímavý umělec, jako je třeba Petr Kotvald v Pardubicích, který
podpoří snažení pěveckých sborů, tak je celá akce ještě mnohemzajímavější. Pravděpodobně ji sám jako divák také navštívím.
Jen abynám vyšlo co nejlepší počasí.
Jan Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Podobné akce otevřené pro širokou veřejnost jsou podle
mého názoru přínosné, protože pomáhají dokreslovat vánoční atmosféru. Kromě samotného zpěvu koled je podstatná také ta
příležitost, že se lidé o Vánocích sejdou na krásném Pernštýnském náměstí a společně si vychutnávají v této ne vždy radostné
době společné chvíle vzájemné radosti a porozumění.
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