Pardubické letní kino

Počet zpráv: 166, 14.04.2021

Anketa: Kdy jste byl naposledy v kině a na čem?
TISK, Datum: 07.01.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...krajské hospodářské komory Naposledy jsem byl v Pardubickém letním kině na promítání zajímavého dokumentu Trabantem
až na konec světa. Do Pardubického letního kina chodíme pravidelně, protože máv Tyršových sadech úžasnou atmosféru.
Velké multiplexy mě, přiznám se, tolik nebaví. Za svého mládí jsem...

Anketa Deníku: Bude mít teroristický útok vliv na svobodu médií?
TISK, Datum: 09.01.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (aad, td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Domnívámse, že středeční útok teroristů na satirický týdeník ve Francii
zcela určitě nebude mít zásadní vliv na svobodu médií. Pokud na ni něcomámít vliv, tak to nejsou tato témata, ale spíše
ekonomické zájmy. Tento útok bude mít podle mého názoru...

Promítat se bude. Když nevyjdou sady, letní kino může fungovat na zámku
TISK, Datum: 09.01.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubický kraj

...není jasné, jestli se pardubické letní kino vrátí do Tyršových sadů i po jejich opravě. Ta má skončit v červnu. Zakladatel
bezplatného promítání Jan Motyčka má ale už pro desátý jubilejní ročník připravené náhradní řešení. Na filmy by lidé mohli
chodit na zámek. PARDUBICE Fanoušci prázdninového...

ANKETA DENÍKU: Co by podle vašeho názoru měly udělat Pardubice, aby byly přívětivější pro podnikatele?
TISK, Datum: 20.01.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (mue), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Město by se mělo snažit udržet živé centrum,kamby stáhlo podnikatele. Když umrtvíte centrum, umrtvíte celé město. Jan
Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Nejvíce by Pardubice zatraktivnilo, kdyby radnice byla otevřenější a
vstřícnější k rozvojovým projektům. Magistrát hledá často...

Anketa Pardubického deníku: Čemu jste se naposledy zasmáli?
TISK, Datum: 03.02.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mue), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Je to přirozenost, která by se neměla potlačovat. Slyšela jsem, že smích prodlužuje život. A já žiji moc ráda! Jan Motyčka,
provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Já se směji tisíckrát za den, protože vždycky se něco najde. Naposledy
jsem se zasmál, když jste mi položila otázku, čemu...

Anketa Deníku:
TISK, Datum: 12.02.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mue), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...byste raději filmové projekce Pardubického letního kina v Tyršových sadech nebo na zámku? Kateřina Galbavá,
moderátorka Myslím si, že pro účely letního kina jsou Tyršovy sady vhodnější. Avšak velice mě zaujal nápad, na který jsem
narazila, bohužel si nepamatuji, kde to bylo. Letní kino postavili...

Přesune se letní kino na pardubický zámek?
TISK, Datum: 12.02.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Provozovatelé Pardubického letního kina Pernštejn, které po celou dobu letních prázdnin přináší obyvatelům i
návštěvníkům Pardubic atraktivní filmové projekce zcela zdarma, už nyní pracují na desátém ročníku tohoto svátku milovníků
stříbrného plátna. Jen zatím v současné dobře řeší klasickou...

Kavárnu v Tyršových sadech chce odkoupit jeden zájemce
TISK, Datum: 19.03.2015, 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

...Vzhledem k historiiaduchumístabychom rádi vytvořili pulsující centrum společenského života s mnoha přidanými hodnotami.
Jako provozovatelé Pardubického letního kina vnímáme možnost vzájemné kooperace obou projektů a spolupráce v letních
měsících, v zimě zajistíme v parku instalaci umělého kluziště,...

Kavárnu v Tyršových sadech chce odkoupit jeden zájemce URL
WEB, Datum: 19.03.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Café Zájem o provozování kavárny v Tyršových sadech má společnost Galerie Café, za níž s dalšími investory stojí jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. „Přípravu tohoto projektu dlouhodobě sleduji. Instalace kavárny
v městském parku totiž skýtá unikátní možnost využití...

Slavný režisér točil v redakci. Film o Pardubicích a pivu!
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Slavný režisér točil v redakci. Film o Pardubicích a pivu!
TISK, Datum: 23.03.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...informace o tvůrcích dokumentu... Pivo a Pardubice? Jde to k sobě Aproč zrovna toto téma? „Zrodilo se díky spolupráci s
provozovatelem Pardubického letního kina Janem Motyčkou a Pardubickým pivovarem. Baví mě na něm nejvíc to, že se
ptáme lidí ze všech možných oborů a společenských úrovní na...

„Febiofest je pro mě to, co je pro sportovce olympiáda,“ říká jeho zakladatel Fero Fenič
TISK, Datum: 30.03.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Rozhovor týdne

Prezident prestižní filmové přehlídky zavítá i letos na její hradecké a pardubické ozvěny. Zúčastní se jejich slavnostního
zahájení Pardubice/Hradec Králové – Hlavní část prestižního mezinárodního filmového festivalu Febiofest sice už v pátek večer
v Praze skončila, ale nyní se mohou alespoň na ma...

„Febiofest si užívám,“ svěřil se pardubický porotce
TISK, Datum: 02.04.2015, 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

... Pardubice/Praha – V porotě pražské části mezinárodního filmového festivalu Febiofest zasedal za Pardubický kraj jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn TOMÁŠ DRECHSLER (na archivním snímku). * Jak jste si užil roli porotce
filmového festivalu Febiofest? Vporotě Febiofestu...

Febiofest si užívám, svěřil se pardubický porotce URL
WEB, Datum: 03.04.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...Tomáš Drechsler. " V porotě pražské části mezinárodního filmového festivalu Febiofest zasedal za Pardubický kraj jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn TOMÁŠ DRECHSLER. Jak jste si užil roli porotce filmového festivalu
Febiofest? V porotě Febiofestu jsem byl letos poprvé....

Pardubické letní kino se letos stěhuje na zámek URL
WEB, Datum: 10.04.2015, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková,Honza Ptáček, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS,
Rubrika: / zpravodajstvi
Pardubické letní kino najde letos své zázemí na zámeckém nádvoří. První část prázdninového promítání se tak přesune ze
svého tradičního místa v Tyršových sadech jen o pár metrů dál, za hradby pardubického zámku. Kam se kino ze zámku
přemístí na zbytek sezóny, zatím není jasné. O místě v těchto...

Tyršovy sady budou hotové do konce června, kavárna o měsíc později URL
WEB, Datum: 17.04.2015, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Honza Ptáček, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: / zpravodajstvi
...harmonogramu, revitalizace by měla být dokončena včas,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, v jejíž gesci je
investiční výstavba. Pardubické letní kino se letos stěhuje na zámekProjekt regenerace území v okolí pardubického zámku
přijde zhruba na 105 milionů korun. Je tvořen třemi částmi: ...

10. ročník pardubického letního kina hledá svoje zázemí
RÁDIO, Datum: 27.04.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 2, Poslechovost pořadu: 6 896, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...BERÁNKOVÁ, moderátorka 10. ročník pardubického letního kina hledá svoje zázemí. Z opravovaných Tyršových sadů
se nejdřív mělo přestěhovat na zámek. Další možností byl prostor vedle skateparku. Novou variantou je teď plocha po bývalém
torzu nedostavěné haly v bezprostřední...

10. ročník pardubického letního kina bude zase promítat celé prázdniny
RÁDIO, Datum: 29.04.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 2, Poslechovost pořadu: 6 896, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...BERÁNKOVÁ, moderátorka 10. ročník pardubického letního kina bude zase promítat celé prázdniny. Zatím ale není
jasné, kde najde svoje zázemí. Jednou z variant je prostranství vedle skateparku naproti nádraží. Pořadatelé by ale radši využili
prostor po bývalé hale vedle Tyršových...

Hledá se nové místo pro letní kino. Už zase URL
WEB, Datum: 30.04.2015, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: /
zpravodajstvi

...bude i tam, a to ve formě menšího dobového historického festivalu. Diváci v zámeckých kulisách uvidí například Valmonta
nebo Markétu Lazarovou. Pardubické letní kino se letos stěhuje na zámek ...

Město podpoří Pardubické letní kino a plánuje festival
TISK, Datum: 12.05.2015, 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

...trávy. V tuto chvíli je otázka, zda by se tento prostor podařil včas připravit. Je za pět minut dvanáct,“ poznamenal jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. pokračování na straně 3 Město Pardubice podpoří letní kino a
plánuje filmový festival Desátý ročník: Pardubické ...

Pardubické letní kino dostane i letos od města dotaci 600 tisíc korun
RÁDIO, Datum: 12.05.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 3, Poslechovost pořadu: 6 896, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...GUTWIRTH, moderátor Pardubické letní kino dostane i letos od města dotaci 600 tisíc korun. Radnice promítání filmů o
prázdninách úplně zadarmo podporuje. Spolu s provozovatelem teď řeší, kam plátno postaví. Ve hře je varianta u Skateparku
nebo na místě bývalé atletické haly....

Dobrá zpráva pro fanoušky filmu
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Dobrá zpráva pro fanoušky filmu
TISK, Datum: 12.05.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

Pardubičtí radní jednomyslně schválili dotaci 600 tisíc korun pro Pardubické letní kino . Pokud budou mít stejný názor i
zastupitelé, mohou se všichni filmoví nadšenci těšit na dvouměsíční dávku snímků zdarma. Nezbývá než doufat, že se podaří
nalézt vhodný prostor.

Kraj přispěl na film o vražedkyni Hepnarové
TISK, Datum: 21.05.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: — Jaroslav Hubený, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Pardubický kraj se rozhodl pobídnout filmaře k natáčení zejména tuzemských snímků prostřednictvím milionového
grantu. Politici včera zveřejnili, kteří tvůrci poprvé dostanou peníze z krajského rozpočtu. Grant podpořil sedm filmů, mezi nimi
jsou pohádka, dokumentární filmy i celovečerní s...

Na Pardubicku se točí sedm filmů
TISK, Datum: 22.05.2015, Zdroj: Právo, Strana: 10, Autor: (ner), Vytištěno: 157 218, Prodáno: 104 787, Čtenost: 274 441, Vydavatel: Borgis, a.s.,
Rubrika: Severovýchodní Čechy

Pohádka, dokumenty i celovečerní snímek – sedm filmových projektů podpořil grant, kterým Pardubický kraj, jako jediný v
republice, začal systematicky podporovat kinematografii. Rada Pardubického kraje rozhodla o rozdělení miliónu korun.
„Chceme představit Pardubický kraj jako filmařům přátelský reg...

V regionu vzniká sedm filmů. Podpořil je také krajský grant
TISK, Datum: 26.05.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

Jedním z nejlépe hodnocených projektů byl dokument Jana Nováka Pivo a Pardubice Pardubice – Pohádka, dokumentární filmy
i celovečerní snímek – celkem sedm filmových projektů podpořil grant, kterým Pardubický kraj jako jediný v republice začal
systematicky podporovat vznik audiovizuálních děl na sv...

Kraj utratil za pobídky filmařům milion, přispěl i na film o vražedkyni Hepnarové nebo dokument o památkách
Chrudimě URL
WEB, Datum: 29.05.2015, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: red, RU / den: 10 000, Vydavatel: Chrudimské noviny a.s., Rubrika: Ekonomika

Pardubice - Pardubický kraj už před časem avizoval, že hodlá pomocí tzv. filmového grantu přilákat do regionu zpátky filmaře.
Uvolnil pro tyto účely milion korun za podmínky, že filmové štáby pořídí svoje snímky buď celé nebo částečně na území
Pardubického kraje. Nyní se z těchto prostředků rozhodl ...

Letní kino bude blízko skateparku
TISK, Datum: 29.05.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...esem v rukávu se mohl stát pardubický zámek, ale nakonec se ukázalo, že to z různých důvodů není možné. Pak byla ve hře i
možnost, že by se Pardubické letní kino mohlo přece jen vrátit do Tyršových sadů, i když ne přímo do srdce městského
parku, ale hned vedle něj, na místo, kde stávalo torzo...

Letní kino bude blízko skateparku URL
WEB, Datum: 29.05.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...esem v rukávu se mohl stát pardubický zámek, ale nakonec se ukázalo, že to z různých důvodů není možné. Pak byla ve hře i
možnost, že by se Pardubické letní kino mohlo přece jen vrátit do Tyršových sadů, i když ne přímo do srdce městského
parku, ale hned vedle něj, na místo, kde stávalo torzo...

Už je jasno. Letní kino bude u skateparku, v Tyršových sadech až za rok URL
WEB, Datum: 02.06.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: 5plus2.cz, Monika Suchá, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...sady, pardubický zámek, skatepark? Konečně je jasné, na kterém z těchto tří zvažovaných míst letos bude stát Pardubické
letní kino . Vedle skateparku už 26. června odstartují dva měsíce každodenního promítání. „Samozřejmě jsme stáli především
o lokalitu v centru města, ideálně v blízkosti Tyršových...

Rozhodnuto! Pardubické letní kino bude vedle skateparku
TISK, Datum: 03.06.2015, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Chrudimsko

...esem v rukávu se mohl stát pardubický zámek, ale nakonec se ukázalo, že to z různých důvodů není možné. Pak byla ve hře i
možnost,že by se Pardubické letní kino mohlo přece jen vrátit do Tyršových sadů, i když ne přímo do srdce městského
parku, ale hned vedle něj, na místo, kde stávalo torzo...

Rozhodnuto! Pardubické letní kino bude vedle skateparku URL
WEB, Datum: 03.06.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...esem v rukávu se mohl stát pardubický zámek, ale nakonec se ukázalo, že to z různých důvodů není možné. Pak byla ve hře i
možnost, že by se Pardubické letní kino mohlo přece jen vrátit do Tyršových sadů, i když ne přímo do srdce městského
parku, ale hned vedle něj, na místo, kde stávalo torzo...

Kino bude u skateparku. Tyršovy sady až za rok
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Kino bude u skateparku. Tyršovy sady až za rok
TISK, Datum: 03.06.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (msu), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Tyršovy sady, pardubický zámek, nebo skatepark? Konečně je jasné, na kterém z těchto tří diskutovaných míst letos bude
stát Pardubické letní kino . Vedle skateparku už 26. června odstartují dva měsíce každodenního promítání. „Samozřejmě
jsme stáli především o lokalitu v centru města, ideálně v...

V prvním filmu letního kina se Pardubáci najdou
TISK, Datum: 15.06.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (msu), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...a filantropa Aleše Bárty, o jehož letité pomoci v africké Keni natočila Olga Špátová film v produkci HBO Europe. I to přinese
letošní ročník Pardubického letního kina , který se tentokrát usídlí vedle skateparku. Své už 10. narozeniny oslaví kino také
nabitým programem, který odstartuje už 26....

V prvním filmu letního kina se Pardubáci najdou přímo na plátně URL
WEB, Datum: 15.06.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: 5plus2.cz, Monika Suchá, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...a filantropa Aleše Bárty, o jehož letité pomoci v africké Keni natočila Olga Špátová film v produkci HBO Europe. I to přinese
letošní ročník Pardubického letního kina , který se tentokrát usídlí vedle skateparku. Své už desáté narozeniny oslaví kino
také nabitým programem, který odstartuje už 26....

Pardubické letní kino chce oslavit jubileum ve velkém
TISK, Datum: 18.06.2015, 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

...film v produkci HBO Europe – to je jen miniaturní ochutnávka z řady překvapení, která letos do programu na oslavu desátého
výročí založení Pardubického letního kina zakomponovali jeho organizátoři. Kino u skateparku Dalším překvapením je místo,
kde letos Pardubické letní kino Pernštejn během...

Kolik piva vypije Dominik Hašek? Podívejte se na Pardubice a pivo
TISK, Datum: 19.06.2015, Zdroj: Jičínský deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 19 600, Čtenost: 1 960, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...nový dokument režiséra Jana Chicago Nováka Pardubice a pivo, který bude mít světovou premiéru už v pátek 26. června na
úvod letošního ročníku Pardubického letního kina Pernštejn. Jeho vůbec první neveřejnou projekci ve středu večer hostil
Pardubický pivovar a náš Deník byl exkluzivně u toho (viz...

Kolik piv vypil nejvíc v životě Dominik Hašek?
TISK, Datum: 19.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...nový dokument režiséra Jana Chicago Nováka Pardubice a pivo, který bude mít světovou premiéru už v pátek 26. června na
úvod letošního ročníku Pardubického letního kina Pernštejn. Jeho vůbec první neveřejnou projekci ve středu večer hostil
Pardubický pivovar a náš Deník byl exkluzivně u toho (viz...

„Amadeus mohl být úplně jiný film,“ sdělil Formanův přítel
TISK, Datum: 19.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...nového dokumentu Pivo a Pardubice. (úsměv) * Jak práci na tomto dokumentu, který bude mít světovou premiéru při
zahájení letošního ročníku Pardubického letního kina v pátek 26. června večer, hodnotíte? Vždycky, když nějaký projekt
dokončím, tak mi připadá výborný. (úsměv) Jisté je, že práce na...

Letní kino odstartuje v pátek po desáté. Nové filmy na novém místě URL
WEB, Datum: 24.06.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...ročník Pardubického letního kina Pernštejn začíná v pátek. Během let se z něj stala nejnavštěvovanější kulturní akce v
krajském městě. Letos však bude promítat na novém místě. Obyvatelé Pardubic si letos již podesáté mohou užít letní večery
před filmovým plátnem. Biograf pod širým nebem letos...

V pátek začne další ročník pardubického letního kina Pernštejn
RÁDIO, Datum: 24.06.2015, Zdroj: Rádio Blaník - východ, Zpráva: 1, Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

moderátor V pátek začne další ročník pardubického letního kina Pernštejn. Letos se bude promítat na novém místě. Z
Tyršových sadů se kino přesunulo k autobusovému nádraží.

Nové filmy na novém místě. Jubilejní letní kino zítra odstartuje premiérou
TISK, Datum: 25.06.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Rubrika: Kraj Pardubický

...začíná další ročník Pardubického letního kina Pernštejn. Během uplynulého období se z něj stala nejnavštěvovanější
kulturní akce v krajském městě. Letos však bude promítat na novém místě. Martin Ťopek redaktor MF DNES PARDUBICE
Obyvatelé Pardubic si letos již podesáté mohou užít letní večery...

Letní kino začne světovou premiérou
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Letní kino začne světovou premiérou
TISK, Datum: 25.06.2015, 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 – Pardubické letní kino začne svou desátou sezonu nedaleko skateparku u hlavního pardubického vlakového
nádraží. Odstartuje ji v pátek od 21:30 hodin světová premiéra dokumentu režiséra Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice.
Bezplatné filmové projekce pod širým nebem budou pokračovat i o...

Další ročník pardubického letního kina Pernštejn začíná už zítra
RÁDIO, Datum: 25.06.2015, Zdroj: Rádio Blaník - východ, Zpráva: 3, Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

moderátorka Další ročník pardubického letního kina Pernštejn začíná už zítra. Biograf pod širým nebem letos ale nebude
na tradičním místě v Tyršových sadech. Ty se stále ještě opravují. Pořadatelé místo toho nabízejí provizorní lokalitu u skate
parku.

Pardubické letní kino Pernštejn bude letos u skateparku slavit svoje desáté narozeniny
TISK, Datum: 25.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura/inzerce

...dětských filmů či oceňovaných českých počinů. Chybět nebude ani slavnostní premiéra filmu pro pardubické patrioty. Desáté
narozeniny Pardubické letní kino Pernštejn se za uplynulé roky proměnilo z malého projektu několika nadšenců v oblíbenou
stálici letních večerů. Letos oslaví již své...

Premiéra dokumentu Pivo a Pardubice zahájí letní kino
TISK, Datum: 26.06.2015, 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

...filmové projekce pod širým nebem vypuknou dnes večer v areálu u skateparku Pardubice – Pardubické letní kino
Pernštejn si letos připomíná desáté výročí své existence. Organizátoři se rozhodli oslavy pojmout vskutku velkolepě: několika
premiérami, příjezdem řady filmových delegací, širším...

Pardubické letní kino dnes odstartuje svou desátou sezónu
RÁDIO, Datum: 26.06.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 3, Poslechovost pořadu: 6 896, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...BERÁNKOVÁ, moderátorka Pardubické letní kino dnes odstartuje svou desátou sezónu. Diváci ho najdou vedle skate
parku naproti vlakovému nádraží. Na plátně se během prázdniny objeví filmové premiéry, snímky z produkce HBO nebo
unikátní dokumenty. Jeden z nich zahájí dnes večer o...

Filmové pecky startují
TISK, Datum: 26.06.2015, Zdroj: 5plus2, Strana: 3, Autor: (lat), Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Vydavatel: Mafra, a.s.

...firmou, která park opravuje, aby prostor vedle něj zkultivovala, a kino se tak v příští sezoně mohlo vrátit zpět do centra,“ věří
organizátor Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler. V první půlce prázdnin mají diváci možnost vidět
opravdové filmové trháky. Chybět nebudou ani žhavé...

Autor dokumentu: „Natáčení mě bavilo“
TISK, Datum: 26.06.2015, 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

Rozhovor Pardubice – Autorem nového dokumentu Pivo a Pardubice, který bude mít dnes od 21:30 hodin večer světovou
premiéru v Pardubickém letním kině, je režisér JAN CHICAGO NOVÁK (na snímku). * Téma Pivo a Pardubice by se jistě dalo
pojmout na tisíc různých způsobů. Jaký byl ten váš klíč, který ...

Seriál Až po uši dnes a zítra v letním kině
TISK, Datum: 27.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Pardubické letní kino Pernštejn, které bude po celé prázdniny promítat denně zcela zdarma v případě příznivého počasí
v areálu vedle skateparku atraktivní filmové tituly, bude dnes a zítra vždy od 21:30 hodin svědkem netradiční oslavy narozenin
známého režiséra Jana Hřebejka. Uvede „jeho“...

Letní kino zahájil film nejen o pivu URL
WEB, Datum: 29.06.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...- Jubilejní desátou sezonu Pardubického letního kina odstartovala v pátek večer v areálu vedle skateparku světová
premiéra nového dokumentu režiséra Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice. " Tato „lovestory o pivu" si u diváků
nejnavštěvovanějšího letního kina v celé České republice...

Letní kino: Když se z Anny stane Ida...
TISK, Datum: 29.06.2015, 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

...– Dnes večer je na programu Pardubického letního kina drama Ida. Od 21:30 hodin můžete zdarma v areálu nedaleko
skateparku vidět příběh osmnáctileté novicky Anny. „Osud ji svede na jinou cestu, než je život jeptišky. Anna se pokusí rozkrýt
rodinné tajemství, zjistí svůj židovský původ a své pravé...

Pardubické letní kino už je v provozu
RÁDIO, Datum: 29.06.2015, Zdroj: Hitrádio MAGIC, Zpráva: 2, Poslechovost pořadu: 15 524, Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

Barbora HOLÁ, moderátorka Pardubické letní kino už je v provozu. Desátou sezónu biografu odstartovalo promítání
dokumentu Pivo a Pardubice, ve kterém si zahrál i Václav Kulhánek alias Krychlič známý z pardubického vlakového nádraží.
Ten vypil své první pivo až v 65 letech.
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Letní kino zahájil film nejen o pivu
TISK, Datum: 29.06.2015, 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

...– Jubilejní desátou sezonu Pardubického letního kina odstartovala v pátek večer v areálu vedle skateparku světová
premiéra nového dokumentu režiséra Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice. Tato „lovestory o pivu“ si u diváků
nejnavštěvovanějšího letního kina v celé České republice vysloužila velmi...

FOTO - PIVO A PARDUBICE. SVĚTOVÁ PREMIÉRA ZAHÁJILA LETNÍ KINO
TISK, Datum: 29.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

Hřích, zabijáci i sexy ženy dnes večer ovládnou „letňák“
TISK, Datum: 30.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (kfr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Desátý ročník Pardubického letního kina je v plném proudu a ani dnes diváci nepřijdou o bezplatnou projekci pod širým
nebem. Snímek Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil, je pokračováním filmu Sin City – město hříchu. V dalším díle,
natočeném v roce 2014, se v několika propojených povídkách...

Keltové, víly, čarodějnice. To vše na vás dnes čeká v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 01.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Vezměte svou rodinu za kulturou! Třeba do Pardubického letního kina Pernštejn. Na ploše vedle skateparku bude dnes
večer k vidění rodinný snímek Píseň moře. Projekce začíná ve 21:30 hodin a bude zcela zdarma. V animovaném filmu režiséra
Tomma Moora můžete poznat život jedné keltské rodiny, na...

Cesta ven už dnes večer v letním kině!
TISK, Datum: 02.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Petr Václav velkou vlnu zájmu doma i v zahraničí. Po třinácti letech přišel s novým celovečerním snímkem Cesta ven,“
konstatoval promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. „Jde o příběh silné mladé matky, která se odmítá
smířit s nepříznivým společenským statusem a snaží se...

Víkendové večery patří letnímu kinu
TISK, Datum: 02.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (zr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na víkend/inzerce

PARDUBICKO Pardubice – První červencový víkend mohou lidé strávit v Pardubickém letním kině, které zdarma promítá u
vlakového nádraží. Začátky projekcí jsou ve 21.30 hodin. V pátek bude k vidění český snímek Fair Play o užívání anabolik
sportovci. V sobotu se diváci přesunou do roku 1945, kdy se o...

Fair Play promítnou už dnes v letním kině
TISK, Datum: 03.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá bezplatně v prostorách vedle skateparku u
hlavního vlakového nádraží, uvede dnes od 21:30 hodin český film Fair Play. Jde o pozoruhodný snímek, jehož režisérkou a
scénáristkou je Andrea Sedláčková. „Zavádí nás do...

Kam o víkendu v Pardubickém kraji?
TISK, Datum: 04.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: — Zuzana Pešinová, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Na nádvoří zámku vystoupí také tanečníci a hudební skupiny. Na akci bude připraven i program pro děti. Letní kino: Železná
srdce Kde: areál Pardubického letního kina , u skateparku Americké válečné akční drama s Bradem Pittem v hlavní roli
promítne zájemcům letní kino v Pardubicích v sobotu od...

Železné srdce Brada Pitta v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 04.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...program bezplatných filmových prázdninových projekcí pod širým nebem slibuje francouzský snímek Co jsme komu udělali?
Pardubice – Do Pardubického letního kina Pernštejn zamíří dnes večer od 21:30 hodin slavný hollywoodský herec Brad Pitt!
Na filmovém plátně se v areálu u skateparku vedle hlavního...

Divoké historky dnes večer v letním kině
TISK, Datum: 07.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...rukou a s lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete,“ konstatoval jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler. Černá komedie koprodukovaná bratry
Almodóvarovými si podmanila diváky festivalu v Cannes i Karlových...

Najde ovečka Shaun svého farmáře a jeho psa? Více dnes v letním kině v Pardubicích
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Najde ovečka Shaun svého farmáře a jeho psa? Více dnes v letním kině v Pardubicích
TISK, Datum: 08.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – Dnešní promítání Pardubického letního kina bude patřit především dětem. Na plátně se totiž představí
populární postavička ovečky Shaun se svým novým příběhem. Životnafarmě, ač se to tak zprvu nemusí zdát, je docela nuda.
Každý den je stejný a každý den musí ovečka Shaun...

Magický hlas zpěvačky a sexsymbolu minulého století dnes večer v „letňáku“
TISK, Datum: 09.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – Další promítací večer Pardubického letního kina bude patřit české zpěvačce a symbolu boje proti
okupaci Martě Kubišové (na snímku vlevo). Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 setrvala dvacet let v odporu proti
komunistickému režimu a její život za totality nebyl vůbec...

Letní kino představí film o zdravotnících v Africe. Není pro slabé povahy URL
WEB, Datum: 10.07.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Pardubické letní kino , které každý prázdninový večer zadarmo promítá vedle skateparku, chystá na páteční večer slavnostní
událost. Do areálu dorazí delegace, která představí dokumentární film nazvaný Daleko za sluncem. „Snímek vznikl v produkci
HBO Europe a vypráví o pardubickém zdravotníkovi a...

Povede na Duklu lanovka? URL
WEB, Datum: 11.07.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...přemostění ze sídliště Dukla na hlavní nádraží lávkou. Lanovka je náročnější na údržbu i dražší na provoz," sdělil Deníku
programový šéf Pardubického letního kina Jan Motyčka." ...

Povede na Duklu lanovka?
TISK, Datum: 11.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...přemostění ze sídliště Dukla na hlavní nádraží lávkou. Lanovka je náročnější na údržbu i dražší na provoz,“ sdělil Deníku
programový šéf Pardubického letního kina Jan Motyčka. ...

Záchrana Země i erotika budou o víkendu k vidění v letním kině
TISK, Datum: 11.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – Další promítací víkend Pardubického letního kina bude ve znamení amerických trháků. První z nich,
který se na plátno dostane v sobotu, je mysteriózní drama režiséra Chistophera Nolana Interstellar. Zemi hrozí zánik. Lze ji
zachránit? Děj filmu se odehrává v budoucnosti....

Ušel dlouhou cestu. Zdravotník Aleš Bárta pomáhá v Africe
TISK, Datum: 13.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Zuzana Zlinská, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Olgy Špátové dokumentuje působení českých lékařů a zdravotníků v keňském Itibo včetně Aleše Bárty. Snímek, který v pátek
večer promítalo pardubické letní kino , dává nahlédnout do každodenního života zdravotníků a jejich pacientů.
Naturalistickým způsobem ukazuje narození i smrt, běžné úrazy i...

Nenechte si ujít
TISK, Datum: 13.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...ruské drama o chtivém starostovi uvidíte dnes večer v letním kině Pardubice – Lehce kontroverzní ruské drama uvede dnes
večer Pardubické letní kino . Film s vypovídajícím názvem Leviatan natočil režisér Andrej Zvjagincev v roce 2014. Snímek,
který je kritický k současné ruské moci, poté Rusko...

Pardubické letní kino Pernštejn promítne dnes večer u skateparku snímek Soudce
TISK, Datum: 14.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...tip Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního
vlakového nádraží snímek Soudce. „Robert Downey Jr. hraje ve filmu právníka Hanka Palmera, který se z velkoměsta vrací
domů,kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec,...

Měl toho plné brýle, zboural s nimi i stojan. Další opilec zase odmítal opustit letní kino
TISK, Datum: 14.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (sejk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Linka 112 Pardubice – Byl tak opilý, že už skoro neviděl na cestu. Padesátiletý muž na třídě Míru srazil, při své snaze trefit se
alespoň mezi domy, vystavený stojan se slunečními brýlemi. „Pádem na zem se rozbilo jak zrcadlo na stojanu, tak i pět kusů
slunečních brýlí. Hlídka městské policie, kte...

Hvězdní Tři bratři dnes v letním kině
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Hvězdní Tři bratři dnes v letním kině
TISK, Datum: 15.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního
vlakového nádraží českou pohádku režiséra Jana Svěráka s názvem Tři bratři. „Tři bratři, které ztvárnili herci Vojtěch Dyk,
Tomáš Klus a Zdeněk Piškula, se vydávají do světa...

Měl toho plné brýle, zboural s nimi i stojan
TISK, Datum: 15.07.2015, Zdroj: Orlický deník, Strana: 3, Autor: (sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Orlicko

Linka 112 Pardubice /Od sousedů/ – Byl tak opilý, že už skoro neviděl na cestu. Padesátiletý muž na třídě Míru srazil, při své
snaze trefit se alespoň mezi domy, vystavený stojan se slunečními brýlemi. „Pádem na zem se rozbilo jak zrcadlo na stojanu,
tak i pět kusů slunečních brýlí. Hlídka městské...

Nenechte si ujít
TISK, Datum: 16.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...rodinná idylka se dnes večer v letním kině promění ve stín pochybností Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede
zdarma dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního vlakového nádraží český dokumentární film Stále
spolu. „Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají...

Oceňovaní Klauni dnes večer v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 17.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: Klára Košťálková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...tip Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede zdarma dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle
hlavního vlakového nádraží českofinský tragikomický film Klauni, který se odehrává v období komunismu. Kaiser a Lábus V
hlavních rolích si zahrají Oldřich Kaiser, Jiří Lábus...

Dnes je úplně jedno, kdo se s kým drží za ruku, říká promotér letního kina Motyčka
TISK, Datum: 18.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: Lenka Štěpánková, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Jan Motyčka Šestatřicetiletý podnikatel v oblasti reklamy, ředitel společnosti Cinema Time Jan Motyčka je známý především
jako promotér Pardubického letního kina , které už 10 let promítá každý prázdninový večer filmy. Kromě toho byl také mnoho
let pořadatelem pardubické části Febiofestu. V roce...

Příběhy o síle lásky a záchraně světa v letním kině
TISK, Datum: 18.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Klára Košťálková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...tip Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede zdarma dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle
hlavního vlakového nádraží britský romantický film Teorie všeho na motiv života Stephena Hawkinga (viz foto). Síla lásky
„Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní...

Výjimečné drama mladého chlapce již dnes v letním kině
TISK, Datum: 20.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Klára Košťálková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Pardubické letní kino Pernštejn uvede zdarma dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle vlakového
nádraží americké filmové drama Chlapectví zroku 2014. Natáčení trvalo dvanáct let Příběh o dospívání jednoho obyčejného
chlapce chtěl režisér Richard Linklater natočit co nejpoctivěji,...

Slídil už dnes večer v letním kině!
TISK, Datum: 21.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...hranice mezi účastníkem a pozorovatelem,aby se stal hvězdou svého vlastního příběhu. Jak daleko je ochoten zajít?,“ nastínil
děj promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. ...

Letní kina o prázdninách promítají v parcích i na hradě
TISK, Datum: 21.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (zuz), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE V Pardubickém kraji se promítání pod širým nebem daří. Kina se snaží nabídnout divákům novinky, oceňované
snímky i artové filmy. V pardubickém letním kině, které promítá po celé prázdniny každý den, diváci masově dorazili hned na
několik snímků. „Největší návštěvy jsme zatím zaznamenali ...

Neohrožení hrdinové dnes v letním kině
TISK, Datum: 22.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...– Dnes v 21:30 hodin uvede zadarmo Pardubické letní kino Pernštejn u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží
francouzský animovaný film Asterix: Sídliště Bohů. Stranou světu čelí obležení Římanů „Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie
trpí v obležení Římanů. Julius Caesar je vynikající...

Toto a jeho sestry již dnes v letním kině
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Toto a jeho sestry již dnes v letním kině
TISK, Datum: 23.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...hodin uvede zadarmo Pardubické letní kino Pernštejn u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží rumunský
dokumentární film Toto a jeho sestry. Sourozenci navždy „Tento snímek režiséra Alexandra Nanaua pojednává o spletitém
životě malého chlapce Totonela a jeho sester Andreee a Anně, kteří...

Hvězdné kapely, letní kino či barokní slavnost
TISK, Datum: 23.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na víkend

...Klus. Sobota láká na No Name, Xindla X, Portless, Wanastowi Vjeci, Chinaski, Rybičky 48, Sto zvířat, Čechomor či Mig 21 a
další. Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn si i na tento víkend připravilo opravdové filmové pecky. Sobota 25.
července bude patřit životopisnému akčnímu drama Americký...

Letní kino bude dnes plné erotiky. U skateparku promítne Fotografa
TISK, Datum: 24.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura Vychodní Čechy

... „Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení,“ konstatoval Jan
Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn, kde bude tento snímek k vidění dnes od 21:30 hodin. V případě
příznivého počasí se bude promítat v areálu vedle...

Na projekci filmu Fotograf dorazí režisérka Pavlásková
TISK, Datum: 24.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Významná návštěva přijede dnes večer do pardubického letního kina , které zdarma promítá každý prázdninový večer
nedaleko lihovaru. Na projekci snímku Fotograf se totiž zúčastní delegace v čele s režisérkou Irenou Pavláskovou. Dobře
hodnocený film o Janu Saudkovi tak doprovodí zajímavý bonus....

Radní Ninger zkritizoval pomoc v Keni
TISK, Datum: 25.07.2015, 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

PARDUBICE Když se v půlce července v pardubickém letním kině promítal film Daleko za sluncem o zdravotníkovi Aleši Bártovi,
na konci projekce se u diváků objevil nevšední mix emocí. Řada z nich plakala, ale zároveň tleskala a aplaudovala rodákovi z
Pardubic za to, jak pomáhá léčit zubožené lidi v za...

Pardubický radní Ninger nechce v Česku „černoušky“
TISK, Datum: 25.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Z domova

...Dobro má konat každý, a to nejlépe doma. Raději pomoci starým a nemohoucím u nás doma,“ uvedl Ninger na oficiálním
facebookovém profilu pardubického letního kina . Jeho zakladatel Jan Motyčka vcelku rychle příspěvek smazal, ale právě
zdravotník Bárta ho sdílel na svém profilu, a tím ho zveřejnil. ...

Černoušci nám zaplavují Evropu po tisících denně... Pardubický radní si ulevil na síti a už to schytává URL
WEB, Datum: 25.07.2015, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: vef, RU / den: 115 040, Vydavatel: OUR MEDIA a.s., Rubrika: Monitor

...má konat každý, a to nejlépe doma. Raději pomoci starým a nemohoucím u nás doma,“ uvedl k Bártovi Ninger na oficiálním
facebookovém profilu pardubického letního kina , které v minulých dnech promítalo dokument o tomto lékaři. Ten natočila
Olga Špátová, pod názvem Daleko za sluncem. I když zakladatel...

Válečné drama, ale také romantická komedie. O víkendu v letním kině
TISK, Datum: 25.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: Kateřina Dufková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...si ujít Pardubice – I pro tento víkend si Pardubické letní kino Pernštejn připravilo filmové pecky. V sobotu na plátně uvidíte
životopisné akční drama Americký sniper v režii Clinta Eastwooda. Odvaha, přesnost, spolehlivost Ostřelovač amerického
námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku, aby...

Pardubický radní za ČSSD Vladimír Ninger nechce v Česku „černoušky“ URL
WEB, Datum: 26.07.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Když se v půlce července v pardubickém letním kině promítal film Daleko za sluncem o zdravotníkovi Aleši Bártovi, na konci
projekce se u diváků objevil nevšední mix emocí. Řada z nich plakala, ale zároveň tleskala a aplaudovala rodákovi z Pardubic
za to, jak pomáhá léčit zubožené lidi v zapomenuté č...

Drama Mami! večer v „letňáku“
TISK, Datum: 27.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – Dnes večer bude Pardubické letní kino v areálu u skateparku promítat psychologické drama Mami!
režiséra Xaviera Dolana. Na plátně tak uvidíte příběh dospívajícího Steva s poruchou pozornosti a hyperaktivitou a jeho mámy
Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom,...

Dobrá zpráva pro filmové fandy
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Dobrá zpráva pro filmové fandy
TISK, Datum: 28.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Říká se: „Nedráždi hada bosou nohou“. John Wick je zabiják na odpočinku,přesně ten typ chlápka, kterému je lepší se vyhnout.
Vloupat se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát. Střední zlodějíčkové to nevěděli, jejich
bossové v podsvětí ale ano. A musí jednat. Takže ...

Kdo dnes zvítězí v bitvě pěti armád?
TISK, Datum: 29.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě,“ nastiňuje příběh Tomáš Drechsler, jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina . Nejen na Hobita čeká nejedno velké nebezpečí. Tím největším je Sauron. „O jeho
krocích nikdo kromě čaroděje Gandalfa nic netuší, tajně...

Hvězdy Dejvického divadla v letním kině
TISK, Datum: 30.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Pardubické letní kino uvede dnes od 21:30 hodin oceňovaný český snímek Díra u Hanušovic. Film, jenž je režijním
kinematografickým debutem Miroslava Krobota, nabízí především koncert celé plejády herců, kteří jsou spojeni s kultovním
pražským Dejvickým divadlem. A o čem tento titul pojednává?...

Dorazí Fenič, hrát se budou filmy slavných žen-režisérek
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...V novém čase, s novými filmy a jedním opakováním. Pardubické letní kino vstupuje do druhé půli, v sobotu začne prvním
filmem ze srpnového programu. Promítat se nově bude od 21 hodin a na řadu přijde v půlce srpna i opakování snímku Padesát
odstínů šedi, na který v červenci dorazilo nejvíce...

Česká soda s Feničem i snímky žen-režisérek
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Vydavatel: Mafra, a.s.

...samozřejmě chybět. 14. srpna například dorazí uvést kultovní Českou sodu samotný režisér Fero Fenič. Úplný závěr
jubilejního 10. ročníku Pardubického letního kina bude patřit Pardubicím a pardubickým: snímek Čecho-Američana Jana Ch.
Nováka Pivo a Pardubice. ...

Můj vztah ke kinu je otcovský
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353, Vydavatel: Mafra, a.s.

Jan Motyčka přináší lidem z Pardubic i okolí už deset let zábavu na prázdninové večery. Provozuje letní kino. Filmy však jen
nepromítá, ale i distribuuje. PARDUBICE / Zatímco pro většinu lidí je léto symbolem dovolené a odpočinku, pro Jana Motyčku to
znamená maximálně pět hodin spánku denně. Svůj v...

Deset let letního kina
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: Bulvár, Strana: 8, Vytištěno: 15 000, Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o., Rubrika: Publicistika

...První kulaté narozeniny slaví pardubické letní kino Pernštejn. Projekt, který se stal fenoménem prázdnin, táhne tisíce
návštěvníků. Ve světové premiéře se při slavnostním zahájení představil nový dokument režiséra Jana Chicago Nováka: Pivo a
Pardubice. Perníkové publikum bouřlivým aplausem...

Poslední červencový večer bude v letním kině patřit snímku Vejška
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...zatímco paní Kolmanová (Ivana Chýlková) svého synka neustále vydržuje a hýčká,“ přibližuje děj filmu Tomáš Dreschler,
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn. Z chlapců jsou však dobří přátelé. Už od gymplu mají společný
koníček – ilegální malování graffiti. Na pražských...

Do letního kina dorazí Fenič. Hrát se budou filmy slavných režisérek URL
WEB, Datum: 01.08.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: 5plus2.cz, Monika Suchá, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...novém čase, s novými filmy a jedním opakováním. Pardubické letní kino vstupuje do druhé půli, v sobotu začíná prvním
filmem ze srpnového programu. Nově se promítá od 21 hodin a na řadu přijde v půlce srpna i opakování snímku Padesát
odstínů šedi, na který v červenci dorazilo nejvíce diváků,...

Letní kino: Hořící keř dnes, zítra Nezlomný
TISK, Datum: 01.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Dagmar Burešová, která jménem Palachových příbuzných podala na Viléma Nového žalobu na ochranu osobnosti,“ nastínil
děj příběhu provozovatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. Charakterní právničku, jež přijala zastupování klientů
ve zdánlivě beznadějném soudním procesu a trpělivě sháněla...

Letní kino v srpnu začíná ve 21 hodin
TISK, Datum: 03.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Pardubické letní kino začíná v srpnu již ve 21 hodin. Na co se můžete těšit v prvním srpnovém týdnu? ...3
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Naučí se Marie komunikovat?
TISK, Datum: 03.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – Slepá, hluchá, němá. I tak se naučila komunikovat s okolím. Šlo o zázrak nebo sílu víry? Pardubické letní
kino Parnštejn dnes od 21 hodin v areálu u skateparku u hlavního vlakového nádraží zdarma nabízí snímek Příběh Marie. Ten
pojednává o dívce, která se naučila normálně žít,...

Kdo asi bude ten neznámý muž v letním kině?
TISK, Datum: 04.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Napůl Čečenec, napůl Rus, který má u sebe 500 dolarů a tajné informace o milionovém kontě v jedné soukromé bance,“
nastínil děj provozovatel Pardubického letního kina Tomáš Dreschler. Identita tohoto neznámého muže zůstává záhadou.
Issa může být jak terorista, tak oběť špinavých praktik...

Policie vyšetřuje vraždu bezdomovce. I v letním kině
TISK, Datum: 05.08.2015, 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 však podařilo zjistit, že mrtvý muž měl na těle popáleniny, byť ne smrtelné. K podání vysvětlení již byli pozváni všichni
zaměstnanci pardubického letního kina , které se nachází nedaleko místa činu. „U výslechu jsem byl dvě hodiny, neřekli mi, o
co jde, pouze se mne ptali, jestli jsem neviděl...

Paddington není jen obyčejný medvídek, jak by se mohlo zdát
TISK, Datum: 05.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...tip Pardubice – Vyrazte si dnes s rodinou do „letňáku“. Pardubické letní kino Pernštejn dnes totiž promítá rodinnou komedii
Paddington. Nenechte si ujít tento příběh o jednom neobyčejném medvídkovi. Sendviče a klobouček „Paddington pochází z
nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc...

Policie vyšetřuje vraždu popáleného bezdomovce, pátrá i v letním kině URL
WEB, Datum: 05.08.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...se však podařilo zjistit, že mrtvý muž měl na těle popáleniny, byť ne smrtelné. K podání vysvětlení již byli pozváni všichni
zaměstnanci pardubického letního kina , které se nachází nedaleko místa činu. „U výslechu jsem byl dvě hodiny, neřekli mi, o
co jde, pouze se mne ptali, jestli jsem neviděl...

Premiéru filmu Amerika doplní i koncert Johannes Benz
TISK, Datum: 06.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE V pardubickém Letním kině se dnes večer propojí film a hudba. Režisér celovečerního snímku Amerika Jan Foukal
se totiž stane zároveň i hlavním protagonistou hudebního uskupení s názvem Johannes Benz. Námět filmu i žánr, který kapela
Johannes Benz reprezentuje, mají navíc řadu společných c...

Mladí lidé se vydají na vandr. Jejich cílem je hlavně svoboda
TISK, Datum: 06.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...tip Pardubice – Jaká bude cesta do země svobody? Pardubické letní kino Pernštejn dnes nabízí český dokumentární
snímek Amerika pojednávající o mladých lidech, kteří se rozhodnou vydat na vandr. Cesta za svobodou „Bára je dcerou
kanadských imigrantů a do Čech přijela, aby poznala zemi svých...

„Amerika je hlavně o hledání svobody,“ říká autor dokumentu
TISK, Datum: 07.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad,iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...nás Pardubice – Ten, kdo se včera vydal do Pardubického letního kina , mohl spatřit zejména dokonalé propojení filmu a
hudby. Režisér celovečerního snímku Amerika Jan Foukal je totiž zároveň hlavním protagonistou hudebního uskupení s
názvem Johannes Benz. Touha po svobodě i romantice Námět...

Amerika je hlavně o hledání svobody, říká autor dokumentu URL
WEB, Datum: 07.08.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Film

...– Ten, kdo se včera vydal do Pardubického letního kina , mohl spatřit zejména dokonalé propojení filmu a hudby. Režisér
celovečerního snímku Amerika Jan Foukal je totiž zároveň hlavním protagonistou hudebního uskupení s názvem Johannes
Benz. " Námět filmu i žánr, který kapela Johannes Benz...

Přijďte si zaexperimentovat do letního kina
TISK, Datum: 08.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – V letním kině je možné cokoliv, tentokrát se zde bude dokonce experimentovat. Apřímo podivně.
Pardubické letní kino Pernštejn totiž bude dnes promítat americký thriller E. A. Poe: Podivný experiment. Projekce začíná
zdarma od 21 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního...

Letní kino bude dnes plné Zabijáku a záhad
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Letní kino bude dnes plné Zabijáku a záhad
TISK, Datum: 10.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn dnes narazíte na Zabijáky. Tento krimi snímek režiséra Mikkela Norgaarda
pojednává nejen o zmizení jedné mladé dívky. Další záhadou je, kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Něco tu ale
nesedí „Všechny stopy vedou ke skupině studentů...

V letním kině dnes promítají drama o mladé violoncellistce
TISK, Datum: 11.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...si ujít Pardubice – Zůstaň se mnou. Tak se jmenuje americký film, který mohou dnes od 21 hodin zdarma zhlédnout
návštěvníci Pardubického letního kina Pernštejn, které sídlí v areálu poblíž pardubického skateparku u hlavního nádraží.
„Sedmnáctiletá Mia má všechno, o čem kdy snila – úžasnou...

Letní kino zve na pohádku
TISK, Datum: 12.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zup), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Na novou verzi pohádky Sedmero krkavců se dnes mohou přijít podívat zájemci do Pardubického letního kina u
skateparku. V hlavní roli dívky Bohdanky, která chce své bratry zbavit prokletí, diváci uvidí Marthu Issovou. Film natočila
režisérka Alice Nellis podle předlohy Boženy Němcové. Promítání...

Prokletí zruší dnes večer v letním kině
TISK, Datum: 12.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...vlákna,utkat látku a ušít každý steh. Bohdanka se vydává na dlouhou cestu za záchranou svým bratrů. Vánoce v „letňáku“
Zítra na diváky Pardubického letního kina Pernštejn čeká mírné ochlazení v podobě snímku Křídla Vánoc. Promítání začíná
zdarma od 21 hodin v areálu u skateparku. „Většina...

Letní kino zve na erotiku
TISK, Datum: 13.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zup), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Na Padesát odstínů šedi mohou v neděli ve 21 hodin zajít ti, kdo první prázdninovou projekci snímku v pardubickém letním kině
nestihli. Romantické drama o intimním životě studentky literatury vzniklo podle předlohy známého erotického románu.

Splňte si přání dnes v „letňáku“!
TISK, Datum: 13.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Vítané ochlazení jistě potěší diváky Pardubického letního kina Pernštejn. Dnes se totiž se snímkem Křídla Vánoc
přenesou do prosincové zimy. Promítá se zdarma od 21 hodin poblíž areálu pardubického skateparku u hlavního nádraží.
Vánoční svátky v obchodním domě „Velká část filmu se odehrává v...

O víkendu do kina za Feničem nebo do Pelin na pivo
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (msu, lat, lík), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...doby, který v roce 1998 dosáhl vrcholu popularity: Českou sodu. Ostře satirický snímek plný černého humoru promítne dnes
večer od 21 hodin Pardubické letní kino . Projekci uvede režisér Fero Fenič, který stál u zrodu pořadu na začátku
devadesátých let. „Nikde jinde už tento unikátní snímek není...

Dominik Hašek a provozovatelé letního kina nachystali dárky také pro čtenáře Deníku!
TISK, Datum: 14.08.2015, 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

...– Letošní jubilejní desátý ročník Pardubického letního kina Pernštejn vstupuje do velkého finále! A protože je letos
narozeninový, budou postupně přijíždět velmi exkluzívní gratulanti: po režisérkách Ireně Pavláskové a Olze Špátové a režiséru
Janu Foukalovi zahájí závěrečnou část Pardubického ...

Režisér Fero Fenič dnes večer osobně uvede v Pardubickém letním kině Českou sodu
TISK, Datum: 14.08.2015, 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

Unikátní snímek nemůže být nikde jinde než v Pardubicích k vidění. Promítnut bude zcela zdarma v areálu nedaleko skateparku
Pardubice – Ti, co pamatují rok 1998, si určitě vzpomenou na triumfální vítězství českých hokejistů na olympiádě v Naganu, na
úřednickou vládu premiéra Tošovského i na to, že...

Pardubické letní kino dnes uvede Českou sodu
RÁDIO, Datum: 14.08.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 4, Poslechovost pořadu: 2 153, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...RUSNÁKOVÁ, moderátorka Pardubické letní kino dnes uvede Českou sodu. Satirický seriál uváděla v devadesátých
letech Česká televize. Vysílala ho pět let a tvůrci během této doby natočili čtrnáct dílů, dva silvestrovské sestřihy a jeden
unikátní celovečerní film. Na dnešním...

Sedmero krkavců je zručně vyprávěná pohádka
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Sedmero krkavců je zručně vyprávěná pohádka
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko/U nás doma

Novou verzi klasického pohádkového příběhu Boženy Němcové natočila režisérka Alice Nellis. Hlavní roli ztvárnila Martha
Issová Pardubice – Říká se, že pokud jsou v nějakém filmovém žánru Češi skutečně dobří, jsou to pohádky. I když ty nejlepší
české filmové pohádky jsou většinou již staršího data,...

Víkendový program letního kina nabídne i známé hollywoodské trháky
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko/U nás doma

...– Přijďte se i o víkendu pobavit do Pardubického letního kina Pernštejn! Letos se nachází nedaleko areálu skateparku
poblíž hlavního vlakového nádraží. Začátek dnešní projekce kultovního snímku Česká soda je ve 21 hodin a vstup je jako na
všechny ostatní promítání zcela zdarma. V sobotu se diváci s...

Hoď kamenem, kdo jsi bez viny
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: Šárka Mikulecká, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

V běhu V pondělí promítali v pardubickém letním kině dánský krimi thriller Zabijáci. Ve stejný den policie informovala, že má
nezletilé zabijáky, kteří jen nedaleko od kina o týden dřív k smrti umučili bezdomovce Rudolfa. Brutalita sena nás denně valí ze
zpráv, televize, počítačových her. Společno...

Dárky také pro čtenáře Deníku!
TISK, Datum: 15.08.2015, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: (pad), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Chrudimsko/u nás doma

...– Letošní jubilejní desátý ročník Pardubického letního kina Pernštejn vstupuje do velkého finále! A protože je letos
narozeninový, budou postupně přijíždět velmi exkluzívní gratulanti: po režisérkách Ireně Pavláskové a Olze Špátové a režiséru
Janu Foukalovi zahájil závěrečnou část Pardubického ...

Geniální matematik se pokusí rozluštit kód v „letňáku“
TISK, Datum: 15.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko - u nás doma

...– Oscarový snímek promítne dnes od 21 hodin Pardubické letní kino Pernštejn. Nachází se poblíž areálu skateparku u
hlavního vlakového nádraží. Dnešní letní projekce pod širým nebem patří válečnému dramatu Kód Enigmy. Za vynikající
herecké výkony byl nominován hned na osm ocenění Oscarů. Divák...

Víkendový program letního kina Pernštejn nabídne i známé hollywoodské trháky
TISK, Datum: 15.08.2015, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Chrudimsko/u nás doma

...– Přijďte se i o víkendu pobavit do Pardubického letního kina Pernštejn! Letos se nachází nedaleko areálu skateparku
poblíž hlavního vlakového nádraží. Dnes ve 21 hodin se diváci s letním kinem Pernštejn přenesou do druhé světové války. Ve
Velké Británii se ji totiž pokusí předčasně ukončit...

Skutečné příběhy a situace
TISK, Datum: 15.08.2015, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Chrudimsko/u nás doma

Téma Deníku: Novinky v Pardubickém letním kině Pernštejn Film Lovci a oběti je inspirován skutečnými příběhy a životními
situacemi, ve kterých se můžete už zítra ocitnout i vy Pardubice – Co máte dělat, když se ocitnete v nekonečné spirále dluhů?
Jak se zbavit exekutorů nám hlavní hrdina Jakub (M...

Společnost by potřebovala další Českou sodu, říká Fenič URL
WEB, Datum: 17.08.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...odezvu. Tu Česká soda měla i při páteční projekci v Pardubickém letním kině. Překvapila vás taková pozitivní odezva? Byl
jsem rád, že do Pardubického letního kina přišlo tolik lidí a že se, soudě podle reakcí při páteční projekci, dobře bavili.
Samozřejmě je člověk vždycky trochu napnutý, jak to...

Letní kino zve na dokument Amy
TISK, Datum: 17.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Návštěvníci pardubického letního kina se dnes mohou přijít podívat na snímek, který popisuje život i předčasné úmrtí
zpěvačky Amy Winehouse. Snímek měl českou premiéru na festivalu v Karlových Varech a jeho autorem je Asif Kapadia, který
před pěti lety natočil dokument o legendárním pilotovi F1...

Společnost by potřebovala další Českou sodu, říká Fenič
TISK, Datum: 17.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...režisér a prezident filmového Febiofestu zavítal do Pardubického letního kina Pardubice – Ostře satirický, místy až
sarkastický televizní pořad Česká soda se stal kultem. Některé scénky i hlášky z něj zlidověly. Vysílal se pět let. Celkem se
natočilo čtrnáct dílů, dva silvestrovské sestřihy a...

Přijďte si do redakce pro drink od Haška!
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Přijďte si do redakce pro drink od Haška!
TISK, Datum: 17.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (r), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...zdarma „lišácký“ energy drink Smarty, jehož duchovním otcem je „Dominátor“. Ten bude speciálním hostem při vyvrcholení
Pardubického letního kina Pernštejn v pondělí 31. srpna, které uvede necenzurovanou verzi dokumentu Pivo a Pardubice.
...

Letní kino vzpomene na zpěvačku Amy
TISK, Datum: 17.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...– Život slavné zpěvačky Amy Winehouse připomene dnes Pardubické letní kino Pernštejn dokumentárním snímkem Amy.
Projekce začíná zdarma od 21 hodin poblíž areálu skateparku u hlavního vlakového nádraží. „Celovečerní dokument nechává
promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím dosud...

Z Pardubic poputuje do Keni ultrazvuk
TISK, Datum: 18.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (msu, mat), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Za pardubickým zdravotníkem Alešem Bártou, který již deset let buduje v západokeňském Itibo zdravotnické
zařízení, odcestuje v nejbližší době moderní ultrazvuk. Nemocnice, která funguje jen díky sbírkám a podpoře dárců i sponzorů,
jej pořídila z dotace, kterou získala od pardubického magis...

Dnes naposledy do redakce pro drink Dominika Haška!
TISK, Datum: 18.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...– Hokejová brankářská legenda Dominik Hašek (na snímku) si společně s provozovateli Pardubického letního kina
Pernštejn nachystali zajímavé dárky také pro vás, čtenáře Deníku! Dnes do redakce! Pokud přijdete během dneška (od 9 do
11 a od 13 do 15 hodin) k nám do redakce (sídlíme na třídě Míru...

Špinavý prachy dnes v letním kině
TISK, Datum: 18.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn budou dnes od devíti hodin večer k vidění Špinavý prachy. Tento americký
snímek bude promítnut zdarma v areálu vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží. „Fenomenální herci Tom Hardy
(Temný rytíř povstal) a James Gandolfini (Rodina Sopránů) září v ...

Z Pardubic poputuje do Keni ultrazvuk, radnice na něj dala sto tisíc URL
WEB, Datum: 19.08.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, 5plus2.cz, Monika Suchá, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra,
a.s., Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Za pardubickým zdravotníkem Alešem Bártou, který již deset let buduje v západokeňském Itibo zdravotnické zařízení, odcestuje
v nejbližší době moderní ultrazvuk. Nemocnice v Itibo, která funguje jen díky sbírkám a podpoře dárců i sponzorů, pořídila nový
ultrazvuk z dotace, kterou získala od pardubic...

Želví mutanti dnes zachrání New York
TISK, Datum: 19.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko / u nás doma

Nenechte si ujít Pardubice – Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, čtyři zmutované želvy pojmenované po italských
renesančních umělcích. Čtyři želví přátelé zachraňují město Skoro až mimozemské existence se zrodily v městské kanalizaci
vinou nepodařeného genetického experimentu. Mají mi...

Amy Winehouse zazpívá z filmového plátna
TISK, Datum: 20.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: — Martin Ťopek, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino na dnešní večer zařadilo promítání životopisného filmu o britské zpěvačce Amy Winehouse. Původně
plánovaný pondělní termín totiž museli pořadatelé kvůli nepřízni počasí zrušit. „Je to úžasný film a díky ochotě distributora tak
můžeme vyjít vstříc divákům, kteří si o něj...

Domácí péče už dnes večer v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 21.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu,“ nastínil děj dnešního filmového příběhu jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler. „To všechno k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek
Polívka), který na tyhle „hňupoviny“ nevěří. Vlasta tak...

Scifi, ale i Rychle a zběsile v letním kině
TISK, Datum: 22.08.2015, 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 Pernštejn uvede dnes večer zcela zdarma v areálu vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží
scifidrama Predestination. Zítra večer přijde na řadu akční snímek Rychle a zběsile 7. „Obě promítání začnou v devět hodin
večer,“ konstatoval promotér Pardubického letního kina ...

Pardubické letní kino dnes nabízí pohled do drsné norské krajiny
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Pardubické letní kino dnes nabízí pohled do drsné norské krajiny
TISK, Datum: 24.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko - u nás doma

...tip Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes od devíti hodin večer snímek Proti přírodě. „Ten je cestou do
drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela,“ nastínil děj příběhu jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. „Martin...

ČESKO ČTE NOVINY
TISK, Datum: 24.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Rubrika: Kraj Pardubický

...Motyčka promotér Pardubického letního kina Proč čtete Mladou frontu DNES? Je to kombinace regionálních a celostátních
zpráv stylem, který mi přijde objektivní a který mi vyhovuje. Svůj den začínám tím, že si přečtu Mladou frontu DNES, obvykle
nejdříve lokální část. Je to mnohaletý zvyk. Jiný...

Letní kino jde do finále
TISK, Datum: 25.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: (zup), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Romantickou komedií Kouzlo měsíčního svitu od režiséra Woodyho Allena dnes Pardubické letní kino vstupuje do
závěrečného týdne sezony. Snímek vypráví o britském iluzionistovi (Colin Firth), který ve 20. letech přijel do Francie, aby
odhalil možný podvod. V dalších dnech se mohou návštěvníci kina...

Kouzlo měsíčního svitu v letním kině
TISK, Datum: 25.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...„Nádherné vily na pobřeží Côte d'Azur, jazz kluby a módní místa pro bohaté jsou kulisou tohoto filmu,“ konstatoval jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler. „Stanley (Colin Firth) – alias Wei Ling Soo – je britský
kouzelník a mistr iluzionista, který je povolán...

Zachrání dnes houba na suchu svůj recept?
TISK, Datum: 26.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kfr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...tip Pardubice – Prázdniny se nezadržitelně blíží ke konci a s tím se nabízí i posledních pár šancí navštívit v letošním roce
Pardubické letní kino . To dnes od devíti hodin večer promítne film s názvem SpongeBob ve filmu: Houba na suchu a potěší
tak nejenom dětské návštěvníky. Boj o tajný recept...

Dva studentské filmy promítnou v kině
TISK, Datum: 27.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Na dva studentské filmy je možné se dnes vypravit do Pardubického letního kina Pernštejn. V areálu u skateparku poblíž
pardubického vlakového nádraží začíná promítání tradičně ve 21 hodin. Autorem prvního studentského snímku je Ondřej
Moravec a jeho název je Ezopové aneb linka je volná. ...

Přijďte na zámek. Víno poteče proudem
TISK, Datum: 27.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (ld), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na víkend/inzerce

...otevírá své brány v pátek od 12 do 21 hodin a pokračuje také v sobotu od 10 do 18 hodin. Pardubice – Poslední promítací
víkend má před sebou Pardubické letní kino Pernštejn, které zcela zdarma promítá v areálu poblíž skateparku u
pardubického vlakového nádraží. V pátek se mohou diváci vypravit na...

Hodinový manžel v kině
TISK, Datum: 28.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (gg), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Filmový debut divadelního režiséra a scenáristy Tomáše Svobody Hodinový manžel uvede dnes Pardubické letní kino .
Příběh o čtveřici mužů, kteří začnou podnikat jako hodinoví manželé, začne v prostoru u skateparku ve 21 hodin.

Do letního kina o víkendu zamíří i Noční běžec
TISK, Datum: 29.08.2015, 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

...– Pardubické letní kino Pernštejn promítne dnes od devíti hodin večer zdarma polský snímek Město 44. Mladí lidé za války
„Vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy, jako kdyby každý den měl být jejich posledním. Není to díky jejich statečnosti
nebo lehkovážnosti. Tento postoj je...

Na finále letního kina dorazí Dominik Hašek
TISK, Datum: 31.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Cenný podpis či společnou fotku budou dnes moci získat všichni zájemci v Pardubickém letním kině. Na jeho
finále, které obstará snímek Pivo a Pardubice, dorazí legendární hokejový brankář, vítěz dvou Stanley Cupů a
nezapomenutelné olympiády v Naganu Dominik Hašek. „Jsme velmi rádi, že se...

„Lovestory o pivu“ zakončí letní kino
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„Lovestory o pivu“ zakončí letní kino
TISK, Datum: 31.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko/U nás doma

...– Tak jako Pardubické letní kino Pernštejn letos začalo, tak také skončí. Dnes od devíti hodin večer uvede zcela zdarma v
areálu u skateparku vedle hlavního vlakového nádraží snímek režiséra Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice. „Po světové
premiéře tohoto pozoruhodného dokumentu na úvod...

Svítání začne nový školní rok mimořádnou projekcí v kině
TISK, Datum: 01.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...promítání snímku Nedotknutelní se koná dnes v Pardubickém letním kině Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn,
které po celou dobu letních prázdnin promítalo zcela zdarma v areálu u skateparku vedle hlavního vlakového nádraží atraktivní
domácí i zahraniční filmy, včera večer oficiálně...

„Letnímu kinu letos přálo i počasí,“ říká provozovatel Rozhovor
TISK, Datum: 02.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...– Pardubické letní kino Pernštejn má za sebou úspěšnou desátou sezonu. Letos se bezplatné filmové projekce pod širým
nebem konaly v areálu vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží. O hodnocení letošního ročníku jsme požádali jednoho
z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn TOMÁ...

Bezplatné filmové projekce je třeba ocenit, říká Dominátor
TISK, Datum: 02.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...hokejový brankář byl jednou z hvězd finále Pardubického letního kina Pernštejn Pardubice – Hlavní hvězdou závěrečné
projekce desátého ročníku Pardubického letního kina Pernštejn byl legendární hokejový brankář, pardubický rodák
DOMINIK HA ŠEK (na snímku). Ten zavítal v pondělí večer do areálu...

Režisér: Dokument je velké dobrodružství
TISK, Datum: 02.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura východní čechy

...to, že spoustu zajímavých promluv se nakonec ve filmu vůbec neobjevilo. „Proto vznikl tento nový režisérský sestřih,“ vysvětlil
promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka. „Myslím, že Pardubice si dokument o pivu a o městě zasloužily už proto, že
mají bohatou tradici ve vaření piva,“ dodal...

Nedotknutelní v režii Svítání zabodovali
TISK, Datum: 03.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Netradiční začátek školního roku zažili letos žáci pardubické Základní a Praktické školy Svítání. „Za přítomnosti
rodičů i příznivců a podporovatelů školy jsme nejprve odhalili minigolfové hřiště (na snímku Tomáše Kubelky), které bude
jednou z dalších doprovodných aktivit ve Svítání. S...

Bezplatné filmové projekce je třeba ocenit, říká Dominátor URL
WEB, Datum: 03.09.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Hudba
.../ROZHOVOR/ - Slavný hokejový brankář byl jednou z hvězd finále Pardubického letního kina Pernštejn. " Hlavní hvězdou
závěrečné projekce desátého ročníku Pardubického letního kina Pernštejn byl legendární hokejový brankář, pardubický
rodák DOMINIK HAŠEK. Ten zavítal v pondělí večer do areálu...

Pardubické letní kino zamíří příští rok od lihovaru k Tyršovým sadům
TISK, Datum: 05.09.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...začátku týdne skončil jubilejní 10. ročník pardubického letního kina . Jeho pořadatelé však už dnes přemýšlejí o tom, kde
budou promítat za rok. Zatím vše nasvědčuje tomu, že biograf se opět bude stěhovat. Od lihovaru má namířeno k Tyršovým
sadům. Do parku se však nevejde. PARDUBICE Zakladatel...

Letní kino se přestěhuje od lihovaru, pro opravené sady je ale moc velké URL
WEB, Datum: 06.09.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...začátku týdne skončil jubilejní 10. ročník pardubického letního kina . Jeho pořadatelé však už dnes přemýšlejí o tom, kde
budou promítat za rok. Zatím vše nasvědčuje tomu, že biograf se opět bude stěhovat. Od lihovaru má namířeno k Tyršovým
sadům. Do parku se však nevejde. Zakladatel pardubického...

Anketa Deníku: Vadí vám letadla nad hlavami?
TISK, Datum: 07.09.2015, 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

...se tu mělo létat. Dokáže si ale někdo představit, že bymuněkdo létat naddomemkaždé čtyři minuty? To se nedá vydržet! Jan
Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn Hluk letadel mi nevadí, zejména těch dopravních, když vzlétají a
když v nich jsem já a mířím do nějaké vzdálené karibské...

Anketa Pardubického deníku: Byl podle vás policejní zásah v občerstvení U Ľupťáka adekvátní?
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Anketa Pardubického deníku: Byl podle vás policejní zásah v občerstvení U Ľupťáka adekvátní?
TISK, Datum: 11.09.2015, 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

...mi přišlo, že se celá záležitost dala řešit úplně jinak. Takhle to spíše vypadalo na nějakou demonstraci síly. Jan Motyčka,
promotér Pardubického letního kina Myslím, že celá kauza kolem občerstvení U Ľupťáka se v tuto chvíli až zbytečně
exponuje. Podle informací, které k ní mám,mi přijde, že...

Demonstrace 200 lidí? Nikdo neví, odkud se informace vzala URL
WEB, Datum: 11.09.2015, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
...případě mi přišlo, že se celá záležitost dala řešit úplně jinak. Takhle to spíše vypadalo na nějakou demonstraci síly. Jan
Motyčka, promotér Pardubického letního kina Myslím, že celá kauza kolem občerstvení U Ľupťáka se v tuto chvíli až
zbytečně exponuje. Podle informací, které k ní mám, mi...

Potvrzeno! Pardubické letní kino bude také příští rok
TISK, Datum: 23.10.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...– Pardubické letní kino Pernštejn bylo letos radou vybráno a schváleno jako významná tradiční akce města Pardubice pro
rok 2016. Proto už je nyní více než pravděpodobné, že se i v příštím roce uskuteční v pořadí již jedenáctý ročník tohoto
unikátního prázdninového projektu bezplatných filmových...

Letní stadion: přibudou hřiště i parkování
TISK, Datum: 01.12.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: — Martin Ťopek, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...starých jatek. Tam dnes sice sídlí několik firem, namísto starých budov by však mělo být otevřené prostranství, kde by mohlo
působit i pardubické letní kino . To sídlilo dlouhodobě v Tyršových sadech, po jejich rekonstrukci se však muselo
přestěhovat do lokality u nádraží vedle skateparku. Teď by...

Anketa: Kdy jste byl naposledy v kině a na čem?
TISK, Datum: 07.01.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla Pardubice Naposledy jsem v kině viděl české filmy Klauni a Obchodníci. To byl
snímek, který se natáčel na východě Čech a v němž jednu z významných rolí měla dnes již bývalá členka souboru
Východočeského divadla, herečka Petra Tenorová. Obdivoval jsem, že mladý pardubický tvůrce Patrik Ulrich dokázal tento svůj
filmový debut dostat do distribuce, což určitě nebylo jednoduché. RomanSodomka, ředitel pardubické krajské hospodářské
komory Naposledy jsem byl v Pardubickém letním kině na promítání zajímavého dokumentu Trabantem až na konec světa. Do
Pardubického letního kina chodíme pravidelně, protože máv Tyršových sadech úžasnou atmosféru. Velké multiplexy mě,
přiznám se, tolik nebaví. Za svého mládí jsem do kina chodíval opravdu hodně často, teď už na to přece jen není zase tolik
času.
Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu, ředitelka pardubické školy Svítání Vkině jsem byla naposledy 2. ledna na novém
českém filmuHodinový manžel. Udělaly jsme si s kamarádkami radost, záměrně vybraly tento titul a byla to moc příjemná akce i
s následným posezením.
Člověk se v kině odreaguje a leckdy i něco dozví. Po loňské speciální projekci Febiofestu v naší škole Svítání jsem se rozhodla
vrátit filmové umění zpět do svého života. Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Naposledy jsem byl se svou
vnučkou na Době ledové 4 a byl jsem překvapen výší vstupného. Musímse přiznat, že ceny v multiplexech se mi zdají příliš
vysoké. Možná proto si lidé nemohou dovolit zajít do kina častěji. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby se snížily, chodili by diváci
ve větším počtu. Nadruhou stranu vím, že třeba předpremiéra třetího dílu Babovřesek je úplně vyprodaná.
Evžen Báchor, fotograf, šéf pardubických včelařů Naposledy jsem v kině viděl Babovřesky 2. Filmy, které chci vidět, si vždy
pečlivě vybírám. Přiznám se, že do multikin nechodímmoc rád. Vadí mi, jak se tam chovají někteří diváci. Dříve byla návštěva
kina brána jako vrcholná společenská událost, podobně jako třeba divadla, ne jako místo, kde je film pomalu jen kulisou a lidé
při jeho sledování ruší ostatní pojídáním popcornu či popíjením coly. Monika Janků, držitelka titulu Miss aerobik 2007 Dříve
jsme chodili do kina poměrně pravidelně hlavně na české filmy. Před jedenácti měsíci senámnarodila dcerka, takže se teď
všechno točí hlavně kolem ní. Naposledy jsme byli v kině na americkémfilmu Pozdravy ze spermabanky, na který nás nalákal
kamarád. Volba to nebyla z našeho pohledu úplně nejšťastnější.
Měla to být komedie, ale některé gagy byly spíš trapné než k zasmání.
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Anketa Deníku: Bude mít teroristický útok vliv na svobodu médií?
TISK, Datum: 09.01.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (aad, td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Jan Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Domnívámse, že středeční útok teroristů na satirický týdeník ve
Francii zcela určitě nebude mít zásadní vliv na svobodu médií. Pokud na ni něcomámít vliv, tak to nejsou tato témata, ale spíše
ekonomické zájmy. Tento útok bude mít podle mého názoru dopad hlavně na přístup Evropanů k muslimské menšině a
muslimským přistěhovalcům.
Dušan Korel, mluvčí Pardubické krajské nemocnice Je to samozřejmě tragická událost, ale nemyslím, že někoho zastraší.
Naopak se domnívám, že tato záležitost svobodu médií spíše utuží. A to nejenom ve Francii, ale všude po světě. Koneckonců,
šlo už o několikátý útok na týdeník Charlie Hebdo. Ani tenkrát se novináři nebáli a týdeník pokračoval dál ve stejném trendu a
nic neměnil. Jakub Rychtecký, náměstek pardubického primátora Svoboda slova je hluboko zakořeněnou a nedílnou součástí
evropského demokratického systému. Věřím, že se novináři tímto odporným teroristickým činem nenechají zastrašit a fandím
jim v tom. Islamisté svým vražděním ublížili především vnímání muslimů euroamerickou civilizací, což se samozřejmě odrazí
nejvíc právě v médiích. Pavel Cejnar, televizní a rozhlasový moderátor To, co se ve Francii přihodilo, je velká tragédie. Myslím,
že spousta novinářů se teď začne bát na tato témata vtipkovat. Přiznám se, že se mi moc nelíbí, když někdo zesměšňuje
menšiny nebo lidi s jiným politickým či náboženským smýšlením, ale to, co předvedli teroristé, je naprosto neadekvátní reakce,
která jim za žádnou cenu nemůže projít. Radek Smetana, mluvčí Východočeského divadla Pardubice Ani takto zrůdný čin, který
je neomluvitelný a pro většinu z nás nepochopitelný, svobodu slova v médiích neovlivní.
Novináři by se neměli nechat zastrašit. Bohužel jediným důsledkem tohoto krvavého masakru bude další prohloubení propasti
mezi Evropou a muslimy. Ty bychom však neměli házet do jednoho pytle s extrémními džihádisty.
Filip Zajíček, pardubický tlumočník a překladatel Myslím, že velký dopad tento teroristický útok na svobodu médií mít nebude.
Snad jedině může hrozit větší riziko autocenzury u médií. Samozřejmě záleží také na tom, jestli tento útok bude ojedinělý nebo
budou, nedej Bože, následovat další. Domnívámse ale, že po nějaké době šok z tohoto tragického činu ve Francii vyprchá.
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Promítat se bude. Když nevyjdou sady, letní kino může fungovat na zámku
TISK, Datum: 09.01.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Pardubický kraj

Stále není jasné, jestli se pardubické letní kino vrátí do Tyršových sadů i po jejich opravě. Ta má skončit v červnu.
Zakladatel bezplatného promítání Jan Motyčka má ale už pro desátý jubilejní ročník připravené náhradní řešení. Na filmy by
lidé mohli chodit na zámek.
PARDUBICE Fanoušci prázdninového sledování filmů v centru Pardubic se mohou začít radovat.
Zakladatel známého letního biografu Jan Motyčka letos bude určitě pořádat desátý ročník bezplatného promítání. Jedinou
neznámou je to, kde se plátno nakonec objeví. Ve hře jsou zatím dvě místa: opravené Tyršovy sady nebo nádvoří
pardubického zámku. „Kde nakonec skončíme, ještě nevím. Za to vím, že desátý ročník určitě bude. Poté, co jsme v posledních
letech žili dlouho v nejistotě, nyní už mohu připravovat program na prázdniny 2015,“ uvedl Motyčka, který v minulosti vedl spory
s bývalým vedením magistrátu na téma dotace od města nebo umístění kina.
Jenže říjnové volby dopadly pro biograf dobře. Do čela města se dostali lidé, kteří kinu přejí. Ani ti však nemusí zaručit návrat
plátna a dřevěných lavic s kiosky na oblíbené místo v Tyršových sadech. Projekt právě probíhající opravy na přírodní amfiteátr
nemyslel.
„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,“ uvedl na adresu promítání primátor Martin Charvát z hnutí ANO.
Jan Motyčka však myšlenku pokračování v parku zcela nezavrhuje. „Přece jen jsme tam doma a i diváci si na park zvykli.
Tyršovy sady nejdou jen tak nahradit. Uvidíme, jestli tam pro nás po opravě zbude nějaké místo a také jestli se park skutečně
stihne opravit do začátku prázdnin, jak je naplánované,“ uvedl Motyčka.
Náměstkyně primátora Dvořáčková: O kino stojíme Na první část jeho otázky zatím nikdo nedokáže definitivně odpovědět.
„Zrovna tento týden jsme měli schůzku s architektem Tyršových sadů Tomášem Jiránkem a ten nám opět potvrdil, že projekt s
kinem nepočítá. My ale o něj stojíme, a tak budeme hledat místo v parku nebo někde jinde,“ uvedla náměstkyně primátora
Helena Dvořáčková.
Naopak se zdá, že by sady mohly být dokončené v termínu. V parku se pracuje i v těchto dnech, kdy Pardubice pokryl sníh, a
proto dělníky nic zásadně nebrzdí. „Zatím nám stavební firma nehlásila, že by měla nějaké fatální problémy,“ uvedl Martin
Charvát.
Přesto pořadatelé kina už chystají důstojnou náhradu za případně uzavřený park. Po možné dohodě s krajským úřadem by se
mohlo promítat přímo na pardubickém zámku. „Mělo by to svá úskalí, ale varianta to je. Umím si areál představit na velkém
nádvoří před branou do zámku,“ řekl Motyčka.
Ten už má v hlavě i plány, jak vytěžit netradiční prostředí a jak pomoci i zámku samotnému.
„Kino by jistě přilákalo na zámek i mladé lidi, kteří často ani netuší, že tady v Pardubicích nějaký je. Vše se navíc dá propojit s
programem kina. Myslím si, že takový festival historických filmů, jakým je třeba Markéta Lazarová, by na zámek vyloženě
pasoval,“ dodal Motyčka.
***
Fakta Letní kino Pardubice 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. 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. Pořadatel letního kina Jan Motyčka se snaží do biografu
dostávat také delegace k jednotlivým snímkům. ROZPOČET KINA V ROCE 2014 Celkový: 1,2 milionu. Dotace města: 600 tisíc.
Partneři, reklama, občerstvení: 600 tisíc. 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. Web kina: 25 000 Bannery a
billboardy: 24 120. Instalace chatek: 21 500 tisíc korun.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto popis: Filmy Každý rok letní kino v Pardubicích navštíví desítky tisíc diváků.
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ANKETA DENÍKU: Co by podle vašeho názoru měly udělat Pardubice, aby byly přívětivější pro podnikatele?
TISK, Datum: 20.01.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (mue), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Roman Sodomka, ředitel krajské hospodářské komory Hlavně se musí zlepšit dopravní infrastruktura, aby byla prostupnější. To
se dotýká všech občanů. Město by mělo vytvořit rozvojové plochy vhodné pro podnikatele. Dále by mělo město podpořit
spolupráci se středními školami, které jsou technicky zaměřené. Touto podporou bychom si vychovali technicky zdatné
zaměstnance.
Libor Joska, pardubický podnikatel Pardubice leží ve středu republiky, proto bych se zaměřil na dopravní napojení. To zahrnuje
dotvoření obchvatu, letiště a přednádraží. Podle mého názoru jsou návrhy na realizaci dobré. Jen je dotáhnout do konce. Dále
by se měla sjednotit legislativa města s celostátními zákony. Městské směrnice jsou leckdy mnohempřísnější než zákony.
Jiří Doležal, předseda představenstva krajské hospodářské komory S novou radnicí jsme navázali dobrou spolupráci. Snažíme
se vedení města předat své zkušenosti a podpořit tak zdárný chod města. Podnikatelé se zapojují do komisí rady města.
Konzultujeme s radnicí dopravní obslužnost. Snažíme se vymyslet účinný model technického vzdělávání základních škol.
Lubomír Motyčka, podnikatel Pardubice by měly být otevřenější.
Největším problémemje dopravní otázka. Mám na mysli hraniční systém silnic. Příkladem je křižovatka u Parama, která vede na
Chrudim a do Hradce Králové.
Často ve městě vznikají nekoordinované uzavírky. Město by se mělo snažit udržet živé centrum,kamby stáhlo podnikatele. Když
umrtvíte centrum, umrtvíte celé město.
Jan Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Nejvíce by Pardubice zatraktivnilo, kdyby radnice byla otevřenější a
vstřícnější k rozvojovým projektům.
Magistrát hledá často důvody, proč projekt zamítnout. Měl by jít opačnou cestou. Měl by hledat důvody, proč ho podpořit.
Za vše vypovídají kauzy okolo tiskárny ve Smilově ulici a hotelu u Tyršových sadů. Věřím, že se to brzy zlepší. Hana Demlová,
bývalá primátorka Pardubic Samanemámzkušenosti s podnikáním, proto nemůžu zhodnotit, co Pardubice dělají špatně či
dobře. Myslím si, že v Pardubicích funguje dobrá spolupráce s krajskou hospodářskou komorou. Ta může určit, co zde funguje
a co naopak potřebuje inovovat.
Město však není orgánem, který by mohl přímo ovlivnit například legislativu.
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Anketa Pardubického deníku: Čemu jste se naposledy zasmáli?
TISK, Datum: 03.02.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mue), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Lucie Severová, studentka Často se bavím u různých vtipných videích na Youtube. Neskutečně jsem se nasmála u videí, kde
se mladý Fin snaží mluvit česky nebo když dva mladí Američani ochutnávají české jídlo a hrozně se při tom baví. Naposledy
jsem se zasmála včera odpoledne. Šli jsme zrovna s přítelem a se psem na procházku do lesa kousek od Pardubic. Můj přítel
se smekl po blátě a sedl si přímo na zadek. Uznávám, že to bylo škodolibé, ale nešlo odolat se nesmát.
Johana Prošková, studentka Každý den se najde něco, co mě rozesměje. Myslím si, že je důležité se smát, protože den je
potom prozářenější a veselejší. Hlavně člověk nesmí zapomenout se umět zasmát sám sobě. Ale co si vzpomínám, naposledy
mě nejvíce rozesmála moje spolubydlící, která umí perfektně parodovat různé lidi. Díky ní mám pravidelné záchvaty smíchu.
Jsem moc ráda, že právě ona je mou spolubydlící, protože je přesně ten typ lidí, se kterými se člověk skutečně nenudí.
Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubic Podle mého názoru smích patří k životu, bez něho by se žilo
smutněji. Smích i úsměv je každodenním vychýlením, které určí, jaký člověk prožije den. Každý den mě něco rozesměje.
Naposledy to byl můj syn. Pobavil mě svým komentářem, když jsem mu kontroloval školní známky. Zjistil jsem, že dostal špatnou
známku a on spustil: „To je hned, tati!“. Jeho upřímná odpověď mě úplně odzbrojila, že jsem už nedokázal nic říct.
Veronika Černá, studentka Naposledy jsem se zasmála sama sobě. Když jsem chtěla jet do Prahy, spletla jsem se a nastoupila
do špatného vlaku. Potom jsem musela hodinu čekat někde na poli, až mi pojede další vlak nazpátek. To byl jeden z těch
pocitů, kdy se člověku chce brečet, ale už se může pouze smát jako blázen. Směji se ráda a často, někdy i v nevhodných
chvílích. Je to přirozenost, která by se neměla potlačovat. Slyšela jsem, že smích prodlužuje život. A já žiji moc ráda!
Jan Motyčka, provozovatel Pardubického letního kina Pernštejn Já se směji tisíckrát za den, protože vždycky se něco najde.
Naposledy jsem se zasmál, když jste mi položila otázku, čemu jsem se naposledy zasmál. Ale jsou chvíle, kdy se dokážu zasmát
sám sobě. Myslím si, že je důležité se smát, protože stačí jeden úsměv a hned to lidem rozveselí den. Rád se na lidi usmívám,
protože jim to většinou udělá radost. Přitom úsměv nás vůbec nic nestojí...
Josef Pejchal, herec Východočeského divadla Pardubice Můj prvorozený syn Eliáš bude letos slavit své první narozeniny. V
poslední době se nejčastěji směji, když pozoruji nové (po)kroky svého syna. Jeho úsměv mi vždy vyloudí úsměv na rtech. Když
se objeví děti nebo zvířátka na divadle nebo i ve filmu, vždy diváky dojmou a rozněžní. Zvlášť když se jim povede nějaký
zábavný kousek. Nasvětě je spousta úsměvných důvodů i chvil, které nám mohou zlepšit náladu a den.
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Anketa Deníku:
TISK, Datum: 12.02.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mue), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Sledovali byste raději filmové projekce Pardubického letního kina v Tyršových sadech nebo na zámku?
Kateřina Galbavá, moderátorka Myslím si, že pro účely letního kina jsou Tyršovy sady vhodnější. Avšak velice mě zaujal nápad,
na který jsem narazila, bohužel si nepamatuji, kde to bylo. Letní kino postavili na vodě, což vytvářelo nádhernou romantickou
atmosféru, která perfektně dokreslovala zážitek z filmu. To si myslím, že v případě Pardubic nebude možné. Ale určitě by stálo
za úvahu vytvořit nějaké trvalé zázemí pro letní kino na labském nábřeží. Tento nápad by určitě nebyl k zahození.
Veronika Černá, studentka Mně by se letní kino líbilo v jednom z rekonstruovaných parků v Pardubicích, proto mezi zámkem a
Tyršovými sady volím Tyršovy sady. Člověk se během léta snaží co nejvíce času trávit někde v přírodě, proto by mělo i letní
kino být někde v její blízkosti. Sama si myslím, že letní kino je skvělá záležitost, kde se člověk může setkávat s přáteli nebo
navazovat nové kontakty. Letní kino je pro Pardubice důležité. Město tím navíc může ukázat, jak jim na jeho obyvatelích záleží.
Roman Sodomka, ředitel krajské hospodářské komory Obě lokality jsou zajímavé, ale trochu se obávám v případě
pardubického zámku. Do letního kina chodí mladí lidé, kteří by potom v podnapilém stavu mohli zámek trochu poničit. Navíc
letní kino v Tyršových sadech má už tradici. Sám mám tuto akci moc rád. Myslím si, že je to zajímavé trávení volného času v
prázdninových dnech. Člověk se zde může zdarma podívat na atraktivní filmy a dokumenty, na které by se nejspíš do běžného
kina podívat nešel.
Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu, ředitelka Svítání Už dříve jsem byla jednou z těch, kteří bojovali za letní kino v
Tyršových sadech. Již v minulých letech jsme se poučili, že tam lze udržet klid i pořádek, když lidé navštěvují letní kino. Myslím
si, že kultura do středu města patří. Toto sdílení uměleckého zážitku sbližuje lidi mezi sebou. Pro ty, co zůstávají během léta ve
městě, se právě letní kino stane příjemnou zábavou. Potěšení z letního kina několikanásobně převyšuje investice, které se do
něho vynaloží.
Alexandr Krejčíř, bývalý náměstek primátora Pardubic O problematiku Pardubického letního kina se zajímám dlouhodobě.
Osobně bych uvítal, kdyby zůstalo v Tyršových sadech, protože si myslím, že by park hezky oživilo. Co se týká zámku, obavám
se, že by se sem letní kino už nevešlo, když se během léta v jeho prostorách pořádá několik akcí. Letní kino je jedna z
největších prázdninových událostí v celém kraji, která sbližuje lidi. Navíc má dlouholetou tradici. Letní kino a Pardubice k sobě
jednoduše patří.
Lucie Severová, studentka Já bych uvítala obě varianty. Myslím si, že pardubický zámeki Tyršovy sady jsou moc hezká místa.
Zvlášť v létě mají neskutečné kouzlo, které vytvoří tu správnou atmosféru. Letní kino je báječná letní aktivita, která sbližuje lidi a
navíc je i určitým způsobem kultivuje. Lidé si tam chodí užívat umělecký zážitek z filmů pod širým nebem. Navíc se mohou
zadarmo podívat na zajímavé filmy a hlavně dokumenty, se kterými se často v kamenných kinech nesetkají.
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Přesune se letní kino na pardubický zámek?
TISK, Datum: 12.02.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Provozovatelé Pardubického letního kina Pernštejn, které po celou dobu letních prázdnin přináší obyvatelům i
návštěvníkům Pardubic atraktivní filmové projekce zcela zdarma, už nyní pracují na desátém ročníku tohoto svátku milovníků
stříbrného plátna.
Jen zatím v současné dobře řeší klasickou otázku, kteráuž je v podstatě každoročním folklorem – kde se bude letos v červenci
a srpnu promítat?
Variant je opět několik. „Historicky nejvhodnější jsou pro nás i nadále Tyršovy sady, které mají své osobité kouzlo. Pokud tam
však bude pokračovat rekonstrukce nebo zde po jejím skončení nebude pro náš projekt odpovídající prostor, jsme ochotni
akceptovat i jiné možnosti,“ nechal se slyšet jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
Zřejmě na zámku
„V tuto chvíli asi nejreálnější variantou pro bezplatné filmové projekce v letošním roce bude nový prostor pardubického zámku.
Vypadá to, že by se letní kino mohlo přesunout buď na některé ze zámeckých nádvoří, nebo do prostoru mezi pardubickým
zámkem a zámeckými valy,“ nastínil pro Deník Tomáš Drechsler.
„Nevylučujeme ani možnost, že by se promítalo v areálu Letního stadionu. Je to pěkný prostor v centru města. Zcela jistě si
Pardubické letní kino Pernštejn dovedeme představit i tam,“ potvrdil provozovatel tohoto unikátního projektu a ujistil, že
koncept Pardubického letního kina Pernštejn zůstane zachován i ve chvíli, kdy se přesune na nové místo.
„To, co se za devět let konání největší filmové přehlídky pod širým nebem osvědčilo, zůstane zachováno – projekce zdarma,
romantické prostředí i kvalitní zázemí, doplňkové služby, občerstvení a catering,“ slíbil Tomáš Drechsler.
Fakt, že Pardubické letní kino opakovaně dostává záštitu Ministerstva kultury České republiky coby významný 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.
Intenzivní jednání
„Letní kino v Pardubicích rozhodně chceme zachovat. Je to úspěšný projekt, který funguje dobře. Sám do něj rád zajdu. O tom,
kde se letos uskuteční, se vedou intenzivní jednání. Vypadá to, že by se mohlo přesunout na pardubický zámek. Domnívám se,
že jde o důstojný prostor. Pokud by se kino přesunulo sem, vyřešily by se i problémy se stížnostmi na hluk, které jsme
registrovali od obyvatel Sukovy třídy,“ nechal se slyšet pardubický primátor Martin Charvát.
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Kavárnu v Tyršových sadech chce odkoupit jeden zájemce
TISK, Datum: 19.03.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Město Pardubice vyhlašuje nové výběrové řízení na nájemce kavárny. Předchozí zrušilo
Pardubice – Rekonstrukce Tyršových sadů, městského parku, který se nachází nedaleko centra města, jde podle náměstkyně
pardubického primátora Heleny Dvořáčkové z hnutíANOpodle plánu.
„Stavba je zatím v souladu s časovým harmonogramem. Nemámžádné zprávy o tom, že by docházelo k nějakým prodlevám,“
konstatovala náměstkyně primátora.
Ve skluzu je podle ní v tuto chvíli pouze výstavba kavárny, která ale není součástí projektu hrazeného z prostředků Evropské
unie, takže nehrozí, že by se dotace musela kvůli zpoždění vracet.
Nové řízení
„V tuto chvíli vyhlašujeme nové výběrové řízení na nájemce kavárny. Dohodli jsme se, že zrušíme to předchozí, které
obsahovalo i vybavení interiéru,“ informovala náš Deník Helena Dvořáčková.
„Vybavení bylo velmi nadstandardní. Ve funkci ředitele rozvojového fondu jsem pronajal spoustu prostor, ale v devadesáti
procentech si je zařizovali nájemci sami. Proto pro mě bylo nezvyklé, že by zařízení kavárny mělo mít na svých bedrech město,“
poznamenal pardubický primátor Martin Charvát z hnutíANO.
„Celková investice do kavárny se pohybuje kolem třinácti milionů korun,“ dodal pardubický primátor.
„Uvidíme, jak dopadne nové výběrové řízení. Do toho předchozího se nám přihlásilo pětzájemců. Zrušilijsmeho, a tak jsme ani
neotevírali obálky a vrátili je zpět,“ vyjádřil se Martin Charvát.
„Kromě toho se nám přihlásil jeden zájemce s tím, že by chtěl celou kavárnu koupit. Novým výběrovým řízením na nájem si
chceme ověřit, jestli má o tento objekt skutečně vážný zájem. Pokud tomu tak bude, nevylučujeme, že zrušíme i právě vypsané
výběrové řízení na nájemce a vypíšeme nové na prodej kavárny,“ připustila na dotaz Deníku Helena Dvořáčková.
Galerie Café
Zájem o provozování kavárny v Tyršových sadech má společnost Galerie Café, za níž s dalšími investory stojí jeden z
provozovatelů Pardubického letníhokinaTomášDrechsler.
„Přípravu tohoto projektu dlouhodobě sleduji. Instalace kavárny v městském parku totiž skýtá unikátní možnost využití
jedinečného genia loci místa a zároveň návštěvnického potenciálu, který tato lokalitamá. Jsempřesvědčen,že si toto místo
zaslouží obnovení dřívější slávy a významu. Jen o kousek dál přece kdysi stávala vyhlášená Rotunda, někdejší centrum
společenského a kulturního ruchu, na niž tehdejší návštěvníci čajů o páté a dalších kulturních akcí dodneška vzpomínají,“
napsal jednatel společnosti Galerie Café Tomáš Drechsler v dopise náměstkyni primátora, kterýmáredakce k dispozici.
„Na tuto tradici bychom chtěli navázat a vytvořit reprezentativní a přátelskou oázu klidu a zároveň místo pro inspirativní setkání
pro všechny obyvatele i návštěvníky Pardubic,“ doplnil.
„Uvědomujeme si význam a nezastupitelnost tohoto místa pro všechny obyvatele Pardubic, proto chceme klást důraz na vysoký
standard gastronomického provozu. Nechceme ale zůstat pouze u vedení špičkové kavárny. Vzhledem k
historiiaduchumístabychom rádi vytvořili pulsující centrum společenského života s mnoha přidanými hodnotami. Jako
provozovatelé Pardubického letního kina vnímáme možnost vzájemné kooperace obou projektů a spolupráce v letních
měsících, v zimě zajistíme v parku instalaci umělého kluziště, které rovněž přiláká tisíce návštěvníků. Místo samotné nabízí
možnosti i pro realizaci menších divadelních a tanečních představení, literární večery, autorská čtení i komorní koncerty. To
vše chceme do naší případné budoucí činnosti zakomponovat a obnovit tím kulturní i společenský význam Tyršových sadů,“
vypočítal Tomáš Drechsler.
Alternativní návrh
„Proto jsme schopni přistoupit i na participaci na investičních nákladech, včetně možnosti odkoupení celého objektu,“ zdůraznil
jednatel společnosti Galerie Café.
„Navíc jsme přesvědčeni, že stávající navržená dispozice kavárny není zcela ideální. Dovolil jsem si proto nechat zpracovat
alternativní návrh dispozičních úprav kavárny,“ uzavřel Tomáš Drechsler.
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Foto popis: REKONSTRUKCE PARDUBICKÝCH Tyršových sadů jde podle plánu, říká radnice.
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Kavárnu v Tyršových sadech chce odkoupit jeden zájemce URL
WEB, Datum: 19.03.2015, Zdroj: denik.cz

Pardubice - Město Pardubice vyhlašuje nové výběrové řízení na nájemce kavárny. Předchozí zrušilo.
"
Rekonstrukce Tyršových sadů, městského parku, který se nachází nedaleko centra města, jde podle náměstkyně
pardubického primátora Heleny Dvořáčkové z hnutí ANO podle plánu.
„Stavba je zatím v souladu s časovým harmonogramem. Nemám žádné zprávy o tom, že by docházelo k nějakým prodlevám,"
konstatovala náměstkyně primátora.
Ve skluzu je podle ní v tuto chvíli pouze výstavba kavárny, která ale není součástí projektu hrazeného z prostředků Evropské
unie, takže nehrozí, že by se dotace musela kvůli zpoždění vracet.
Nové řízení
„V tuto chvíli vyhlašujeme nové výběrové řízení na nájemce kavárny. Dohodli jsme se, že zrušíme to předchozí, které
obsahovalo i vybavení interiéru," informovala náš Deník Helena Dvořáčková. „Vybavení bylo velmi nadstandardní. Ve funkci
ředitele rozvojového fondu jsem pronajal spoustu prostor, ale v devadesáti procentech si je zařizovali nájemci sami. Proto pro
mě bylo nezvyklé, že by zařízení kavárny mělo mít na svých bedrech město," poznamenal pardubický primátor Martin Charvát z
hnutí ANO.
„Celková investice do kavárny se pohybuje kolem třinácti milionů korun," dodal pardubický primátor. „Uvidíme, jak dopadne
nové výběrové řízení. Do toho předchozího se nám přihlásilo pět zájemců. Zrušili jsme ho, a tak jsme ani neotevírali obálky a
vrátili je zpět," vyjádřil se Martin Charvát.
„Kromě toho se nám přihlásil jeden zájemce s tím, že by chtěl celou kavárnu koupit. Novým výběrovým řízením na nájem si
chceme ověřit, jestli má o tento objekt skutečně vážný zájem. Pokud tomu tak bude, nevylučujeme, že zrušíme i právě vypsané
výběrové řízení na nájemce a vypíšeme nové na prodej kavárny," připustila na dotaz Deníku Helena Dvořáčková.
Galerie Café
Zájem o provozování kavárny v Tyršových sadech má společnost Galerie Café, za níž s dalšími investory stojí jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Přípravu tohoto projektu dlouhodobě sleduji. Instalace kavárny v městském parku totiž skýtá unikátní možnost využití
jedinečného genia loci místa a zároveň návštěvnického potenciálu, který tato lokalita má. Jsem přesvědčen, že si toto místo
zaslouží obnovení dřívější slávy a významu. Jen o kousek dál přece kdysi stávala vyhlášená Rotunda, někdejší centrum
společenského a kulturního ruchu, na niž tehdejší návštěvníci čajů o páté a dalších kulturních akcí dodneška vzpomínají,"
napsal jednatel společnosti Galerie Café Tomáš Drechsler v dopise náměstkyni primátora, který má redakce k dispozici.
„Na tuto tradici bychom chtěli navázat a vytvořit reprezentativní a přátelskou oázu klidu a zároveň místo pro inspirativní setkání
pro všechny obyvatele i návštěvníky Pardubic," doplnil.
„Uvědomujeme si význam a nezastupitelnost tohoto místa pro všechny obyvatele Pardubic, proto chceme klást důraz na vysoký
standard gastronomického provozu. Nechceme ale zůstat pouze u vedení špičkové kavárny. Vzhledem k historii a duchu místa
bychom rádi vytvořili pulsující centrum společenského života s mnoha přidanými hodnotami. Jako provozovatelé Pardubického
letního kina vnímáme možnost vzájemné kooperace obou projektů a spolupráce v letních měsících, v zimě zajistíme v parku
instalaci umělého kluziště, které rovněž přiláká tisíce návštěvníků. Místo samotné nabízí možnosti i pro realizaci menších
divadelních a tanečních představení, literární večery, autorská čtení i komorní koncerty. To vše chceme do naší případné
budoucí činnosti zakomponovat a obnovit tím kulturní i společenský význam Tyršových sadů," vypočítal Tomáš Drechsler.
Alternativní návrh
„Proto jsme schopni přistoupit i na participaci na investičních nákladech, včetně možnosti odkoupení celého objektu," zdůraznil
jednatel společnosti Galerie Café. „Navíc jsme přesvědčeni, že stávající navržená dispozice kavárny není zcela ideální. Dovolil
jsem si proto nechat zpracovat alternativní návrh dispozičních úprav kavárny," uzavřel Tomáš Drechsler."
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Slavný režisér točil v redakci. Film o Pardubicích a pivu!
TISK, Datum: 23.03.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Titulní strana

V našich novinách se v jeden čas sešli vyslanci z Brazílie, Chile, Ekvádoru, Kolumbie, Francie a Španělska
Pardubice – Redakce Pardubického deníku se na chvíli proměnila v Babylon.
A to díky slavnému českoamerickému spisovateli, režisérovi a scénáristovi Janu „Chicago“ Novákovi.
Občan Havel, ale i Formanův Valmont
Uznávaný tvůrce, kterýmána svém kontě řadu úspěšných scénářů k oceňovaným filmům (například Formanův Valmont či
Báječná léta pod psa) a pozoruhodných dokumentů (třeba Občan Havel přikuluje, Občan Havel jeden na dovolenou nebo také
Pušky, puky, pivo a psi), si k nám do redakce pozval cizince žijící v Pardubickém kraji, aby je vyzpovídal, jaký mají vztah k
Pardubicím a pivu.
Cizinci z Brazílie, Kolumbie i Francie
V našich novinách se tak v jeden čas sešli vyslanci z Brazílie, Chile, Ekvádoru, Kolumbie, Francie a Španělska, kteří tu takřka
bezchybnou nebo naopak trochu lámanou, ale roztomilou češtinou vyprávěli o svém vztahu k městu perníku a zlatavému moku.
„Šlo o natáčení dokumentárního filmu o Pardubicích a pivu,“ upřesnil pro Deník Jan „Chicago“ Novák.
„Cizinci, s nimiž jsme měli možnost v prostorách Pardubického deníku točit, byli bezvadní,“ pochvaloval si výběr respondentů
slavný tvůrce.
A jak se líbilo natáčení cizincům? Nejprve na nich byla vidět trochu tréma, že budou muset česky odpovídat na zvídavé otázky a
ještě k tomu před kamerou, ale nakonec to všichni zvládli přímo bravurně a ještě si v pauzách mezi natáčením stihli příjemně
poklábosit i „vygooglit“ informace o tvůrcích dokumentu...
Pivo a Pardubice?
Jde to k sobě
Aproč zrovna toto téma? „Zrodilo se díky spolupráci s provozovatelem Pardubického letního kina Janem Motyčkou a
Pardubickým pivovarem. Baví mě na něm nejvíc to, že se ptáme lidí ze všech možných oborů a společenských úrovní na jednu
či dvě klíčové otázky, kdy si dali první pivo a co mají spojeného s Pardubicemi. Vzniká tak mozaika hlasů, která by měla toto
město a jeho obyvatele nějak vystihovat,“ pokračoval režisér nově vznikajícího snímku.
Ten by měl být hotový do začátku letních prázdnin. „Premiéra bude s největší pravděpodobností v Pardubickém letním kině
Pernštejn nebo přímo v areálu Pardubického pivovaru,“ nechal se slyšet Jan „Chicago“ Novák.
„V Pardubicích jsme byli točit zatím dvakrát a pokaždé to byla velmi zajímavá setkání. Asi nejsilněji na mě zatím zapůsobil
rozhovor s nevidomým flašinetářem Dominikem Rumpíkem,“ prozradil autor dokumentu.
„Mluvili jsme i s člověkem, který byl evidentně čerstvě propuštěný z vězení a měl radost, že jsme mu za rozhovor věnovali
dárkové balení piva. Natáčeli jsme rovněž v domě, kde bydlí Romové, ale také třeba s hokejovým trenérem Pardubic Milošem
Říhou,“ vyjmenoval všestranně nadaný umělec.
Dokument by měl mít zřejmě 26 minut
„Už v tuto chvíli máme velké množství materiálu. Naše prvotní představa byla, že půjde o patnáctiminutový dokument. Myslím si,
že nakonec bude delší, i když určitě není naší ambicí natočit celovečerní snímek. Televize má ráda stopáž 26 minut, takže
předpokládám, že zhruba takovou délku nakonec bude mít,“ přemítal Jan „Chicago“ Novák.
***
Vizitka Jana „Chicago“ Nováka
Jan „Chicago“ Novák se narodil 4. dubna roku 1953 v Kolíně. Je známým českoamerickým spisovatelem, režisérem,
scenáristou a dramatikem. Jeho rodina v roce 1969 emigrovala přes Rakousko do Chicaga. Debutoval povídkovou sbírkou
Striptease Chicago. Jeho román Miliónový jeep byl velmi příznivě přijat. Získal Carl Sandburg Award pro chicagské autory a
Friends of Literature Award. Jako scénárista spolupracoval s režisérem Milošem Formanem na oceňovaném filmu Valmont.
Napsal též scénář k úspěšnému českému snímku Báječná léta pod psa, podílel se na scénáři k snímkům Šeptej a Nejasná
zpráva o konci světa. Je spoluautorem Formanovy autobiografie Co já vím?. Jeho rozsáhlé zpracování příběhu bratří Mašínů
pod názvem Zatím dobrý získalo cenu Magnesia Litera za Knihu roku 2004. V roce 2005 natočil společně se svým synem
Adamem dokument Občan Havel jede na dovolenou. V roce 2009 pak následoval titul Občan Havel přikuluje. V roce 2007
obdržel Jan Novák Cenu Josefa Škvoreckého za román Děda. V roce 2009 se uskutečnila premiéra slovenského filmu
Nedodržený slib natočeného podle jeho scénáře. Na svém kontě má rovněž dokument Pušky, puky, pivo a psi.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: ZNÁMÝ REŽISÉR Jan „Chicago“ Novák diskutuje s cizinci žijícími v Pardubickém kraji při natáčení nového
dokumentu Pardubice a pivo, které se uskutečnilo v prostorách naší redakce.
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„Febiofest je pro mě to, co je pro sportovce olympiáda,“ říká jeho zakladatel Fero Fenič
TISK, Datum: 30.03.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Rozhovor týdne

Prezident prestižní filmové přehlídky zavítá i letos na její hradecké a pardubické ozvěny. Zúčastní se jejich slavnostního
zahájení
Pardubice/Hradec Králové – Hlavní část prestižního mezinárodního filmového festivalu Febiofest sice už v pátek večer v Praze
skončila, ale nyní se mohou alespoň na malou ochutnávku toho nejlepšího z letošního roku těšit i regiony.
Ve východních Čechách se ozvěny Febiofestu uskuteční v obou krajských metropolích, a to shodně v multikinech CineStar. V
Hradci Králové se festival objeví od zítřka, tedy od úterý 31. března do čtvrtka 2. dubna, v Pardubicích se zastaví od středy 1.
do pátku 3. dubna.
A bude u toho i prezident a zároveň zakladatel a duchovní otec Febiofestu, známý režisér FERO FENIČ.
Co vám během letošního ročníku Febiofestu udělalo největší radost? Letošní, dvaadvacátý ročník zažil neskutečný nárůst
diváckého zájmu. Ten jsme vyvolali mimojiné i tím, že jsme na slavnostní zahájení festivalu přivezli hned tři velké světové
hvězdy. Troufám si tvrdit, že žádná jiná česká filmová přehlídka ještě nikdy neměla takový nástup jako my letos.
* Jak se vám podařilo získat na Febiofest takové hvězdy, jako byl francouzský režisér, scenárista a producent Jean Jacques
Annaud, jeden z nejlepších britských herců současnosti Alan Rickman a uznávaná hollywoodská herečka s českými kořeny Kim
Novak?
Byla to souhra šťastných okolností. S některými hosty letošního ročníku jsme jednali delší dobu. Všechny tři výrazné osobnosti
světové kinematografie projevily zájem přijet na úvod festivalu. Například Kim Novak ale původně už vůbec nechtěla cestovat
do Evropy. Byli jsme moc rádi, že se i její návštěva nakonec podařila uskutečnit.
* Jak jste prožíval tak velkolepé slavnostní zahájení?
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Poprvé v historii Febiofestu jsem zažil, že byl celý červený koberec před kinem doslova obležen lidmi, kteří trpělivě čekali na
příjezd hvězd. Podobné to ale bylo vlastně po celou dobu festivalu, protože jsme další zajímavé hosty přivítali i v průběhu
letošního ročníku i na jeho konci.
* Jak jste byl spokojen s letošní nabídkou filmů?
Filmy, které nabízíme divákům, jsou výjimečné mimo jiné i tím, že jsou většinou uváděny minimálně v české premiéře. Letos se
nám v hlavní části sešly snímky z 56 zemí světa. To je nebývalý počet. Myslím si, že naše dlouhodobá snaha, kterou vyvíjíme
od začátku festivalu, se nám v tomto ročníku zúročila asi nejvíc v celé historii Febiofestu. Za dvaadvacet let už je snad naše
filmová přehlídka dospělá, přichází do nejlepších let, kdy si může plnit i ty neodvážnější sny.
* Tento filmový svátek pro vás osobně musí být hodně náročný. Co vás nabíjí?
Pohled do zaplněných sálů a na diváky, kteří se valí do kina. I když je člověk unavený nebo třeba kvůli něčemu naštvaný, tak
jakmile vidí, že je o jeho práci takový zájem, je to pro něj ta největší satisfakce. Kvůli tomu přece herci hrají divadlo, filmoví
tvůrci točí filmy a malíři malují obrazy. Pokud se tohle podaří, tak samozřejmě pocit zadostiučinění máma zapomínám na únavu.
* Dá se na takový maraton nějak připravit?
Připravuji se na něj celý rok. Febiofest je pro mě to, co je pro sportovce olympiáda. Je to hop nebo trop, jestli se daný ročník
podaří nebo ne. Ať to je na závěr tak či onak, stejně s tím člověk nic neudělá a musí zase čekat na další rok. Už přípravy
festivalu ale znamenají velké napětí a vypětí. Vždycky si přeji, aby se to, co Febiofestu každoročně dáváme a věnujeme, také
zužitkovalo. Mám štěstí v tom, že se námpodařilo vytvořit profesionální tým, který se o tuto přehlídku stará. Vůbec poprvé je
složen též z pár lidí, co se mu mohou věnovat celoročně. To byl můj sen. Proto, aby se Febiofest mohl kontinuálně připravovat.
Jsem přesvědčen o tom, že i díky tomu byl letošní ročník úspěšný.
* Febiofest vždy spolehlivě plní kinosály nejen v Praze, ale také v regionech. Byl to jeden z jeho hlavních cílů už při svém
vzniku?
Samozřejmě. Šlo nám hlavně o vyvolání zájmu o film. Jsem rád, že diváci dnes berou Febiofest jako slavnost, při níž objevují
nejen nové snímky a kinematografie, ale i další zážitky. Letos jsme třeba poprvé zkusili spojit filmové projekce s kulinářskými
zážitky. Měli jsme radost z toho, že tento premiérový ročník výrazně předčil naše očekávání. Těší mě, že Febiofest pomáhá
lidem zkvalitňovat a kultivovat jejich životy.
* To se vám daří i v regionech, byť samozřejmě jde pouze o malou ochutnávku z toho nejlepšího, co nabízí pražská část
přehlídky…
Ano, je to jen malá ochutnávka, ale žádný jiný festival tohoto typu nic takového nedělá. Rozhodně nechceme zapomínat na
filmové fanoušky mimo Prahu. Snažíme se alespoň odlesk pražské části do regionů přivézt.
* A povýšit tak divácký zážitek z návštěvy kina například slavnostními projekcemi, které dnes už nejsou příliš běžné…
Přesně tak. Chceme kinům vrátit jejich lesk. Divákům Febiofestu rádi umožníme prožití hlubšího zážitku, než na jaké jsou zvyklí
z běžných filmových projekcí. Navíc se trošku snažíme i tříbit jejich vkus. Naznačujeme, navádíme je na filmy, které by si třeba
sami ani nevybrali.
* Jak se těšíte do východních Čech?
Hradec Králové a Pardubice jsou skutečně jedinými městy v regionech,kam jezdím pravidelně každý rok. Jen tyto dvě
východočeské metropole mají při ozvěnách Febiofestu tuto výsadu. Samozřejmě tomu napomáhá i fakt, že jsou pro mě
poměrně dobře dopravně dostupné. Hlavní důvod je ale ten, že patří tradičně k našim nejlepším regionálním zastávkám. Bývá
tu výborná organizace a slavnostní zahajovací večery mívají i velmi slušnou společenskou úroveň. Proto nemám nikdy odvahu
na východ Čech nepřijet. (smích)
* Proč?
Uvědomuji si, že kdybych nedorazil, tak bych ublížil práci zdejších organizátorů. Dělají ji výtečně a zaslouží si za to mou
pozornost. Proto přijíždím osobně.
* Na co byste fanoušky Febiofestu a milovníky stříbrného plátna ve východních Čechách pozval?
Na všechny filmy, které se v Pardubicích i v Hradci Králové promítají. Vždycky dbáme o to, aby tu byl zajímavý program. Jde o
kombinaci různých uměleckých pohledů, několik filmových jednohubek odlišných chutí. Věřím, že si z nich vybere každý.
***
„Za dvaadvacet let už je snad naše filmová přehlídka dospělá, přichází do nejlepších let, kdy si může plnit i ty neodvážnější
sny.“
„Jsem rád, že diváci dnes berou Febiofest jako slavnost, při níž objevují nové snímky a kinematografie, ale i další zážitky.“
Vizitka Fero Fenič (* 20. března 1951, Nižná Šebastová) je československý filmový režisér, scenárista, producent, filmový
organizátor, televizní a filmový podnikatel. Jeho firma Febio se proslavila nejen svojí tvorbou pro Českou televizi, ale i
organizací prestižního filmového festivalu Febiofest. Byl založen v roce 1993. Začínal jako akce pořádaná téměř bez peněz, ale
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s nadšením pro přátele a filmové fanoušky. V průběhu let se proměnil ve slavný filmový festival, který si ale stále zachovává
svůj původní profil a cíl: všechno pro diváka. Během posledních let zde osobně své filmy uvedli takoví slavní tvůrci, jako
například Nanni Moretti, Geraldina Chaplin, Roman Polanski, Bruno Dumont, István Szabó, Tsai MingLiang, Tom Tykwer, Hal
Hartley, Andrej Končalovskij, Armin Mueller Stahl, Nikita Michalkov, Carlos Saura, Bruno Ganz nebo Claudia Cardinale.

Foto autor: Foto: archiv Deníku
Foto popis: FERO FENIČ TŘIKRÁT JINAK. Na prvním snímku zleva je prezident prestižní filmové přehlídky Febiofest Fero
Fenič zachycen při návštěvě regionálních ozvěn festivalu v Pardubicích v roce 2009. V roce 2012 zavítal známý režisér do
Pardubického letního kina . V Tyršových sadech tehdy uvedl kultovní satirický snímek Česká soda (na snímku uprostřed).
Pravá fotografie zachycuje Fera Feniče při letošním slavnostním zahájení Febiofestu v Praze společně se známou
moderátorkou, pardubickou rodačkou Jolanou Voldánovou. Fero Fenič si speciálně pro tuto příležitost nasadil filmové brýle –
Febiokuláry.
Foto popis: ZAKLADATEL A SOUČASNÝ PREZIDENT prestižního mezinárodního filmového festivalu Febiofest Fero Fenič.
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„Febiofest si užívám,“ svěřil se pardubický porotce
TISK, Datum: 02.04.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

„V Praze jsem se namlsal, a tak jsem se rozhodl, že si užiji i regionální ozvěny festivalu v Pardubicích a Hradci,“ řekl Tomáš
Drechsler
Rozhovor
Pardubice/Praha – V porotě pražské části mezinárodního filmového festivalu Febiofest zasedal za Pardubický kraj jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn TOMÁŠ DRECHSLER (na archivním snímku).
* Jak jste si užil roli porotce filmového festivalu Febiofest?
Vporotě Febiofestu jsem byl letos poprvé. Byl to velmi příjemný týden, rozhodně jeden z nejhezčích, které jsem v poslední době
zažil. Člověk tu viděl zajímavé filmy, ale zároveň si zde i báječně odpočinul. Najednou se soustředí jen na festival a je tak trochu
odstřižen od každodenní reality. To někdy není úplně špatné. Mocjsem si to užil.
* Co vás v roli porotce čekalo?
Intenzivní sledování filmů. Těch soutěžních bylo dvanáct, já jsem navíc navštívil ještě dvanáct mimosoutěžních. Zajímavé na
této roli bylo i to, že jsme mohli rozhodnout o vítězích celého festivalu, setkat se s předsedkyní poroty, herečkou Vlastou
Chramostovou a diskutovat o tom, co jsme na Febiofestu zažili. Každý z filmů byl silným zážitkem. Nemohu říct, že bych se u
nějakého z nich nudil nebo že bych ho snad nedokoukal do konce. Myslím, že mohu zodpovědně prohlásit, že evropské filmy,
které letos soutěžily na Febiofestu, byly na vysoké úrovni.
* Jaká panovala atmosféra mezi porotci? Mohli jste spolu nějak diskutovat?
Ano. Potkávali jsme se v pauzách mezi jednotlivými filmy, ale neměli jsme se ovlivňovat (úsměv). Pak jsme měli možnost
společně chodit na obědy. Atmosféra mezi námi byla velmi přátelská. Byť byl každý porotce úplně jiný, měli jsme si co říct. Už
jen díky tomu, že nás spojuje stejná vášeň pro film. Byl to moc příjemný týden.
* V čem vás Febiofest baví?
Je to pro mě srdcová záležitost. Už proto, že jsem se v minulosti podílel na organizaci východočeských ozvěn. Jsem opravdu
rád, že jsem si ho letos mohl užít v roli porotce.
* Co pro vás Febiofest znamená?
Je to úžasný festival. Spolu s Karlovými Vary rozhodně nejznámější filmová přehlídka v České republice. Navíc s bonusem, že
se její ozvěny podívají také do regionů.
* V minulosti jste byl dokonce jedním z organizátorů východočeských ozvěn Febiofestu. Jaký je rozdíl – zažít tento festival jako
porotce a jako pořadatel?
Vroli porotce jsem měl možnost a vlastně i milou povinnost vidět minimálně všechny soutěžní filmy. Když je člověk pořadatelem,
tak se občas stane, že nějaký snímek ani nemůže spatřit, protože má kolem festivalu spoustu dalších povinností. Je to přece
jen rozdíl, když se člověk může plně soustředit na filmy. Ale i role organizátora byla úžasnou životní zkušeností.
* Jaké filmy z letošní nabídky Febiofestu byste doporučil východočeským divákům?
Myslím, že všechny snímky jsou zajímavé. Mezi mé favority patřil Nalezenec, který se ale promítal pouze v Hradci,úvodní
Králova zahradnice a také snímek Pořád jsem to já, který bude v Pardubicích k vidění dnes a zítra od 17:30 hodin. VPraze jsem
se letos pořádně namlsal, a tak jsem se rozhodl, že si užiji i regionální ozvěny Febiofestu v Pardubicích a Hradci jako divák.
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Febiofest si užívám, svěřil se pardubický porotce URL
WEB, Datum: 03.04.2015, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - „V Praze jsem se namlsal, a tak jsem se rozhodl, že si užiji i regionální ozvěny festivalu v Pardubicích a Hradci," řekl
Tomáš Drechsler.
"
V porotě pražské části mezinárodního filmového festivalu Febiofest zasedal za Pardubický kraj jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Pernštejn TOMÁŠ DRECHSLER.
Jak jste si užil roli porotce filmového festivalu Febiofest?
V porotě Febiofestu jsem byl letos poprvé. Byl to velmi příjemný týden, rozhodně jeden z nejhezčích, které jsem v poslední
době zažil. Člověk tu viděl zajímavé filmy, ale zároveň si zde i báječně odpočinul. Najednou se soustředí jen na festival a je tak
trochu odstřižen od každodenní reality. To někdy není úplně špatné. Moc jsem si to užil.
Co vás v roli porotce čekalo?
Intenzivní sledování filmů. Těch soutěžních bylo dvanáct, já jsem navíc navštívil ještě dvanáct mimosoutěžních. Zajímavé na
této roli bylo i to, že jsme mohli rozhodnout o vítězích celého festivalu, setkat se s předsedkyní poroty, herečkou Vlastou
Chramostovou a diskutovat o tom, co jsme na Febiofestu zažili. Každý z filmů byl silným zážitkem. Nemohu říct, že bych se u
nějakého z nich nudil nebo že bych ho snad nedokoukal do konce. Myslím, že mohu zodpovědně prohlásit, že evropské filmy,
které letos soutěžily na Febiofestu, byly na vysoké úrovni.
Jaká panovala atmosféra mezi porotci? Mohli jste spolu nějak diskutovat?
Ano. Potkávali jsme se v pauzách mezi jednotlivými filmy, ale neměli jsme se ovlivňovat (úsměv). Pak jsme měli možnost
společně chodit na obědy. Atmosféra mezi námi byla velmi přátelská. Byť byl každý porotce úplně jiný, měli jsme si co říct. Už
jen díky tomu, že nás spojuje stejná vášeň pro film. Byl to moc příjemný týden.
V čem vás Febiofest baví?
Je to pro mě srdcová záležitost. Už proto, že jsem se v minulosti podílel na organizaci východočeských ozvěn. Jsem opravdu
rád, že jsem si ho letos mohl užít v roli porotce.
Co pro vás Febiofest znamená?
Je to úžasný festival. Spolu s Karlovými Vary rozhodně nejznámější filmová přehlídka v České republice. Navíc s bonusem, že
se její ozvěny podívají také do regionů.
V minulosti jste byl dokonce jedním z organizátorů východočeských ozvěn Febiofestu. Jaký je rozdíl – zažít tento festival jako
porotce a jako pořadatel?
V roli porotce jsem měl možnost a vlastně i milou povinnost vidět minimálně všechny soutěžní filmy. Když je člověk pořadatelem,
tak se občas stane, že nějaký snímek ani nemůže spatřit, protože má kolem festivalu spoustu dalších povinností. Je to přece
jen rozdíl, když se člověk může plně soustředit na filmy. Ale i role organizátora byla úžasnou životní zkušeností.
Jaké filmy z letošní nabídky Febiofestu byste doporučil východočeským divákům?
Myslím, že všechny snímky jsou zajímavé. Mezi mé favority patřil Nalezenec, který se ale promítal pouze v Hradci,úvodní
Králova zahradnice a také snímek Pořád jsem to já, který bude v Pardubicích k vidění dnes a zítra od 17:30 hodin. V Praze
jsem se letos pořádně namlsal, a tak jsem se rozhodl, že si užiji i regionální ozvěny Febiofestu v Pardubicích a Hradci jako
divák."
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Pardubické letní kino se letos stěhuje na zámek URL
WEB, Datum: 10.04.2015, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková,Honza Ptáček, RU / den: 39 562, Rubrika: / zpravodajstvi
Pardubické letní kino najde letos své zázemí na zámeckém nádvoří. První část prázdninového promítání se tak přesune ze
svého tradičního místa v Tyršových sadech jen o pár metrů dál, za hradby pardubického zámku.
Kam se kino ze zámku přemístí na zbytek sezóny, zatím není jasné. O místě v těchto dnech provozovatel letního kina jedná.Do
opraveného parku v centru města se ale už podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové ani letos ani další sezóny nevrátí.
„Tak, jak je to naplánované, tam letní kino být nemůže. Musela by se k tomu udělat nějaká úprava. Moc si zatím nedovedu
představit letní kino v Tyršových sadech. Někde v těsném okolí si to představit dovedu. Ta jednání zdaleka nejsou uzavřena,“
dodala Dvořáčková.Z rozkopaných Tyršových sadů bude do konce června zase parkLetní kino v Pardubicích začalo zdarma
promítat už v roce 2006, financováno je z peněz od sponzorů a z podpory města. Pardubické letní kino :Průměrná denní
návštěvnost: přes 800 divákůCelkově za 9 sezón: přes 450 000 návštěvníkůVěkový průměr diváků: 25-35 letvstup zdarmaKino
je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem v regionu a největším letním kinem v České republice.Za devět promítacích
sezón kino navštívila řada filmových tvůrců. Například Fero Fenič, Petr Čtvrtníček, Zdeněk Troška nebo Juraj Herz. Pardubické
letní kino připravilo regionální premiéru komedie o mladé generaciPřestavba letního kina v Chrudimi se znovu
odkládáMěstské kino v Přelouči prochází kompletní rekonstrukcí
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Tyršovy sady budou hotové do konce června, kavárna o měsíc později URL
WEB, Datum: 17.04.2015, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Honza Ptáček, RU / den: 39 562, Rubrika: / zpravodajstvi
V Tyršových sadech už devět měsíců pracuje stavební firma. Vše jde podle plánu a do konce června by měla být hotova
revitalizace parku, o měsíc později také kavárna, která by mohla být jeho korunou. Město v současné době hledá nájemce
kavárny, ale nevylučuje ani prodej objektu.
„Letošní zima stavbařům přála. I když se to možná při pohledu na stavbu nezdá, práce pokračují podle předem stanoveného
harmonogramu, revitalizace by měla být dokončena včas,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, v jejíž gesci je
investiční výstavba. Pardubické letní kino se letos stěhuje na zámekProjekt regenerace území v okolí pardubického zámku
přijde zhruba na 105 milionů korun. Je tvořen třemi částmi:
revitalizací podzámeckého parku (předpokládané náklady 88,2 miliony korun)
revitalizací podzámeckého biotopu (632 tisíc korun)
výstavbou objektu občanské vybavenosti, který je nezbytnou součástí pardubického centrálního parku (16,2 milionu
korun).Město v současné době hledá nájemce kavárny. Ta má být hotova do konce července. Oproti původnímu projektu se
vedení města rozhodlo předat kavárnu nájemci bez nábytku. „Ušetříme tak téměř milion korun, které by ho vybavení stálo a
provozovatel si kavárnu bude moci zařídit podle svých představ, “ vysvětlila náměstkyně Dvořáčková.Vedení města také
zvažuje možnost, že objekt provozovateli prodá. „Při výběrovém řízení na nájemce, kde je rozhodujícím kritériem výše
nájemného, nemůžeme ocenit přidanou hodnotu, kterou ten který zájemce o provozování kavárny může nabídnout a přispět tak
ke vzkříšení života v parku, který býval kdysi oblíbeným cílem Pardubáků,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.Park Na Špici je
kompletní, pavilon s grilem vám otevře správce
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10. ročník pardubického letního kina hledá svoje zázemí
RÁDIO, Datum: 27.04.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 2, Poslechovost pořadu: 6 896

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
10. ročník pardubického letního kina hledá svoje zázemí. Z opravovaných Tyršových sadů se nejdřív mělo přestěhovat na
zámek. Další možností byl prostor vedle skateparku. Novou variantou je teď plocha po bývalém torzu nedostavěné haly v
bezprostřední blízkosti parku. Umístění kina do tohoto místa je možné, i když město rekonstruované sady nestihne na konci
června otevřít.

10. ročník pardubického letního kina bude zase promítat celé prázdniny
RÁDIO, Datum: 29.04.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 2, Poslechovost pořadu: 6 896

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
10. ročník pardubického letního kina bude zase promítat celé prázdniny. Zatím ale není jasné, kde najde svoje zázemí.
Jednou z variant je prostranství vedle skateparku naproti nádraží. Pořadatelé by ale radši využili prostor po bývalé hale vedle
Tyršových sadů. Co se nezmění, bude dramaturgický plán promítaných filmů, řekl nám promotér Jan Motyčka.
Jan MOTYČKA, promotér
Tedy v pátek český film, v sobotu takový největší hit, v neděli filmy spíše komerčnější, v pondělí potom jsou to filmy pro
nepatrně náročnějšího diváka, v úterý něco mezitím, středa filmy pro děti a ve čtvrtek dokumenty. My navážeme na spolupráce
s HBO.

Hledá se nové místo pro letní kino. Už zase URL
WEB, Datum: 30.04.2015, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Rubrika: / zpravodajstvi
Letní kino v Pardubicích je výjimečné. Promítá totiž každý den po celé prázdniny zcela zdarma. Diváci tradičně chodili na filmy
do Tyršových sadů v centru města. Tam už ale letní kino nebude. A proto své zázemí hledá jinde. Nabízí se samozřejmě hned
několik variant.
Kromě místa vedle skateparku naproti vlakovému nádraží, kde už letní kino jednou bylo, přichází v úvahu ještě jedna varianta.
Ta je podle promotéra Jana Motyčka daleko lepší i kvůli tomu, že je hned vedle Tyršových sadů.Přesun jen o pár metrů?„V
místě po bývalé sportovní hale, která byla zbourána. Ten prostor tak jako tak bude zarovnán a zatravněn,“ říká
Motyčka.Vyskytla se ale jedna komplikace. Toto místo využívali stavbaři při opravě třídy Míru pro uložení stavebního materiálu.
Letní kino se sem proto přestěhovat zatím nemůže. Firma by ho musela do konce června upravit a pak ještě zatravnit.„Zásadní
problém je v tom, jestli ta tráva vzejde do doby konání letního kina,“ říká starosta 1. městského obvodu Jaroslav Menšík (ANO
2011).Jenže pořadatelům letního kina se právě tento prostor líbí nejvíc. Jak říká Jan Motyčka, nabízí hned několik výhod:
„Zejména v tom, že se jedná o tradiční místo v centru města. Zároveň to místo je dostatečně odcloněno od obytné zástavby.
Zároveň by to mohlo být zázemí pro všechny návštěvníky parku, kteří těsně po rekonstrukci 1. července do parku
přijdou.“Tyršovy sady budou hotové do konce června, kavárna o měsíc pozdějiV opraveném parku totiž ještě nebude v provozu
nová kavárna. Stánky s občerstvením v letním kině by tak mohly být lidem k dispozici po celé prázdniny.Souhlasí s tím i
starosta malé radnice Jaroslav Menšík za ANO: „Ten objekt kavárny určitě nebude hotov dřív jak do konce září nebo října,
takže letní kino by jednak přilákalo lidi do parku. Předpokládáme, že se i najde spousta lidí, kteří přijdou do kina a budou se
procházet parkem. V podstatě by se měly tyto dvě akce podpořit.“Navíc do letního kina můžete přijít, i kdyby Tyršovy sady ještě
nebyly otevřené.„Tak v podstatě tam je mnoho přístupových cest zejména z ulice U Stadionu, takže pokud by park ještě nebyl v
provozu, tak nic nebrání tomu, aby letní kino mohlo být na tomto místě,“ říká Jan Motyčka.Místo se mění, dramaturgie
zůstáváAť už bude jubilejní desátý ročník letního kina kdekoli, zachová si stejný dramaturgický plán jako v minulých letech.„V
pátek český film, v sobotu takový největší hit, v neděli film komerčnější, v pondělí jsou to filmy pro nepatrně náročnějšího
diváka, v úterý něco mezi tímto, středa filmy pro děti a ve čtvrtek dokumenty,“ dodává Motyčka.Kino na nádvoří? Jen speciální
projekceOrganizátoři letního kina ještě před časem přemýšleli o zázemí na nádvoří pardubického zámku. Z technických důvodů
to ale nebylo možné, přesto od tohoto nápadu pořadatelé úplně neustoupili.Projekce nakonec bude i tam, a to ve formě
menšího dobového historického festivalu. Diváci v zámeckých kulisách uvidí například Valmonta nebo Markétu
Lazarovou. Pardubické letní kino se letos stěhuje na zámek
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Město podpoří Pardubické letní kino a plánuje festival
TISK, Datum: 12.05.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795,
Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Letní kino by letos opět mělo získat od města Pardubice dotaci 600 tisíc korun. Schválit to ještě musí pardubičtí
zastupitelé. Stejnou částku tento populární letní projekt získal i v předchozích dvou letech.
Zatím ovšem není jasno,kde se vlastně bude promítání konat. Tradiční místo v Tyršových sadech už po revitalizaci parku
zřejmě nebude připadat v úvahu. V současnosti se zvažují dvě varianty.
U skateparku?
„Jednou z možností je, že bude letní kino u skateparku, stejně jako v roce 2012. Druhou, v tuto chvíli méně pravděpodobnou,
variantou je plocha u Tyršových sadů, kde dřív stávalo torzo haly ČSTV. Tam ovšem nemáme jistotu, že se tuto plochu do
začátku letních prázdnin podaří vyklidit a upravit tak, aby provozu kina vyhovovala,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.
„Obě varianty jsou z našeho pohledu důstojné. Upřednostňovali bychom tu druhou, ale zatím má dvě úskalí. Tím prvním je
problém se zavedením elektřiny, tím druhým nedostatek času pro osetí trávy. V tuto chvíli je otázka, zda by se tento prostor
podařil včas připravit. Je za pět minut dvanáct,“ poznamenal jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš
Drechsler. pokračování na straně 3 Město Pardubice podpoří letní kino a plánuje filmový festival
Desátý ročník: Pardubické letní kino začalo promítat v roce 2006 v Tyršových sadech
dokončení ze strany 1 Město navíc plánuje, že by ve spolupráci s pořadateli letního kina uspořádalo i filmový festival, který by
byl součástí akce Zrcadlo umění.
„Jednáme s provozovatelem letního kina a zástupci kraje o několikadenním filmovém festivalu na Zámku Pardubice při Zrcadlu
umění, které pořádá Kulturní centrum Pardubice. Chceme, aby večerní filmový festival ladil s celodenním programem Zrcadla.
Například v den, kdy bude město muzicírovat, by mohl být promítán třeba film Miloše Formana Amadeus, dni patřícímu zpěvu
by slušel filmový muzikál a podobně,“ řekl náměstek pardubického primátora zodpovědný za kulturu Jakub Rychtecký.
Na nádvoří zámku
Festival by podle představ města měl být pětidenní, promítat by se mělo od 15. do 19. června na prvním nádvoří pardubického
zámku. „Zrcadlo umění by tak získalo nový rozměr, každý den by korunovalo večerní promítání,“ dodal Jakub Rychtecký.
Opár dní později by pak mělo začít klasické dvouměsíční promítání letního kina. Letošní ročník by měl být již desátým v pořadí.
Pardubické letní kino začalo promítat v roce 2006 v Tyršových sadech s dotací města 100 tisíc korun. O dva roky později
byla dotace zvýšenana 200 tisíc. Vroce 2012, kdy se kino stěhovalo kvůli plánované rekonstrukci Tyršových sadů za lihovar ke
skateparku, dostal provozovatel dotaci 600 tisíc korun, stejně jako v dalších dvou letech, kdy se kino vrátilo do centrálního
parku. Kino, ve kterém se neplatí ani symbolické vstupné, vzniklo v Pardubicích z potřeby oživit kulturní život ve městě v době
prázdnin. Ročně jeho projekce navštíví tisíce diváků a během let se stalo fenoménem, který do města láká diváky ze širokého
okolí.
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Pardubické letní kino dostane i letos od města dotaci 600 tisíc korun
RÁDIO, Datum: 12.05.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 3, Poslechovost pořadu: 6 896

Ota GUTWIRTH, moderátor
Pardubické letní kino dostane i letos od města dotaci 600 tisíc korun. Radnice promítání filmů o prázdninách úplně zadarmo
podporuje. Spolu s provozovatelem teď řeší, kam plátno postaví. Ve hře je varianta u Skateparku nebo na místě bývalé
atletické haly. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD řekl, že chtějí dostat kino i na program festivalu Zrcadlo umění.
Jakub RYCHTERCKÝ, náměstek pardubického primátora /ČSSD/
My si vážíme letního kina, je to projekt, který je velmi navštěvovaný s tím, že vedle toho ještě jednáme s provozovatelem o tom,
že bychom rádi rozšířili ten program i v rámci Zrcadla umění. Pokud se domluvíme, tak bychom byli rádi, aby i v tom týdnu se
hrály tematicky laděné filmy na zámku v Pardubicích.
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Dobrá zpráva pro fanoušky filmu
TISK, Datum: 12.05.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubičtí radní jednomyslně schválili dotaci 600 tisíc korun pro Pardubické letní kino . Pokud budou mít stejný názor i
zastupitelé, mohou se všichni filmoví nadšenci těšit na dvouměsíční dávku snímků zdarma. Nezbývá než doufat, že se podaří
nalézt vhodný prostor.

Zpět

Kraj přispěl na film o vražedkyni Hepnarové
TISK, Datum: 21.05.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: — Jaroslav Hubený, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Pardubický kraj se rozhodl pobídnout filmaře k natáčení zejména tuzemských snímků prostřednictvím milionového
grantu. Politici včera zveřejnili, kteří tvůrci poprvé dostanou peníze z krajského rozpočtu.
Grant podpořil sedm filmů, mezi nimi jsou pohádka, dokumentární filmy i celovečerní snímek. Tím je film Já, Olga Hepnarová
režisérů Tomáše Weinreba a Petra Kazdy. Příběh poslední popravené ženy v Československu natočili loni v Ústí nad Orlicí,
především v tamním areálu podniku Perla a v polských městech. Kraj na něj přispěl částkou 300 tisíc korun, tedy stejnou jako
na dokument „Smrt na zámečku“. V něm režisér Martin Vadas přibližuje příběh významného pietního místa českých dějin a lidí,
jejichž osudy se setkaly v roce 1942 v areálu někdejší Larischovy vily, takzvaného Zámečku.
O Pardubicích pojednávají i tvůrci dokumentárního filmu scénáristy a režiséra Jana Nováka s názvem Pivo a Pardubice, kteří
dostali příspěvek 100 tisíc korun. Jan Novák byl v minulosti nominován na Pulitzerovu cenu a filmovému řemeslu se učil u
Miloše Formana. „Jak již z názvu plyne, základní dějovou osou filmu jsou pivovar Pernštejn a město Pardubice. V regionální
premiéře budou mít diváci možnost podívat se na snímek už letos 26. června v Pardubickém letním kině, které kraj také
finančně podporuje,“ řekl krajský radní René Živný, který má ve své gesci cestovní ruch.
Regionálního umělce, loutkoherce a výtvarníka Borise Šlechtu představí dokument „Obrazy počítám na kila“, který kraj podpořil
částkou 170 tisíc korun. Tradiční masopustní veselí v Jablonném nad Orlicí zachytí snímek nazvaný „V Jablonném? Tam to
žije!“, který získal podporu 30 tisíc korun. Památky z pohledu hráčů futsalového klubu ukáže dokument „Představení památek
Pardubic a Chrudimi jinýma očima“, který podpořil kraj částkou 50 tisíc korun. Chystané dílo Pohádka o zlaté přadleně aneb
lidová řemesla na Veselém Kopci obdrží příspěvek 50 tisíc korun.
Radní Pardubického kraje rozdělili celý milion korun, který na to měli k dispozici. „Naším cílem je představit Pardubický kraj jako
filmařům přátelský region,“ řekl René Živný.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: Petr Broulík
Foto popis: Natáčení Ve filmu Já, Olga Hepnarová hraje hlavní roli polská herečka Michalina Olšanská.
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Na Pardubicku se točí sedm filmů
TISK, Datum: 22.05.2015, Zdroj: Právo, Strana: 10, Autor: (ner), Vytištěno: 157 218, Prodáno: 104 787, Čtenost: 274 441, Rubrika: Severovýchodní
Čechy

Pohádka, dokumenty i celovečerní snímek – sedm filmových projektů podpořil grant, kterým Pardubický kraj, jako jediný v
republice, začal systematicky podporovat kinematografii. Rada Pardubického kraje rozhodla o rozdělení miliónu korun.
„Chceme představit Pardubický kraj jako filmařům přátelský region,“ řekl Právu krajský radní René Živný (KPK). „Rádi bychom
nejen podpořili vznik audiovizuálních děl právě u nás, ale také ukázali Pardubický kraj i trochu jinak,“ prozradil Živný. Letos
žadatelé usilovali o grantovou podporu na sedm projektů. Jeden z nejlépe vyhodnocených projektů byl dokumentární film
scénáristy a režiséra Jana Nováka s názvem Pivo a Pardubice.
V regionální premiéře budou mít diváci možnost podívat se na snímek už letos 26. června v Pardubickém letním kině.
Silná společenská témata zpracovávají snímky Já, Olga Hepnarová a Smrt na Zámečku. Oba získaly podporu 300 tisíc korun.
Film Já, Olga Hepnarová režisérů Tomáše Weinreba a Petra Kazdy líčí příběh osamělého člověka vymezujícího se proti
většinové společnosti a premiéru bude mít ještě letos. Dokument Smrt na Zámečku, který natáčí Martin Vadas, vypráví příběh
pietního míst a lidí, jejichž osudy se setkaly v červnu 1942 při krutém zásahu nacistů v Ležákách.
Královéhradeckého loutkoherce a výtvarníka Borise Šlechtu představí dokument s názvem Obrazy počítám na kila. Kraj jej
podpořil částkou 170 tisíc korun. Další dokumenty získaly od 30 do 50 tisíc korun.

Region vydání: Právo - severovýchodní Čechy

Zpět
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V regionu vzniká sedm filmů. Podpořil je také krajský grant
TISK, Datum: 26.05.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Jedním z nejlépe hodnocených projektů byl dokument Jana Nováka Pivo a Pardubice
Pardubice – Pohádka, dokumentární filmy i celovečerní snímek – celkem sedm filmových projektů podpořil grant, kterým
Pardubický kraj jako jediný v republice začal systematicky podporovat vznik audiovizuálních děl na svém území.
Rada Pardubického kraje rozhodla o rozdělení celkem jednoho milionu korun.
„Je to pro nás a vlastně i pro celou republiku pilotní projekt, který budeme na základě letošních zkušeností dále upravovat.
Naším cílem je představit Pardubický kraj jako filmařům přátelský region,“ prohlásil krajský radní René Živný, který má cestovní
ruch ve své gesci.
„Rádi bychom nejen podpořili vznik audiovizuálních děl právě u nás, ale také propojili natočené filmy a dokumenty s propagací
cestovního ruchu a ukázali tak Pardubický kraj i trochu jinak,“ prozradil René Živný.
Pivo a Pardubice
Letos žadatelé usilovali o grantovou podporu na sedm projektů. Jedním z nejlépe hodnocených projektů byl dokumentární film
scénáristy a režiséra Jana Nováka s názvem Pivo a Pardubice, který získal podporu 100 tisíc korun. Jan Novák byl v minulosti
nominován na Pulitzerovu cenu a filmovému řemeslu se učil u Miloše Formana. „Jak již z názvu plyne, základní dějovou osou
filmu jsou pivovar a město Pardubice. V regionální premiéře budou mít diváci možnost podívat se na snímek už letos 26. června
v Pardubickém letním kině, které kraj také finančně podporuje,“ sdělil René Živný.
Silná společenská témata zpracovávají snímky Já, Olga Hepnarová a Smrt na zámečku. Oba získaly podporu 300 tisíc korun.
Smrt na zámečku
„Film Já, Olga Hepnarová režisérů Tomáše Weinreba a Petra Kazdy líčí příběh osamělého člověka vymezujícího se proti
většinové společnosti a premiéru bude mít ještě letos. Dokument Smrt na zámečku, který natáčí Martin Vadas, vypráví příběh
významného pietního místa českých dějin a lidí, jejichž osudy se setkaly v roce 1942 v areálu někdejší Larischovy vily, tzv.
Zámečku v Pardubicích,“ podotkla Kateřina Procházková Skůpová z oddělení komunikace kanceláře hejtmana Pardubického
kraje.
Regionálního umělce, loutkoherce a výtvarníka Borise Šlechtu představí dokument s názvem Obrazy počítám na kila, který kraj
podpořil částkou 170 tisíc korun.
Tradiční masopustní veselí v Jablonném nad Orlicí zachytí snímek nazvaný V Jablonném? Tam to žije!, jenž získal podporu 30
tisíc korun.
Památky z pohledu hráčů futsalového klubu ukáže dokument Představení památek Pardubic a Chrudimi jinýma očima, který byl
podpořen částkou 50 tisíc korun.
Příklad pro ostatní?
Chystané dílo Pohádka o zlaté přadleně aneb Lidová řemesla na Veselém Kopci obdrží příspěvek 50 tisíc korun.
„Sám jsem velkým příznivcem filmové tvorby a jsem rád, že jsme mohli navázat na činnost filmových kanceláří, které fungují
například v Polsku, Rakousku, Holandsku nebo Francii,“ uvedl René Živný.
„Doufám, že budeme příkladem i pro ostatní regiony v Česku a filmaři budou moci využívat více takových pobídek,“dodal
krajský radní.

Foto autor: Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis: DOKUMENT PIVO A PARDUBICE se natáčel i v redakci Pardubického deníku.
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Kraj utratil za pobídky filmařům milion, přispěl i na film o vražedkyni Hepnarové nebo dokument o památkách
Chrudimě URL
WEB, Datum: 29.05.2015, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: red, RU / den: 10 000, Rubrika: Ekonomika

Pardubice - Pardubický kraj už před časem avizoval, že hodlá pomocí tzv. filmového grantu přilákat do regionu zpátky filmaře.
Uvolnil pro tyto účely milion korun za podmínky, že filmové štáby pořídí svoje snímky buď celé nebo částečně na území
Pardubického kraje. Nyní se z těchto prostředků rozhodl kraj zadotovat celkem sedm tuzemských filmů. Jsou mezi nimi
pohádka, dokumentární filmy i celovečerní snímek.
Pardubice - Pardubický kraj už před časem avizoval, že hodlá pomocí tzv. filmového grantu přilákat do regionu zpátky filmaře.
Uvolnil pro tyto účely milion korun za podmínky, že filmové štáby pořídí svoje snímky buď celé nebo částečně na území
Pardubického kraje. Nyní se z těchto prostředků rozhodl kraj zadotovat celkem sedm tuzemských filmů. Jsou mezi nimi
pohádka, dokumentární filmy i celovečerní snímek.
Potvrdil to krajský radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný (SNK-ED). Jediným
celovečerním snímkem, který získal krajský grant ve výši 300 tisíc korun, je film s názvem "Já, Olga Hepnarová" režisérů
Tomáše Weinreba a Petra Kazdy. Jde o příběh poslední popravené ženy v bývalém Československu, který jeho autoři natočili
v loňském roce v Ústí nad Orlicí, především v tamním areálu podniku Perla a v některých polských městech.
Stejnou částkou ve výši 300 tisíc přispěl kraj také na dokument „Smrt na zámečku“, v němž režisér Martin Vadas přibližuje
příběh významného pietního místa českých dějin a lidí, jejichž osudy se setkaly v roce 1942 v areálu pardubického Zámečku,
někdejší Larischově vile. Na sto tisíc korun si přišli tvůrci dokumentu scénáristy a režiséra Jana Nováka s názvem "Pivo a
Pardubice", který pojednává o pivovaru Pernštejn a městu Pardubice. Zajímavostí v této souvislosti je, že byl Jan Novák v
minulosti nominován na Pulitzerovu cenu a vyučil se filmovému řemeslu u oscarového režiséra Miloše Formana. Dokument
"Pivo a Pardubice" bude mít premiéru letos 26. června v pardubickém letním kině, jehož provoz Pardubický kraj rovněž
finančně podporuje.
Dalších 170 tisíc korun bylo přiděleno tvůrcům dokumentu "Obrazy počítám na kila", který představuje regionálního umělce,
loutkoherce a výtvarníka Borise Šlechtu. Podporu ve výši 30 tisíc Kč získal snímek pod názvem "V Jablonném? Tam to žije",
jenž vypráví o tradičním masopustním veselí v Jablonném nad Orlicí. Padesát tisíc korun připutovalo na účet štábu, který
natočil dokument nazvaný "Představení památek Pardubic a Chrudimi", v němž jsou popisovány místní památky z pohledu
hráčů futsalového klubu. Kraj se zároveň rozhodl vyčlenit příspěvek 50 tisíc korun na připravované dílo "Pohádka o zlaté
přadleně aneb Lidová řemesla na Veselém Kopci", které bude natočeno ve skanzenu nedaleko Hlinska.
Z milionového grantu Pardubického kraje nezbyla tedy ani koruna a podle radního Živného je smyslem rozdělování těchto
peněz filmařům ukázat, že se k nim náš kraj chová přátelsky.
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Letní kino bude blízko skateparku
TISK, Datum: 29.05.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Titulní strana

Pro lepší divácký komfort pořadatelé bezplatných filmových projekcí vstoupili do jednání s pardubickým dopravním podnikem.
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Ve hře je i stylová projekce.
Pardubice – Kam s ním? Skoro už tradiční otázka, která díky letnímu kinu hýbe Pardubicemi prakticky před každými hlavními
prázdninami.
Několik variant
Letos opět kvůli finišující rekonstrukci Tyršových sadů, kde tento unikátní projekt bezplatných filmových projekcí pod širým
nebem sídlil nejčastěji, přicházelo v úvahu několik variant.
Novým esem v rukávu se mohl stát pardubický zámek, ale nakonec se ukázalo, že to z různých důvodů není možné.
Pak byla ve hře i možnost, že by se Pardubické letní kino mohlo přece jen vrátit do Tyršových sadů, i když ne přímo do
srdce městského parku, ale hned vedle něj, na místo, kde stávalo torzo sportovní haly.
Jenže tento prostor využívali stavbaři při rekonstrukci třídy Míru pro uložení stavebního materiálu a zatím to příliš nevypadá, že
by se ho podařilo v krátké době uvést do takového stavu, který by byl pro potřeby Pardubického letního kina vyhovující.
„Je to velká škoda. Výhodou tohoto místa by byla skvělá dostupnost z centra, zároveň by projekce neobtěžovala obyvatele
ulice Na Hrádku, kteří si v minulosti na hluk z Pardubického letního kina stěžovali. Dalším plusem by byla návaznost na
park,“ přemítal jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Dnes už by ale asi ani ten největší optimista na Zemi nevěřil, že by se toto místo podařilo bleskurychle upravit a zároveň
okamžitě zatravnit.
Proto provozovatelé Pardubického letního kina vynesli jasný ortel. Letošní desátý ročník se uskuteční v areálu vedle
skateparku naproti vlakovému nádraží, kde už se tento projekt jednou v minulosti objevil.
Zajímavé nápady
„Je to vyzkoušená varianta. V těchto prostorách máme prakticky všechno, co pro organizaci tohoto prázdninového projektu
potřebujeme. Nejsou zde v podstatě žádné limity. Areál je dostatečně rozsáhlý a neměl by nikoho obtěžovat hlukem. Asi jedinou
výraznější nevýhodou této lokality je, že se nachází trochu dál od centra města,“ přemítal Tomáš Drechsler.
Pro lepší divácký komfort tak už nyní pořadatelé Pardubického letního kina vstoupili do jednání s Dopravním podnikem
města Pardubic.
„Máme několik zajímavých nápadů. Ve hře je i stylová speciální projekce,“ řekl provozovatel Pardubického letního kina .
...3
Rozhodnuto! Pardubické letní kino bude vedle skateparku
Desátý ročník unikátního projektu nabídne i premiéru dokumentu Pivo a Pardubice
Pokračování ze strany 1
Pardubické letní kino letos oslaví jubilejní desáté narozeniny. „Oslavy budou pojaty velmi velkoryse,“ slíbil promotér
Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Určitě zůstane zachována specifická programová skladba, vstup zdarma, kvalitní zázemí i doplňkové služby. Chystáme také
několik velkých překvapení v podobě příjezdu řady tuzemských filmových hvězd,“ informoval náš Deník Jan Motyčka.
Jedno z nich bude odhaleno hned na úvod. Půjde o celosvětovou premiéru nového dokumentu Pivo a Pardubice.
Ten je filmovou variaci na dvě daná témata: „vaše první pivo“ a „co vás napadne, když se řekne Pardubice“?
„Na otázky reagují lidé ze všech možných oborů a vrstev pardubické společnosti, snímaných většinou v jejich vlastním
prostředí. Montáž jejich odpovědí by měla být mozaikovým portrétem města v roce 2015,“ podotkl promotér Pardubického
letního kina .
Pestré reakce
Filmaři Jan Novák a Bohdan Zajčenko v průběhu jara natočili rozhovory se sportovními legendami i bezdomovci, alkoholiky i
workoholiky, politiky i Romy, sládky i cizinci, jako jsou například američtí basketbalisté a kolumbijská učitelka latinských tanců,
kteří v Pardubicích žijí.
Mezi respondenty nechybí ani známé pardubické postavičky. Hudební doprovod obstarává flašinet nevidomého Dominika
Rumpíka.
Škála reakcí je mimořádně pestrá – Novák se Zajčenkem snad ještě v Pardubicích nenarazili na nikoho, kdo by pivo alespoň
neochutnal a kdo by se nikdy neopil.
„Mohou tak ve filmu zkoumat, co všechno se s pivem v Pardubicích dělalo a k čemu to vedlo. Dozvíme se, jak se má pivo
správně pít, co se s ním má vařit anebo jak jeho pomocí regenerovat pokožku,“ upřesnil Jan Motyčka.
Obsazení dokumentu bylo dílem náhodné a dílem trochu kalkulující. Filmaři se rozhodli postihnout veškeré lidské bohatství
současných Pardubic a přitom se neuzavírat žádným dalším, plodným podnětům. Velkou část svých hrdinů prostě oslovili na
ulici, protože se jim zdáli zajímaví. Málokdy je zklamali.
Natáčelo se po celých Pardubicích, od pivovaru po zámecké nádvoří a přes hospodu Vatikán po bar Nora.
Love story
Režisér Jan Novák pro náš Deník shrnul naděje, které do Piva a Pardubic vložil: „Moje zkušenost s dokumenty je taková, že pro
ně nejvíc hraje čas. Za pár let se změní móda, vizáž Pardubáků i věci, které s sebou nosí. Pivo bude věčné, to hned tak něco
nenahradí, ale na všechno ostatní se budeme dívat se shovívavým úsměvem. A to je největší důvod, proč chceme tu love story
mezi Pardubicemi a pivem zaznamenat ve filmu“.
Deník partnerem
Mediálním partnerem Pardubického letního kina i nového dokumentu Pivo a Pardubice je i náš Deník.
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Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/lub
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO bude o letošních prázdninách promítat v areálu u skateparku.
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Letní kino bude blízko skateparku URL
WEB, Datum: 29.05.2015, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - Pro lepší divácký komfort pořadatelé bezplatných filmových projekcí vstoupili ?do jednání s pardubickým
dopravním podnikem. Ve hře je i stylová projekce.
"
Kam s ním? Skoro už tradiční otázka, která díky letnímu kinu hýbe Pardubicemi prakticky před každými hlavními prázdninami.
Několik variant
Letos opět kvůli finišující rekonstrukci Tyršových sadů, kde tento unikátní projekt bezplatných filmových projekcí pod širým
nebem sídlil nejčastěji, přicházelo v úvahu několik variant. Novým esem v rukávu se mohl stát pardubický zámek, ale nakonec
se ukázalo, že to z různých důvodů není možné.
Pak byla ve hře i možnost, že by se Pardubické letní kino mohlo přece jen vrátit do Tyršových sadů, i když ne přímo do
srdce městského parku, ale hned vedle něj, na místo, kde stávalo torzo sportovní haly. Jenže tento prostor využívali stavbaři
při rekonstrukci třídy Míru pro uložení stavebního materiálu a zatím to příliš nevypadá, že by se ho podařilo v krátké době uvést
do takového stavu, který by byl pro potřeby Pardubického letního kina vyhovující.
„Je to velká škoda. Výhodou tohoto místa by byla skvělá dostupnost z centra, zároveň by projekce neobtěžovala obyvatele
ulice Na Hrádku, kteří si v minulosti na hluk z Pardubického letního kina stěžovali. Dalším plusem by byla návaznost na
park," přemítal jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Dnes už by ale asi ani ten největší optimista na Zemi nevěřil, že by se toto místo podařilo bleskurychle upravit a zároveň
okamžitě zatravnit.
Proto provozovatelé Pardubického letního kina vynesli jasný ortel. Letošní desátý ročník se uskuteční v areálu vedle
skateparku naproti vlakovému nádraží, kde už se tento projekt jednou v minulosti objevil.
Zajímavé nápady
„Je to vyzkoušená varianta. V těchto prostorách máme prakticky všechno, co pro organizaci tohoto prázdninového projektu
potřebujeme. Nejsou zde v podstatě žádné limity. Areál je dostatečně rozsáhlý a neměl by nikoho obtěžovat hlukem. Asi jedinou
výraznější nevýhodou této lokality je, že se nachází trochu dál od centra města," přemítal Tomáš Drechsler.
Pro lepší divácký komfort tak už nyní pořadatelé Pardubického letního kina vstoupili do jednání s Dopravním podnikem
města Pardubic. „Máme několik zajímavých nápadů. Ve hře je i stylová speciální projekce," řekl provozovatel Pardubického
letního kina . Pardubické letní kino letos oslaví jubilejní desáté narozeniny. „Oslavy budou pojaty velmi velkoryse," slíbil
promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Určitě zůstane zachována specifická programová skladba, vstup zdarma, kvalitní zázemí i doplňkové služby. Chystáme také
několik velkých překvapení v podobě příjezdu řady tuzemských filmových hvězd," informoval náš Deník Jan Motyčka. Jedno z
nich bude odhaleno hned na úvod. Půjde o celosvětovou premiéru nového dokumentu Pivo a Pardubice.
Ten je filmovou variaci na dvě daná témata: „vaše první pivo" a „co vás napadne, když se řekne Pardubice"? „Na otázky
reagují lidé ze všech možných oborů a vrstev pardubické společnosti, snímaných většinou v jejich vlastním prostředí. Montáž
jejich odpovědí by měla být mozaikovým portrétem města v roce 2015," podotkl promotér Pardubického letního kina .
Pestré reakce
Filmaři Jan Novák a Bohdan Zajčenko v průběhu jara natočili rozhovory se sportovními legendami i bezdomovci, alkoholiky i
workoholiky, politiky i Romy, sládky i cizinci, jako jsou například američtí basketbalisté a kolumbijská učitelka latinských tanců,
kteří v Pardubicích žijí. Mezi respondenty nechybí ani známé pardubické postavičky. Hudební doprovod obstarává flašinet
nevidomého Dominika Rumpíka.
Škála reakcí je mimořádně pestrá – Novák se Zajčenkem snad ještě v Pardubicích nenarazili na nikoho, kdo by pivo alespoň
neochutnal a kdo by se nikdy neopil. „Mohou tak ve filmu zkoumat, co všechno se s pivem v Pardubicích dělalo a k čemu to
vedlo. Dozvíme se, jak se má pivo správně pít, co se s ním má vařit anebo jak jeho pomocí regenerovat pokožku," upřesnil Jan
Motyčka.
Obsazení dokumentu bylo dílem náhodné a dílem trochu kalkulující. Filmaři se rozhodli postihnout veškeré lidské bohatství
současných Pardubic a přitom se neuzavírat žádným dalším, plodným podnětům. Velkou část svých hrdinů prostě oslovili na
ulici, protože se jim zdáli zajímaví. Málokdy je zklamali.
Natáčelo se po celých Pardubicích, od pivovaru po zámecké nádvoří a přes hospodu Vatikán po bar Nora.
Love story
Režisér Jan Novák pro náš Deník shrnul naděje, které do Piva a Pardubic vložil: „Moje zkušenost s dokumenty je taková, že pro
ně nejvíc hraje čas. Za pár let se změní móda, vizáž Pardubáků i věci, které s sebou nosí. Pivo bude věčné, to hned tak něco
nenahradí, ale na všechno ostatní se budeme dívat se shovívavým úsměvem. A to je největší důvod, proč chceme tu love story
mezi Pardubicemi a pivem zaznamenat ve filmu"."
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Už je jasno. Letní kino bude u skateparku, v Tyršových sadech až za rok URL
WEB, Datum: 02.06.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: 5plus2.cz, Monika Suchá, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Tyršovy sady, pardubický zámek, skatepark? Konečně je jasné, na kterém z těchto tří zvažovaných míst letos bude stát
Pardubické letní kino . Vedle skateparku už 26. června odstartují dva měsíce každodenního promítání.
„Samozřejmě jsme stáli především o lokalitu v centru města, ideálně v blízkosti Tyršových sadů, ale to kvůli jejich opravám není
možné. Vypadá to, že rekonstrukce bude pokračovat až těsně do začátku promítání. A my chceme začít na konci června,“ říká
provozovatel velké letní atrakce nejen pro Pardubáky Jan Motyčka.
Původně měl zájem o zřízení kina v těsné blízkosti parku, kde dříve bývalo torzo sportovní haly. Jenže prostor by musel být
zatravněný, a to se rozhodně nestíhá. „Není to technicky možné, víme už týden, že se nepodaří prostor pro naše potřeby
připravit,“ uvádí Motyčka.
Vrátit se však k Tyršovým sadům hodlá příští rok. „Už teď chceme začít komunikovat s městským obvodem, případně se
stavební firmou, která park opravuje, aby prostor vedle něj zkultivovala a kino by se tak mohlo vrátit do centra,“ informuje
Motyčka.
Prostor u skateparku podle provozovatele kina potřebám vyhovuje, je dostatečně velký. Má jen jednu nevýhodu, je trochu z
ruky. I na to se však myslí. „Jednáme s dopravním podnikem o spolupráci, jak tento prostor ještě více zpřístupnit a zároveň
propagovat cestování městskou hromadnou dopravou mezi mládeží,“ říká Motyčka.
Programově bude kino i letos vypadat stejně jako v minulých letech. Nabídne středy pro děti a známé filmy o víkendu, například
oceněné Oscary i Českými lvy.
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Rozhodnuto! Pardubické letní kino bude vedle skateparku
TISK, Datum: 03.06.2015, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Rubrika: Chrudimsko

Desátý ročník unikátního projektu nabídne i premiéru dokumentu Pivo a Pardubice
Pardubice – Kam s ním? Skoro už tradiční otázka, která díky letnímu kinu hýbe Pardubicemi prakticky před každými hlavními
prázdninami.
Letos opět kvůli finišující rekonstrukci Tyršových sadů, kde tento unikátní projekt bezplatných filmových projekcí pod širým
nebem sídlil nejčastěji, přicházelo v úvahu několik variant.
Novým esem v rukávu se mohl stát pardubický zámek, ale nakonec se ukázalo, že to z různých důvodů není možné.
Pak byla ve hře i možnost,že by se Pardubické letní kino mohlo přece jen vrátit do Tyršových sadů, i když ne přímo do srdce
městského parku, ale hned vedle něj, na místo, kde stávalo torzo sportovní haly.
Jenže tento prostor využívali stavbaři při rekonstrukci třídy Míru pro uložení stavebního materiálu a zatím to příliš nevypadá, že
by se ho podařilo v krátké době uvést do takového stavu, který by byl pro potřeby Pardubického letního kina vyhovující.
„Je to velká škoda. Výhodou tohoto místa by byla skvělá dostupnost z centra, zároveň by projekce neobtěžovala obyvatele
ulice Na Hrádku, kteří si v minulosti na hluk z Pardubického letního kina stěžovali. Dalším plusem by byla návaznost na
park,“ přemítal jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Dnes už by ale asi ani ten největší optimista na Zemi nevěřil, že by se toto místo podařilo bleskurychle upravit a zároveň
okamžitě zatravnit.
Proto provozovatelé Pardubického letního kina vynesli jasný ortel. Letošní desátý ročník se uskuteční v areálu vedle
skateparku naproti vlakovému nádraží, kde už se tento projekt jednou v minulosti objevil.
Zajímavé nápady
„Je to vyzkoušená varianta. V těchto prostorách máme prakticky všechno, co pro organizaci tohoto prázdninového projektu
potřebujeme. Nejsou zde v podstatě žádné limity. Areál je dostatečně rozsáhlý a neměl by nikoho obtěžovat hlukem. Asi jedinou
výraznější nevýhodou této lokality je, že se nachází trochu dál od centra města,“ přemítal Tomáš Drechsler.
Pro lepší divácký komfort tak už nyní pořadatelé Pardubického letního kina vstoupili do jednání s Dopravním podnikem
města Pardubic.
„Máme několik zajímavých nápadů. Vehře je i stylová speciální projekce,“ řekl provozovatel Pardubického letního kina .
Pardubické letní kino letos oslaví jubilejní desáté narozeniny. „Oslavy budou pojaty velmi velkoryse,“ slíbil promotér
Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Určitě zůstane zachována specifická programová skladba, vstup zdarma, kvalitní zázemí i doplňkové služby. Chystáme také
několik velkých překvapení v podobě příjezdu řady tuzemských filmových hvězd,“ informoval náš Deník Jan Motyčka.
Jedno z nich bude odhaleno hned na úvod. Půjde o celosvětovou premiéru nového dokumentu Pivo a Pardubice.
Ten je filmovou variaci na dvě daná témata: „vaše první pivo“ a „co vás napadne, když se řekne Pardubice“?
„Na otázky reagují lidé ze všech možných oborů a vrstev pardubické společnosti, snímaných většinou v jejich vlastním
prostředí. Montáž jejich odpovědí by měla být mozaikovým portrétem města v roce 2015,“ podotkl promotér Pardubického
letního kina .
Pestré reakce
Filmaři Jan Novák a Bohdan Zajčenko v průběhu jara natočili rozhovory se sportovními legendami i bezdomovci, alkoholiky i
workoholiky, politiky i Romy, sládky i cizinci, jako jsou například američtí basketbalisté a kolumbijská učitelka latinských tanců,
kteří v Pardubicích žijí.
Mezi respondenty nechybí ani známé pardubické postavičky. Hudební doprovod obstarává flašinet nevidomého Dominika
Rumpíka.
Škála reakcí je mimořádně pestrá – Novák se Zajčenkem snad ještě v Pardubicích nenarazili na nikoho, kdo by pivo alespoň
neochutnal a kdo by se nikdy neopil.
„Mohou tak ve filmu zkoumat, co všechno se s pivem v Pardubicích dělalo a k čemu to vedlo. Dozvíme se, jak se má pivo
správně pít, co se s ním má vařit anebo jak jeho pomocí regenerovat pokožku,“ upřesnil Jan Motyčka.
Obsazení dokumentu bylo dílem náhodné a dílem trochu kalkulující. Filmaři se rozhodli postihnout veškeré lidské bohatství
současných Pardubic a přitom se neuzavírat žádným dalším, plodným podnětům. Velkou část svých hrdinů prostě oslovili na
ulici, protože se jim zdáli zajímaví. Málokdy je zklamali.
Natáčelo se po celých Pardubicích, od pivovaru po zámecké nádvoří a přes hospodu Vatikán po bar Nora.
Love story
Režisér Jan Novák pro náš Deník shrnul naděje, které do Piva a Pardubic vložil: „Moje zkušenost s dokumenty je taková, že pro
ně nejvíc hraje čas. Za pár let se změní móda, vizáž Pardubáků i věci, které s sebou nosí. Pivo bude věčné, to hned tak něco
nenahradí, ale na všechno ostatní se budeme dívat se shovívavým úsměvem. A to je největší důvod, proč chceme tu love story
mezi Pardubicemi a pivem zaznamenat ve filmu“.
Deník partnerem
Mediálním partnerem Pardubického letního kina i nového dokumentu Pivo a Pardubice je i náš Deník.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/lub
Foto popis: PARDUBICKÉ LETNÍ KINO bude o letošních prázdninách promítat v areálu u skateparku.
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Rozhodnuto! Pardubické letní kino bude vedle skateparku URL
WEB, Datum: 03.06.2015, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice - Kam s ním? Skoro už tradiční otázka, která díky letnímu kinu hýbe Pardubicemi prakticky před každými hlavními
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prázdninami.
"
Letos opět kvůli finišující rekonstrukci Tyršových sadů, kde tento unikátní projekt bezplatných filmových projekcí pod širým
nebem sídlil nejčastěji, přicházelo v úvahu několik variant.
Novým esem v rukávu se mohl stát pardubický zámek, ale nakonec se ukázalo, že to z různých důvodů není možné.
Pak byla ve hře i možnost, že by se Pardubické letní kino mohlo přece jen vrátit do Tyršových sadů, i když ne přímo do
srdce městského parku, ale hned vedle něj, na místo, kde stávalo torzo sportovní haly.
Jenže tento prostor využívali stavbaři při rekonstrukci třídy Míru pro uložení stavebního materiálu a zatím to příliš nevypadá, že
by se ho podařilo v krátké době uvést do takového stavu, který by byl pro potřeby Pardubického letního kina vyhovující.
„Je to velká škoda. Výhodou tohoto místa by byla skvělá dostupnost z centra, zároveň by projekce neobtěžovala obyvatele
ulice Na Hrádku, kteří si v minulosti na hluk z Pardubického letního kina stěžovali. Dalším plusem by byla návaznost na
park," přemítal jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Dnes už by ale asi ani ten největší optimista na Zemi nevěřil, že by se toto místo podařilo bleskurychle upravit a zároveň
okamžitě zatravnit.
Proto provozovatelé Pardubického letního kina vynesli jasný ortel. Letošní desátý ročník se uskuteční v areálu vedle
skateparku naproti vlakovému nádraží, kde už se tento projekt jednou v minulosti objevil.
Zajímavé nápady
„Je to vyzkoušená varianta. V těchto prostorách máme prakticky všechno, co pro organizaci tohoto prázdninového projektu
potřebujeme. Nejsou zde v podstatě žádné limity. Areál je dostatečně rozsáhlý a neměl by nikoho obtěžovat hlukem. Asi jedinou
výraznější nevýhodou této lokality je, že se nachází trochu dál od centra města," přemítal Tomáš Drechsler.
Pro lepší divácký komfort tak už nyní pořadatelé Pardubického letního kina vstoupili do jednání s Dopravním podnikem
města Pardubic.
„Máme několik zajímavých nápadů. Ve hře je i stylová speciální projekce," řekl provozovatel Pardubického letního kina .
Pardubické letní kino letos oslaví jubilejní desáté narozeniny. „Oslavy budou pojaty velmi velkoryse," slíbil promotér
Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Určitě zůstane zachována specifická programová skladba, vstup zdarma, kvalitní zázemí i doplňkové služby. Chystáme také
několik velkých překvapení v podobě příjezdu řady tuzemských filmových hvězd," informoval náš Deník Jan Motyčka.
Jedno z nich bude odhaleno hned na úvod. Půjde o celosvětovou premiéru nového dokumentu Pivo a Pardubice.
Ten je filmovou variaci na dvě daná témata: „vaše první pivo" a „co vás napadne, když se řekne Pardubice"?
„Na otázky reagují lidé ze všech možných oborů a vrstev pardubické společnosti, snímaných většinou v jejich vlastním
prostředí. Montáž jejich odpovědí by měla být mozaikovým portrétem města v roce 2015," podotkl promotér Pardubického
letního kina .
Pestré reakce
Filmaři Jan Novák a Bohdan Zajčenko v průběhu jara natočili rozhovory se sportovními legendami i bezdomovci, alkoholiky i
workoholiky, politiky i Romy, sládky i cizinci, jako jsou například američtí basketbalisté a kolumbijská učitelka latinských tanců,
kteří v Pardubicích žijí.
Mezi respondenty nechybí ani známé pardubické postavičky. Hudební doprovod obstarává flašinet nevidomého Dominika
Rumpíka.
Škála reakcí je mimořádně pestrá Novák se Zajčenkem snad ještě v Pardubicích nenarazili na nikoho, kdo by pivo alespoň
neochutnal a kdo by se nikdy neopil.
„Mohou tak ve filmu zkoumat, co všechno se s pivem v Pardubicích dělalo a k čemu to vedlo. Dozvíme se, jak se má pivo
správně pít, co se s ním má vařit anebo jak jeho pomocí regenerovat pokožku," upřesnil Jan Motyčka.
Obsazení dokumentu bylo dílem náhodné a dílem trochu kalkulující. Filmaři se rozhodli postihnout veškeré lidské bohatství
současných Pardubic a přitom se neuzavírat žádným dalším, plodným podnětům.
Velkou část svých hrdinů prostě oslovili na ulici, protože se jim zdáli zajímaví. Málokdy je zklamali.
Natáčelo se po celých Pardubicích, od pivovaru po zámecké nádvoří a přes hospodu Vatikán po bar Nora.
Love story
Režisér Jan Novák pro náš Deník shrnul naděje, které do Piva a Pardubic vložil: „Moje zkušenost s dokumenty je taková, že pro
ně nejvíc hraje čas. Za pár let se změní móda, vizáž Pardubáků i věci, které s sebou nosí. Pivo bude věčné, to hned tak něco
nenahradí, ale na všechno ostatní se budeme dívat se shovívavým úsměvem. A to je největší důvod, proč chceme tu love story
mezi Pardubicemi a pivem zaznamenat ve filmu"."
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Kino bude u skateparku. Tyršovy sady až za rok
TISK, Datum: 03.06.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (msu), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Tyršovy sady, pardubický zámek, nebo skatepark? Konečně je jasné, na kterém z těchto tří diskutovaných míst
letos bude stát Pardubické letní kino . Vedle skateparku už 26. června odstartují dva měsíce každodenního promítání.
„Samozřejmě jsme stáli především o lokalitu v centru města, ideálně v blízkosti Tyršových sadů, ale to kvůli jejich opravám není
možné. Vypadá to, že rekonstrukce bude pokračovat až těsně do začátku promítání. A my chceme začít na konci června,“ říká
provozovatel velké letní atrakce nejen pro Pardubáky Jan Motyčka. Ten původně stál o zřízení kina v těsné blízkosti parku, kde
dříve stávalo torzo sportovní haly. Jenže prostor by se musel nejdříve zatravnit, a to se rozhodně nestihne. „Není to technicky
možné, víme už týden, že se nepodaří prostor pro naše potřeby připravit,“ uvádí Motyčka. Vrátit se však vedle Tyršových sadů
hodlá příští rok. „Už teď chceme začít komunikovat s městským obvodem, případně se stavební firmou, která park opravuje,
aby prostor vedle něj zkultivovala, a kino by se tak mohlo vrátit do centra,“ říká Motyčka.
Prostor u skateparku potřebám kina vyhovuje, je dostatečně veliký. Má jen jednu nevýhodu, je „trochu z ruky“. I na to je však
myšleno. „Jednáme s dopravním podnikem o spolupráci, jak jej ještě více zpřístupnit a zároveň propagovat cestování MHD mezi
mládeží,“ říká Motyčka.
Programově bude letní kino i letos vypadat stejně jako v minulých letech. Nabídne středy pro děti a o víkendu známé filmy,
například oceněné Oscary i Českými lvy.

Zpět

V prvním filmu letního kina se Pardubáci najdou
TISK, Datum: 15.06.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (msu), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Světová premiéra dokumentu Jana Nováka Pivo a Pardubice, netradiční oslava narozenin režiséra Jana Hřebejka
či speciální happening na počest pardubického zdravotníka a filantropa Aleše Bárty, o jehož letité pomoci v africké Keni
natočila Olga Špátová film v produkci HBO Europe. I to přinese letošní ročník Pardubického letního kina , který se tentokrát
usídlí vedle skateparku.
Své už 10. narozeniny oslaví kino také nabitým programem, který odstartuje už 26. června. Na plátně se objeví snímky jako
Hobit: Bitva pěti armád, Eastwoodovův Americký sniper, oceňovaný český film Fair Play či pohádka Tři bratři. Dámy pak jistě
potěší zfilmovaný bestseller Padesát odstínů šedi. „Chybět nebudou ani premiéry nebo zcela exkluzivní projekce snímků, které
se už nikdy na plátna kin nedostanou. Mezi ně patří například mistrovská produkce společnosti HBO,“ říká pořadatel letního
kina Tomáš Drechsler. A slavit nebudou pouze filmoví fanoušci. I tentokrát přijedou představit své filmy i samotní tvůrci. „Dorazí
kompletní delegace dokumentárního filmu Olgy Špátové Daleko za sluncem. Úplně prvním hostem však bude už 26. června
českoamerický režisér Jan Novák, který vlastně letní kino otevře,“ uvádí provozovatel kina Jan Motyčka.
Novákův dokument Pivo a Pardubice možná bude pro řadu diváků překvapením, část z nich se totiž bude moci najít přímo na
filmovém plátně. Film je totiž nejen o pivu, ale především o Pardubicích samotných. „Loni jsme fanouškům vzkazovali: nejezděte
do Varů, filmem žijí Pardubice! Letos bychom to mohli ještě rozšířit: nejezděte ani do Varů, ani do Cannes, ani do Benátek,
protože to nejlepší z filmu stejně najdete pouze v Pardubicích,“ tvrdí pořadatel Tomáš Drechsler.
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V prvním filmu letního kina se Pardubáci najdou přímo na plátně URL
WEB, Datum: 15.06.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: 5plus2.cz, Monika Suchá, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Světová premiéra dokumentu Jana Nováka Pivo a Pardubice, netradiční oslava narozenin režiséra Jana Hřebejka či speciální
happening na počest pardubického zdravotníka a filantropa Aleše Bárty, o jehož letité pomoci v africké Keni natočila Olga
Špátová film v produkci HBO Europe. I to přinese letošní ročník Pardubického letního kina , který se tentokrát usídlí vedle
skateparku.
Své už desáté narozeniny oslaví kino také nabitým programem, který odstartuje už 26. června.
Na plátně se objeví snímky jako Hobit: Bitva pěti armád, Eastwoodovův Americký sniper, oceňovaný český film Fair Play či
pohádka Tři bratři. Dámy pak jistě potěší zfilmovaný bestseller Padesát odstínů šedi.
„Chybět nebudou ani premiéry nebo zcela exkluzivní projekce snímků, které se už nikdy na plátna kin nedostanou. Mezi ně
patří například mistrovská produkce společnosti HBO,“ říká pořadatel letního kina Tomáš Drechsler.
A slavit nebudou pouze filmoví fanoušci. I tentokrát přijedou představit své filmy i samotní tvůrci. „Dorazí kompletní delegace
dokumentárního filmu Olgy Špátové Daleko za sluncem. Úplně prvním hostem však bude už 26. června českoamerický režisér
Jan Novák, který vlastně letní kino otevře,“ uvádí provozovatel kina Jan Motyčka.
Novákův dokument Pivo a Pardubice možná bude pro řadu diváků překvapením, část z nich se najde přímo na filmovém plátně.
Film je totiž nejen o pivu, ale především o Pardubicích samotných.
„Loni jsme fanouškům vzkazovali: nejezděte do Varů, filmem žijí Pardubice! Letos bychom to mohli ještě rozšířit: nejezděte ani
do Varů, ani do Cannes, ani do Benátek, protože to nejlepší z filmu stejně najdete pouze v Pardubicích,“ tvrdí pořadatel Tomáš
Drechsler.
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Pardubické letní kino chce oslavit jubileum ve velkém
TISK, Datum: 18.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko - u nás doma

Bezplatné filmové projekce se budou konat u skateparku nedaleko hlavního nádraží
Pardubice – Světová premiéra dokumentu Jana Nováka Pivo a Pardubice, netradiční oslava narozenin režiséra Jana Hřebejka
či speciální happening na počest pardubického zdravotníka a filantropa Aleše Bárty, o jehož letité pomoci v africké Keni
natočila Olga Špátová film v produkci HBO Europe – to je jen miniaturní ochutnávka z řady překvapení, která letos do
programu na oslavu desátého výročí založení Pardubického letního kina zakomponovali jeho organizátoři.
Kino u skateparku
Dalším překvapením je místo, kde letos Pardubické letní kino Pernštejn během celých letních prázdnin zakotví.
Jde o prostor u skateparku nedaleko hlavního pardubického nádraží, naproti hypermarketu Albert. Ten je prý dostatečně
veliký, aby pojal stovky a tisíce milovníků filmu, kteří budou mít chuť oslavit kulaté výročí letního kina a zároveň si v klidu užít
nejen bezplatné promítání pod širým nebem, ale i spoustu doprovodných programů.
Slavit nebudou pouze filmoví fanoušci, ale také tvůrci. Pardubické letní kino se totiž během deseti let své existence dokázalo
proměnit z malé provinční přehlídky v kulturní akci celorepublikového charakteru. Proto mu také byla už poněkolikáté udělena
záštita Ministerstva kultury České republiky, proto se stalo nejen největším, ale i nejoblíbenějším prázdninovým podnikem
Pardubického kraje, proto získává každoročně významnou podporu od města Pardubice, proto do něj každoročně přijíždějí
vzácní hosté z řad filmových tvůrců.
Svou pomyslnou hvězdu na chodníku slávy v letním kině už mají například Juraj Herz, Filip Renč, Fero Fenič, Zdeněk Troška,
Zdeněk Zelenka, Miloslav Šmídmajer, Jan Hřebejk a další. „Letos se počet hvězd ještě rozroste a každá z nich navíc přiveze
Pardubickému letnímu kinu Pernštejn speciální dárek,“ slibují pořadatelé unikátního projektu.
„Loni jsme fanouškům vzkazovali: nejezděte do Varů, filmem žijí Pardubice,“ vzpomíná pořadatel Pardubického letního kina
Tomáš Drechsler a s úsměvem dodává: „Letos bychom to mohli ještě rozšířit: nejezděte ani do Varů, ani do Cannes, ani do
Benátek, protože to nejlepší z filmu stejně najdete pouze v Pardubicích. A k tomu – na rozdíl od všech těch nablýskaných
festivalů – se každému dostane v Pardubicích láskyplné péče a špičkového servisu, protože my návštěvníky nekastujeme a
nerozlišujeme, kdo je více či ještě více V. I. P.,“ vtipkuje organizátor letního kina.
„Veškeré doprovodné narozeninové programy budouu nás pro všechny, ne jen pro vyvolené, protože právě letití návštěvníci
Pardubického letního kina nám pomohli dokázat, že jsme ho jako akci posunuli z místní na celorepublikovou úroveň a dnes
se o nás v superlativech mluví a píše dokonce i v zahraničí. Proto jsme pojali letošní desátý ročník jako poděkování všem, kteří
jsou nám věrní a pravidelně nás každý rok za každého počasí navštěvují,“ zdůrazňuje Tomáš Drechsler.
Přestože většinu překvapení ještě organizátoři neodtajnili, prozradili, jak bude vypadat dramaturgická skladba.
V pondělí promítání otevře sekce Filmový klub, středa bude věnována dětským a rodinným snímkům, čtvrtek dokumentům,
pátek filmům české provenience, sobota snímkům oscarovým či na Oscara nominovaným a neděle bude patřit celosvětově
úspěšným filmovým hitům.
Exkluzivní projekce
Chybět nebudou tradičně ani premiéry nebo zcela exkluzivní projekce filmů, které se na plátna kin nedostanou. Mezi ně patří
například produkce společnosti HBO.
Fanoušci se tedy mají na co těšit. Už první snímek, který desátý ročník Pardubického letního kina otevře a který natočil
českoamerický režisér a spisovatel Jan Novák, bude velkým překvapením.
Část diváků se totiž určitě najde i na filmovém plátně. „Dokument je totiž o nejen pivu, ale především o Pardubicích samotných,“
uzavírá jeden z organizátorů letního kina Tomáš Drechsler.
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Kolik piva vypije Dominik Hašek? Podívejte se na Pardubice a pivo
TISK, Datum: 19.06.2015, Zdroj: Jičínský deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 19 600, Čtenost: 1 960, Rubrika: Titulní strana

Exkluzivně
Pardubice – Kolik piv vypil nejvíc v životě jeden z nejslavnějších hokejových brankářů planety Dominik Hašek? Může někomu
pomoct zlatavý pěnivý mok k vítězství v jednom nejtěžších dostihů na světě – ve Velké pardubické? Jak rychle se dá „zdolat“
jeden „kousek“? Umí zpívat známá postavička z pardubického vlakového nádraží Václav Kulhánek alias Krychlič?
Nejen na tyto otázky dá odpovědi nový dokument režiséra Jana Chicago Nováka Pardubice a pivo, který bude mít světovou
premiéru už v pátek 26. června na úvod letošního ročníku Pardubického letního kina Pernštejn.
Jeho vůbec první neveřejnou projekci ve středu večer hostil Pardubický pivovar a náš Deník byl exkluzivně u toho (viz snímek
Luboše Jeníčka)! „Je to zajímavá sonda nejen do života Pardubic,“ uvedl po projekci předseda představenstva Pardubického
pivovaru Leoš Kvapil.
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Kolik piv vypil nejvíc v životě Dominik Hašek?
TISK, Datum: 19.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Titulní strana

Exkluzivně
Pardubice – Kolik piv vypil nejvíc v životě jeden z nejslavnějších hokejových brankářů planety Dominik Hašek? Může někomu
pomoct zlatavý pěnivý mok k vítězství v jednom nejtěžších dostihů na světě – ve Velké pardubické? Jak rychle se dá „zdolat“
jeden „kousek“? Umí zpívat známá postavička z pardubického vlakového nádraží Václav Kulhánek alias Krychlič?
Nejen na tyto otázky dá odpovědi nový dokument režiséra Jana Chicago Nováka Pardubice a pivo, který bude mít světovou
premiéru už v pátek 26. června na úvod letošního ročníku Pardubického letního kina Pernštejn.
Jeho vůbec první neveřejnou projekci ve středu večer hostil Pardubický pivovar a náš Deník byl exkluzivně u toho (viz snímek
Luboše Jeníčka)! „Je to zajímavá sonda nejen do života Pardubic,“ uvedl po projekci předseda představenstva Pardubického
pivovaru Leoš Kvapil.

Zpět

„Amadeus mohl být úplně jiný film,“ sdělil Formanův přítel
TISK, Datum: 19.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
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Slavný oscarový snímek o Mozartovi se promítal na nádvoří pardubického zámku
Rozhovor
Pardubice – Známý českoamerický režisér, scénárista a dramatik v jedné osobě JAN „CHICAGO“ NOVÁK (na snímku Luboše
Jeníčka) zavítal ve středu večer do Pardubic, a to hned ze dvou důvodů.
Nejprve byl na nádvoří zdejšího zámku hostem zahajovací projekce nového Filmového festivalu múz, kde slavnostně uvedl
oscarový snímek režiséra Miloše Formana Amadea, aby se poté přesunul do nočních Pardubic, kde sbíral poslední materiály
do svého aktuálního dokumentu Pivo a Pardubice.
Ten otevře letošní jubilejní desátý ročník oblíbených bezplatných prázdninových projekcí pod širým nebem v Pardubickém
letním kině.
V areálu vedle skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží bude k vidění už v pátek 26. června večer.
* Do Pardubic jste zamířil jako speciální host projekce filmu Amadeus, který režíroval Miloš Forman, s nímž se velmi dobře
znáte. Jste dokonce autorem jeho biografie. Jak byste ho ve stručnosti charakterizoval?
S Milošem se známe relativně dobře už dvacet let. Je skvělý a dá se s ním zažít spousta neuvěřitelných zážitků. Vždyť je to
člověk, k němuž jeden den na kávu přijde třeba Bruce Willis a druhý den jde na večeři například s Jimem Carreyem.
* Co vás při psaní životopisu Miloše Formana nejvíc překvapilo?
Asi to, že jsem zjistil, že jeho skutečným otcem byl někdo úplně jiný než ten, který ho vychovával. Miloše pak překvapilo, že jsem
to vypátral.
* Co vás osobně zaujalo nejvíc u Formanova filmu Amadeus?
Je to úžasný film. Nejvíc mě zaujalo asi to, že v něm Miloš předvedl vlastně veškeré své schopnosti. Dokázal zařídit, aby se
natáčelo v Praze v autentických exteriérech. Projevil i svůj scénáristický talent. Je například autorem fantastické scény, kdy
Mozart na smrtelné posteli diktuje své Requiem Salierimu. Ato samozřejmě vůbec nemluvím o jeho fantastických režisérských
kvalitách.
* Co vám o práci na Amadeovi Miloš Forman prozradil?
Onje ten typ, který spíše za sebou výrazné vzpomínky zanechává, než že by si je pamatoval nebo je nějak prožíval. (úsměv)
* Nějaká perlička ze zákulisí Amadea se vám nedonesla?
Od producenta filmu jsem se dozvěděl, že dva dny před začátkem natáčení v Praze přišli o hlavní ženskou protagonistku.
Herečka Meg Tilly, která měla původně ztělesnit Mozartovu ženu Constanze a jež později ztvárnila v jiném Formanově filmu
Valmont postavu Madamede Tourvel, hrála na ulici s českými chlapci fotbal a zlomila si kotník. Miloš tak tuto roli musel narychlo
přeobsadit. Svěřil ji Elizabeth Berridgeové, což byl sice úplně jiný osobnostní typ, ale myslím, že naprosto dokonalý pro
postavu, kterou měla hrát. Také hlavního mužského představitele, Mozarta, mohl hrát klidně někdo úplně jiný.
* Jak to?
Jednou jsme šli s Milošem v NewYorku na večeři. Potkali jsme takového drobného muže, s ptačími pohyby, těkavou energií,
bezvýraznou tváří, bystrého a velmi rychle hovořícího. Miloš se s ním velmi srdečně a poměrně dlouho bavil. Když se pak
rozloučil, řekl mi, že to byl člověk, nad kterým velmi dlouho přemýšlel jako o možném Mozartovi.
* Takže to vlastně mohl klidně být úplně jiný film...
Přesně tak. Miloš vždycky říká, že 80 procent jeho práce je dobře obsadit herce. Je to typ režiséra, který na ně sází. Vždycky v
nich najde něco, co skoro nikdo jiný nevidí, ale on to z nich dokáže dostat. Je zajímavé, že jim třeba vůbec neukazuje denní
práce. Ti jsou pak často nervozní, protože nevědí, jak to dopadne. Ale Miloš dobře ví, že pak nespadnou do nějaké laciné
šmíry. Udržuje je v neustálém napětí a oni jsou pak trochu jako na jehlách. Ovšem dělá to samozřejmě elegantně. Baví se s
nimi přátelsky, ale zároveň je trochu odměřený. Mocje nechválí, neřekne, že semuněco líbí. Oni jsou z toho pak vyklepaní a
hrají jako o život. Na výsledku je to pak znát.
* Někdy může být pohodové natáčení, kde se všichni chvílí, ale výsledek potom stojí za zlámanou grešli...
To je pravda. Doufám, že to nebude platit v případě našeho nového dokumentu Pivo a Pardubice. (úsměv)
* Jak práci na tomto dokumentu, který bude mít světovou premiéru při zahájení letošního ročníku Pardubického letního kina
v pátek 26. června večer, hodnotíte?
Vždycky, když nějaký projekt dokončím, tak mi připadá výborný. (úsměv) Jisté je, že práce na dokumentu Pivo a Pardubice mě
opravdu bavila.
***
Vizitka Jana „Chicago“ Nováka
Jan „Chicago“ Novák se narodil 4. dubna roku 1953 v Kolíně. Je známým českoamerickým spisovatelem, režisérem,
scenáristou a dramatikem. Jeho rodina v roce 1969 emigrovala přes Rakousko do Chicaga. Debutoval povídkovou sbírkou
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Striptease Chicago. Jeho román Miliónový jeep byl velmi příznivě přijat. Získal Carl Sandburg Award pro chicagské autory a
Friends of Literature Award. Jako scénárista spolupracoval s režisérem Milošem Formanem na oceňovaném filmu Valmont.
Napsal též scénář k úspěšnému českému snímku Báječná léta pod psa, podílel se na scénáři k snímkům Šeptej a Nejasná
zpráva o konci světa. Je spoluautorem Formanovy autobiografie Co já vím?. Jeho rozsáhlé zpracování příběhu bratří Mašínů
pod názvem Zatím dobrý získalo cenu Magnesia Litera za Knihu roku 2004. V roce 2005 natočil společně se svým synem
Adamem dokument Občan Havel jede na dovolenou. V roce 2009 pak následoval titul Občan Havel přikuluje. V roce 2007
obdržel Jan Novák Cenu Josefa Škvoreckého za román Děda. V roce 2009 se uskutečnila premiéra slovenského filmu
Nedodržený slib natočeného podle jeho scénáře. Na svém kontě má rovněž dokument Pušky, puky, pivo a psi.
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Letní kino odstartuje v pátek po desáté. Nové filmy na novém místě URL
WEB, Datum: 24.06.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Další ročník Pardubického letního kina Pernštejn začíná v pátek. Během let se z něj stala nejnavštěvovanější kulturní akce v
krajském městě. Letos však bude promítat na novém místě.
Obyvatelé Pardubic si letos již podesáté mohou užít letní večery před filmovým plátnem. Biograf pod širým nebem letos nebude
na tradičním místě v Tyršových sadech, ty se stále ještě opravují. Pořadatelé místo toho nabízejí provizorní lokalitu u
skateparku vedle autobusového nádraží.
„Nabídne však tradičně nabitý program plný filmových trháků, ale i dokumentů, dětských filmů či oceňovaných českých počinů.
Chybět nebude ani slavnostní premiéra filmu pro pardubické patrioty,“ uvedl provozovatel kina Tomáš Drechsler.
Jubilejní ročník letního kina zahájí premiéra dokumentárního filmu Pivo a Pardubice, který natočil známý režisér Jan „Chicago“
Novák. V uplynulých měsících natáčel nejen v prostorách Pardubického pivovaru, ale především v ulicích Pardubic, kde se z
lásky k tamnímu pivu vyznávají nejen velké osobnosti města, ale i řada pitoreskních postaviček, které velkou měrou přispívají k
vytváření pardubického genia loci. Slavnostní premiéra čeká na první návštěvníky kina právě v pátek.
Otázkou je, jak se postaví diváci k nucenému přesunu do prostor nedaleko hlavního nádraží, kde se promítalo již v roce 2012.
„Věříme, že nutná změna adresy je pouze dočasná a příští léto bude zase vše při starém. Již nyní chceme začít komunikovat s
městským obvodem, případně se stavební firmou, která park opravuje, aby prostor vedle něj zkultivovala a kino se tak v příští
sezoně mohlo vrátit zpět do centra,“ řekl Drechsler. Letošní kino bude i pro přespolní diváky
Právě kvůli tomu, že je lokalita za skateparkem pro naučené návštěvníky poněkud z ruky, chtějí pořadatelé kina zajistit, aby se
za filmy pohodlně dostali také návštěvníci ze vzdálenějších míst Pardubic.
„Jednáme proto o spolupráci s dopravním podnikem, abychom tento prostor ještě víc zpřístupnili a zároveň propagovali
cestování městskou hromadnou dopravou mezi mládeží,“ uvedl promotér kina Jan Motyčka.
Doplnil, že jinak se pro diváky kromě lokality nic nezmění. Připraveny pro ně budou opět filmy, mezi kterými si vybere každý člen
rodiny. Program bude tradičně rozdělen na pondělní filmový klub, dětské středy, dokumentární čtvrtky, české pátky, oscarové
soboty a neděle nabité kasovními trháky.
Červencový program tak na plátno přenese například Hobita a jeho bitvu pěti armád, Eastwoodova Amerického snipera, ale
například i oceňovaný český film Fair Play či pohádku Tři bratři. Ženy pak potěší zfilmovaný bestseller Padesát odstínu šedi.
Chybět nebudou ani žhavé premiéry nebo zcela exkluzivní projekce snímků, které se už nikdy na plátna kin nedostanou. Mezi
ně patří například mistrovská produkce společnosti HBO.
Za dosavadních devět let existence letního kina ho navštívilo přes půl milionu diváků, což z něj každoročně dělá
nejnavštěvovanější prázdninový projekt v celém Pardubickém kraji. Za tu dobu už jej navštívila i řada filmových tvůrců, mezi
nimiž byli například režiséři Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Zdeněk Zelenka, Miroslav Šmídmajer, cestovatel
Dan Přibáň či česko-americký spisovatel a dokumentarista Jan Novák.
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V pátek začne další ročník pardubického letního kina Pernštejn
RÁDIO, Datum: 24.06.2015, Zdroj: Rádio Blaník - východ, Zpráva: 1

moderátor
V pátek začne další ročník pardubického letního kina Pernštejn. Letos se bude promítat na novém místě. Z Tyršových sadů
se kino přesunulo k autobusovému nádraží.

Nové filmy na novém místě. Jubilejní letní kino zítra odstartuje premiérou
TISK, Datum: 25.06.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj Pardubický

Zítra začíná další ročník Pardubického letního kina Pernštejn.
Během uplynulého období se z něj stala nejnavštěvovanější kulturní akce v krajském městě. Letos však bude promítat na
novém místě.
Martin Ťopek redaktor MF DNES PARDUBICE Obyvatelé Pardubic si letos již podesáté mohou užít letní večery před filmovým
plátnem. Biograf pod širým nebem ovšem nebude na tradičním místě v Tyršových sadech, ty se stále ještě opravují. Pořadatelé
místo toho nabízejí provizorní lokalitu u skateparku vedla autobusového nádraží.
„Nabídne však tradičně nabitý program plný filmových trháků, ale i dokumentů, dětských filmů či oceňovaných českých počinů.
Chybět nebude ani slavnostní premiéra filmu pro pardubické patrioty,“ uvedl provozovatel kina Tomáš Drechsler.
Jubilejní ročník letního kina zahájí premiéra dokumentárního filmu Pivo a Pardubice, který natočil známý režisér Jan „Chicago“
Novák. V uplynulých měsících natáčel nejen v prostorách Pardubického pivovaru, ale především v ulicích Pardubic, kde se z
lásky k tamnímu pivu vyznávají nejen velké osobnosti města, ale i řada pitoreskních postaviček, které velkou měrou přispívají k
vytváření pardubického genia loci. Slavnostní premiéra čeká na první návštěvníky kina už zítra.
Otázka je, jak se postaví diváci k nucenému přesunu do prostor nedaleko hlavního nádraží, kde se promítalo již v roce 2012.
„Věříme, že nutná změna adresy je pouze dočasná a příští léto bude zase vše při starém. Již nyní chceme začít komunikovat s
městským obvodem, případně se stavební firmou, která park opravuje, aby prostor vedle něj zkultivovala, a kino se tak v příští
sezoně mohlo vrátit zpět do centra,“ řekl Drechsler.
Letošní kino bude i pro přespolní diváky Právě kvůli tomu, že je lokalita za skateparkem pro naučené návštěvníky poněkud z
ruky, chtějí pořadatelé kina zajistit, aby se za filmy pohodlně dostali také návštěvníci ze vzdálenějších míst Pardubic.
„Jednáme proto o spolupráci s dopravním podnikem, abychom tento prostor ještě více zpřístupnili a zároveň propagovali
cestování městskou hromadnou dopravou mezi mládeží,“ uvedl promotér kina Jan Motyčka.
Doplnil, že jinak se pro diváky kromě jiné lokality nic nezmění. Připraveny pro ně budou opět filmy, mezi kterými si vybere každý
člen rodiny. Program bude tradičně rozdělen na pondělní filmový klub, dětské středy, dokumentární čtvrtky, české pátky,
oscarové soboty a neděle nabité kasovními trháky.
Červencový program tak na plátno přenese například Hobita a jeho bitvu pěti armád, Eastwoodova Amerického snipera, ale
například i oceňovaný český film Fair Play či pohádku Tři bratři. Ženy pak potěší zfilmovaný bestseller Padesát odstínu šedi.
Chybět nebudou ani žhavé premiéry nebo zcela exkluzivní projekce snímků, které se už nikdy na plátna kin nedostanou. Mezi
ně patří například mistrovská produkce společnosti HBO.
Za dosavadních devět let existence letního kina ho navštívilo přes půl milionu diváků, což z něj každoročně dělá
nejnavštěvovanější prázdninový projekt v celém Pardubickém kraji. Za tu dobu už přijela i řada filmových tvůrců, mezi nimiž
nechyběli například režiséři Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Zdeněk Zelenka, Miroslav Šmídmajer, Dan
Přibáň či českoamerický spisovatel a dokumentarista Jan Novák.
Červnová promítání začínají každý den ve 21.30 hodin a vstupné je jako každý rok zdarma.
Program na první týden 26. 6. pátek Pivo a Pardubice, dokumentární, Česko, 2015 27. 6. sobota Až po uši (1.část), komedie,
Česko, 2014 28. 6. neděle Až po uši (2.) 29. 6. pondělí Ida, drama, Polsko/Dánsko/FR/VB, 2013 30. 6. úterý Sin City: ženská,
pro kterou bych vraždil, akční, USA, 2014 1. 7. středa Píseň moře, animovaný, IRL/DK/BE/FR, 2014 2. 7. čtvrtek Cesta ven,
drama, Česko/Francie, 2014 3. 7. pátek Fair Play, drama, Česko/Slovensko, 2014 4. 7. sobota Železná srdce,
akční/drama, USA, 2014

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: David Neff, MAFRA
Foto popis: Na lavičku či na trávu Za dosavadních devět let navštívilo letní kino přes půl milionu diváků, což z něj každoročně
dělá nejnavštěvovanější prázdninový projekt v celém Pardubickém kraji. Na některých projekcích totiž dokáže být letní kino
plné, když se na film dostaví tisíce zájemců o zhlédnutí.
Foto autor: Foto: 2x Tomáš Kubelka
Foto popis: Atletka Příští pátek mohou návštěvníci letního kina zhlédnout česko-slovenský snímek z loňského roku Fair Play o
životě sportovců za minulého režimu. Na programu ale budou i dokumentární nebo akční filmy.
Foto popis: Legenda Jednou z postav v novém filmu Pivo a Pardubice je i známá pardubická postava, které nikdo neřekne
jinak než Krychlič. Režisér Jan Novák říká, že si s ním velmi rozuměl.
Foto autor: Foto: 2x Tomáš Kubelka
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Letní kino začne světovou premiérou
TISK, Datum: 25.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Tipy na
víkend/inzerce

PARDUBICKO
Pardubice – Pardubické letní kino začne svou desátou sezonu nedaleko skateparku u hlavního pardubického vlakového
nádraží. Odstartuje ji v pátek od 21:30 hodin světová premiéra dokumentu režiséra Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice.
Bezplatné filmové projekce pod širým nebem budou pokračovat i o víkendu exkluzivním promítáním seriálu HBO Až po uši.
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Další ročník pardubického letního kina Pernštejn začíná už zítra
RÁDIO, Datum: 25.06.2015, Zdroj: Rádio Blaník - východ, Zpráva: 3

moderátorka
Další ročník pardubického letního kina Pernštejn začíná už zítra. Biograf pod širým nebem letos ale nebude na tradičním
místě v Tyršových sadech. Ty se stále ještě opravují. Pořadatelé místo toho nabízejí provizorní lokalitu u skate parku.
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Pardubické letní kino Pernštejn bude letos u skateparku slavit svoje desáté narozeniny
TISK, Datum: 25.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 9, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Kultura/inzerce

O slavnostní zahájení jubilejního ročníku se postará v pátek večer nový dokument režiséra Jana Chicago Nováka Pivo a
Pardubice
Pardubice – Obyvatelé a návštěvníci Pardubic si letos již podesáté mohou užít léto ve společnosti filmových hvězd.
Oblíbený biograf pod širým nebem bude sice o letních prázdninách bezplatně promítat v náhradních prostorách u skateparku,
nabídne však tradičně nabitý program plný filmových trháků, ale i dokumentů, dětských filmů či oceňovaných českých počinů.
Chybět nebude ani slavnostní premiéra filmu pro pardubické patrioty.
Desáté narozeniny
Pardubické letní kino Pernštejn se za uplynulé roky proměnilo z malého projektu několika nadšenců v oblíbenou stálici
letních večerů.
Letos oslaví již své desáté narozeniny. A k nim si spolu s režisérem Janem Chicago Novákem nadělilo vskutku patriotský dárek.
Jubilejní ročník letního kina zahájí světová premiéra dokumentárního filmu Pivo a Pardubice, který Jan Chicago Novák v
uplynulých měsících natáčel nejen v prostorách Pardubického pivovaru a Pardubického deníku, ale také v ulicích Pardubic,
kde se z lásky k tamnímu pivu vyznávají nejen známé osobnosti města, ale i řada místních postaviček, které výrazně přispívají k
vytváření pardubického genia loci.
Slavnostní premiéra „lovestory o pivu“ i letní promítání vypukne již v pátek.
Letošní novinkou bude změna umístění kina. Kvůli stávající rekonstrukci Tyršových sadů se musel biograf přestěhovat ke
skateparku nedaleko hlavního nádraží, kde promítal již v roce 2012.
„Věříme, že nutná změna adresy je pouze dočasná a příští léto bude zase vše při starém. Již nyní chceme začít komunikovat s
městským obvodem, případně se stavební firmou, která park opravuje, aby prostor vedle něj zkultivovala,a kino se tak v příští
sezoně mohlo vrátit zpět do centra,“ věří organizátor Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
I proto, že je lokalita za skateparkem trochu „z ruky“, chtějí pořadatelé kina zajistit, aby se za filmy pohodlně dostali také
návštěvníci ze vzdálenějších míst Pardubic.
„Jednáme proto o spolupráci s dopravním podnikem, abychom tento prostor ještě více zpřístupnili a zároveň propagovali
cestování městskou hromadnou dopravou mezi mládeží,“ naznačuje možné řešení promotér letního kina Jan Motyčka.
Pro diváky se však kromě lokace nic nezmění. Připraveny pro ně budou opět filmy, mezi kterými si vybere úplně každý.
Program bude tradičně rozdělen na pondělní filmový klub, dětské středy, dokumentární čtvrtky, české pátky, oscarové soboty a
neděle nabité kasovními trháky.
Padesát odstínů
Červencový program tak na plátno přenese například Hobita a jeho bitvu pěti armád, Eastwoodova Amerického snipera, ale
například i oceňovaný český film Fair Play či pohádku Tři bratři. Dámy pak jistě potěší zfilmovaný bestseller Padesát odstínu
šedi.
Chybět nebudou ani žhavé premiéry nebo zcela exkluzivní projekce snímků, které se už nikdy na plátna kin nedostanou. Mezi
ně patří například pozoruhodná produkce z dílny společnosti HBO.
O tom, že si řada Pardubáků již nedokáže představit léto bez večerů před stříbrným plátnem, svědčí i fakt, že za dosavadních
devět let existence letního kina do něj zavítalo přes půl milionu diváků, což z něj každoročně dělá nejnavštěvovanější
prázdninový projekt v celém Pardubickém kraji. Za tu dobu sem zavítala i řada filmových tvůrců, mezi nimiž nechyběli například
režiséři Juraj Herz, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Zdeněk Zelenka, Miroslav Šmídmajer, Dan Přibáň či českoamerický
spisovatel a dokumentarista Jan Novák.
Červnová a červencová promítání začínají každý den ve 21:30 hodin a vstupné je již tradičně zdarma.
Výjimečnou filmovou atmosféru budou doplňovat také stánky s občerstvením, o klid během projekce se postará „armáda“
pořadatelů. „Jako každoročně bude pravidelně během filmu na místě hlídkovat také městská policie,“ uzavírá Jan Motyčka.
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Premiéra dokumentu Pivo a Pardubice zahájí letní kino
TISK, Datum: 26.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Bezplatné filmové projekce pod širým nebem vypuknou dnes večer v areálu u skateparku
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn si letos připomíná desáté výročí své existence. Organizátoři se rozhodli oslavy
pojmout vskutku velkolepě: několika premiérami, příjezdem řady filmových delegací, širším doprovodným programem a
speciálními překvapeními, která prý odtajní postupně.
Razantní a stylové už bude i otevření celého dvouměsíčního filmového maratonu.
Pivo a Pardubice zdarma dnes večer!
Právě dnes bude od 21:30 hodin bude zdarma promítnut nový filmový počin českoamerického režiséra a spisovatele Jana
Chicago Nováka s názvem Pivo a Pardubice.
O víkendu bude následovat exkluzivní uvedení dalšího z úspěšných počinů z produkce HBO. Jde o dvoudílnou romantickou
komedii Až po uši z dílny režiséra Jana Hřebejka.
Obzvláště film Pivo a Pardubice je netrpělivě očekáván. Filmaři Jan Chicago Nováka Bohdan Zajčenko jej totiž celý natočili v
Pardubicích a týká se samozřejmě Pardubic, jejich obyvatel, jejich vztahu k pěnivému moku i k radostem života vůbec.
Natáčení začalo 12. února letošního roku, kdy se v Pardubickém pivovaru začala vařit jubilejní várka jeho „rodinného stříbra“ –
piva Porter, což oba muže přimělo k vytvoření dokumentární sondy ze života obyvatel Pardubic, snímaných v jejich vlastním
přirozeném prostředí.
Co vypoví jejich mozaika o životě v malebné východočeské metropoli, proslulé dostihy, plochou dráhou a perníkem, zjistí diváci
už dnes.
Film samozřejmě osobně uvedou oba tvůrci.
Hřebejkův snímek Až po uši, v němž se představí všichni jeho „dvorní“ herci (Annou Geislerovou počínaje a Lenkou
Krobotovou a Radkem Holubem konče) ovšem nebude jediným zajímavým kusem tuzemské provenience, který dramaturgie
Pardubického letního kina připravila.
Cesta ven, ale také Fair Play či Klauni
K vidění zde bude i cenami ověnčená Cesta ven Petra Václava, ale i Fair Play Andrey Sedláčkové, Fotograf Ireny Pavláskové,
Klauni Viktora Tauše, Díra u Hanušovic Miroslava Krobota nebo Vejška Tomáše Vorla. Stručně řečeno – všichni nominanti na
letošní České lvy včetně vítězů budou letos v Pardubickém letní kině k vidění.
Ještě větší nadšení ale musí zavládnout po nahlédnutí do programu u milovníků zahraniční kinematografie.
Tak pestrá směs toho nejlepšího se nevidí aninatzv. áčkových filmových festivalech.
Milovníci kultovních komiksů a zároveň tvorby někdejšího souputníka Quentina Tarantina, režiséra Roberta Rodrigueze, se
mohou těšit na jeho filmovou verzi komiksu Franka Millera Sin City: ženská, pro kterou bych vraždil, milci drsného černého
humoru na skvělý povídkový film Daniela Szifróna Divoké historky, který produkoval slavný Pedro Almodóvar. Obdivovatelé art
filmů uvítají uvedení Leviatana Andreje Zvjaginceva, fanoušci stále skvělého (režiséra) Clinta Eastwooda jeho ceněný snímek
Americký sniper.
Nezapomíná se ani na dětské publikum – pro děti nebo pro dospělé s dětskou duší je nachystána Ovečka Shaun ve filmu, ale
také Asterix: Sídliště Bohů nebo čeští Tři bratři.
Své si užijí i ctitelé erotiky prostřednictvím Padesáti odstínů šedi.
Některé české snímky přijedou představit jejich tvůrci, případně představitelé hlavních rolí, s nimiž budou moci návštěvníci
Pardubického letního kina poté besedovat.
Lepší možnosti pro parkování
Samozřejmostí je i gastronomické zázemí v podobě několika stánků s občerstvením.
Novinkou je letos také snazší možnost parkingu – kino se totiž z Tyršových sadů přestěhovalo do prostoru poblíž skateparku.
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Pardubické letní kino dnes odstartuje svou desátou sezónu
RÁDIO, Datum: 26.06.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 3, Poslechovost pořadu: 6 896

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
Pardubické letní kino dnes odstartuje svou desátou sezónu. Diváci ho najdou vedle skate parku naproti vlakovému nádraží.
Na plátně se během prázdniny objeví filmové premiéry, snímky z produkce HBO nebo unikátní dokumenty. Jeden z nich zahájí
dnes večer o půl desáté dvouměsíční promítání. Snímek Pivo a Pardubice zrežíroval Jan Novák. O čem je, řekne promotér Jan
Motyčka.
Jan MOTYČKA, promotér
Bude to takový mozaikový portrét města Pardubic a zejména lidí v něm žijících v roce 2015. Plejáda aktérů je obrovská a řekl
bych, že to spektrum je velmi široké a skutečně od pana primátora až po bezdomovce.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

78 / 219

Filmové pecky startují
TISK, Datum: 26.06.2015, Zdroj: 5plus2, Strana: 3, Autor: (lat), Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353

Jubilejní ročník letního kina potěší na filmovém plátnu i pardubické patrioty
PARDUBICE / Léto a prázdniny jsou tu. Proč obojí nespojit a chvíle volna neprožít s kamarády nebo rodinou při teplých letních
večerech u filmového plátna? Obyvatelé Pardubic tu možnost mají letos již po desáté.
Promítání pod širým nebem, které začíná už dnes, zatím nehostí Tyršovy sady, tak jako loni. Zklamaní však lidé nebudou ani
na dočasném stanovišti, u skateparku kousek od hlavního nádraží. Alespoň to slibují organizátoři letního kina. „Věříme, že
nutná změna adresy je pouze dočasná a příští léto bude zase vše při starém. Již nyní chceme začít komunikovat s městským
obvodem, případně se stavební firmou, která park opravuje, aby prostor vedle něj zkultivovala, a kino se tak v příští sezoně
mohlo vrátit zpět do centra,“ věří organizátor Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
V první půlce prázdnin mají diváci možnost vidět opravdové filmové trháky. Chybět nebudou ani žhavé premiéry nebo zcela
exkluzivní projekce snímků, které se už nikdy na plátna kin nedostanou. Zkrátka nepřijdou ani milovníci dokumentů či ti
nejmenší. Program bude tradičně rozdělen na pondělní filmový klub, dětské středy, dokumentární čtvrtky, české pátky,
oscarové soboty a neděle nabité kasovními trháky.
Už dnes večer, tedy 26. června, by měli zbystřit všichni pardubičtí patrioti. Režisér Jan Novák nadělí Pardubákům světovou
premiéru dokumentárního filmu Pivo a Pardubice, který v uplynulých měsících natáčel nejen v prostorách Pardubického
pivovaru, ale především v ulicích Pardubic, kde se z lásky k tamnímu pivu vyznávají jak osobnosti města, tak i řada pitoreskních
postaviček, které velkou měrou přispívají k vytváření pardubického genia loci.
Červencový program dále nabídne například Hobita, sci-fisnímek Interstellar i oceňovaný český film Fair Play či pohádku Tři
bratři. Promítání začíná denně ve 21.30 a vstupné je zdarma. Jen při dešti se nepromítá.
Jaké filmové hity letní kino promítne? 26. 6. Pivo a Pardubice, 27. 6. Až po uši (1.), 28. 6. Až po uši (2.), 29. 6. Ida, 30. 6. Sin
city: Ženská pro kterou bych vraždil, 1. 7. Píseň moře, 2. 7. Cesta ven, 3. 7. Fair Play, 4. 7. Železná srdce, 5. 7. Co jsme komu
udělali?, 6. 7. Slepá, 7. 7. Divoké historky, 8. 7. Ovečka Shaun ve filmu, 9. 7. Magický hlas rebelky, 10. 7. Daleko za sluncem,
11. 7. Interstellar, 12. 7. Padesát odstínů šedi, 13. 7. Leviatan, 14. 7. Soudce, 15. 7. Tři bratři, 16. 7. Stále spolu, 17. 7. Klauni,
18. 7. Teorie všeho, 19. 7. Na hraně zítřka, 20. 7. Chlapectví, 21. 7. Slídil, 22. 7. Asterix: Sídliště bohů, 23. 7. Toto a jeho
sestry, 24. 7. Fotograf, 25. 7. Americký sniper, 26. 7. S láskou, Rosie, 27. 7. Mami!, 28. 7. John Wick, 29. 7. Hobit: Bitva pěti
armád, 30. 7. Díra u Hanušovic, 31. 7. Vejška

Foto autor: FOTO / R. KALHOUS
Foto popis: Letní kino patří k Tyršovým sadům. Za rok to tak opět bude.
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Autor dokumentu: „Natáčení mě bavilo“
TISK, Datum: 26.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Rozhovor
Pardubice – Autorem nového dokumentu Pivo a Pardubice, který bude mít dnes od 21:30 hodin večer světovou premiéru v
Pardubickém letním kině, je režisér JAN CHICAGO NOVÁK (na snímku).
* Téma Pivo a Pardubice by se jistě dalo pojmout na tisíc různých způsobů. Jaký byl ten váš klíč, který jste zvolil?
Mámpocit, že u dokumentu je dobré klást hodně lidem tu samou otázku. Vtomto případě mi přišlo, že byla relativně podstatná.
Šlo o to, jakou zkušenost mají Pardubáci s prvním pivem v životě. To byl prvotní nápad. Čekal jsem, co z toho vyjde. Zároveň
jsem se ptal lidí, kteří v Pardubicích žijí, co si představují pod pojmem Pardubice.
* Bylo něco, co vás při práci na tomto dokumentu překvapilo?
Asi to, že daleko zajímavější asociace spojené s Pardubicemi měly všechny náplavy včetně cizinců než místní rodáci. Ti
prakticky všichni uniformně tvrdili, že s Pardubicemi je spojena Velká pardubická, Zlatá přilba a někdo možná přidal ještě
pivovar. Zatímco ti, kteří se v Pardubicích nenarodili, mívají toto město trochu jinak. Třeba jeden z cizinců tvrdil, že Pardubice
jsou výborné město na běhání. To byla z mého pohledu zajímavá reakce.
* A co pivo?
Překvapilo mě, kolik Pardubáků vlastně objevuje místní pivo. Pochopil jsem, že v minulosti bylo období, kdy pardubické pivo asi
nebylo úplně dobré. Dnes mám pocit, že je to už dávno jinak. Ale z různých marketingových studií vím, jak je velmi těžké znovu
získat zákazníka, kterého někdo někdy v minulosti ztratil. Pivovar podle mého názoru v tuto chvíli vaří výborné pivo, ale trochu
doplácí na setrvačnost reakcí z doby, kdy to jeho pivo asi nebylo úplně nejlepší. Aje jasné, že je hodně těžké přesvědčit
spotřebitele, aby mu dali další šanci. Vtomto dokumentu jsem chtěl, aby byly zastoupeny různé hlasy. Objevují se v něm lidé,
kterým pardubické pivo chutná, ale i ti, co to třeba netvrdí. Chtěl jsem, aby tento dokument pokud možno co nejvěrněji odrážel
realitu.
* Překvapily vás nějak výpovědi nejrůznějších pardubických osobností, jako byly třeba hokejové legendy Dominik Hašek,
Vladimír Martinec či Miloš Říha nebo například známý plochodrážník Evžen Erban?
Byly to zajímavé rozhovory, ale přiznám se, že mnohem víc nás zajímali lidé, na které jsme narazili náhodou, když jsme točili na
různých místech Pardubic. Objevili jsme opravdu různé typy. I proto mě natáčení tohoto dokumentu skutečně bavilo.
* Pardubice jsou prvním městem na světě, kde jste se do takového experimentu pustil. Co pro vás tato zkušenost znamenala?
Líbila se mi. Bylo to něco úplně jiného. Společenskou mozaiku jsem ještě nikdy v dokumentu netvořil.
* Kolik jste v Pardubicích nasbírali materiálu?
Strašně moc. Natočili jsme zhruba dvacet hodin a dokument má přibližně třicet minut. Jeho scénář se tvořil až ve střižně.
* Kolik času jste tam trávil?
Ve střižně jsme byli dohromady asi měsíc.
* Je člověku líto, že se do filmu některé výpovědi nedostaly?
Jistě. Už William Faulkner kdysi prohlásil, že umění je těžké, protože člověk při něm neustále zabíjí své miláčky.
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Seriál Až po uši dnes a zítra v letním kině
TISK, Datum: 27.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn, které bude po celé prázdniny promítat denně zcela zdarma v případě
příznivého počasí v areálu vedle skateparku atraktivní filmové tituly, bude dnes a zítra vždy od 21:30 hodin svědkem netradiční
oslavy narozenin známého režiséra Jana Hřebejka. Uvede „jeho“ třináctidílný seriál z dílny společnostiHBOAž po uši.
„Hlavní postavy vyprávění, které se milostně zaplétají v homosexuálních i heterosexuálních vztazích, ztvárnili oblíbení čeští
herci a herečky. Diváci se mohou těšit na celou řadu hvězd. Během dvou večerů se na plátně objeví například Aňa Geislerová,
Anna Polívková, Hynek Čermák, Jitka Čvančarová, Jiří Havelka, Jana Švandová, Lenka Krobotová, Radek Holub, Jaromír
Hanzlík, Jiří Menzel, Václav Neckář či Naďa Urbánková,“ nechal se slyšet jeden z provozovatelů Pardubického letního kina
Pernštejn Tomáš Drechsler.
Seriál Až po uši podle něj začíná tam, kde většina seriálů podobného žánru končí.
„Nezanechává diváky stát na prahu domácností a ložnic, ale s nadhledem a humorem je zatahuje do koloritu vnitřních světů,
kde mezi milostnými povyraženími prosakují na povrch obavy a traumata, před kterými hrdinové seriálu utíkají: matka
alkoholička, nechtěně těhotná přítelkyně, ztracený otec, nevěrný manžel, sebevražda sestry nebo nešťastná láska. Všechna
tato bolest se musí v něčem utopit: v sexuálních avantýrách, alkoholu nebo v práci. A za instantní řešení svých krizí musí
samozřejmě každý také poctivě zaplatit,“ vyjádřil se Tomáš Drechsler.
Exluzivní projekce v Pardubickém letním kině bude po dohodě s HBO rozdělena do dvou dílů. Dnešní má 245 minut, zítřejší 210
minut.
„Seriál je to velmi kvalitní a na české poměry mimořádný. Proto věříme, že diváky tento maraton bude bavit,“ vyjádřil se
promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
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Letní kino zahájil film nejen o pivu URL
WEB, Datum: 29.06.2015, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - Jubilejní desátou sezonu Pardubického letního kina odstartovala v pátek večer v areálu vedle skateparku
světová premiéra nového dokumentu režiséra Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice.
"
Tato „lovestory o pivu" si u diváků nejnavštěvovanějšího letního kina v celé České republice vysloužila velmi příznivé ohlasy. „Z
původního zadání, kdy mělo jít spíše o propagační materiál o pivu, se stala zajímavá sociologická sonda do života Pardubic.
Natočili jsme 67 respondentů, kteří nám vyprávěli o tom, jaký mají vztah k Pardubicím a pivu. Musím se přiznat, že mě práce na
tomto projektu moc bavila," svěřil se režisér Jan Chicago Novák. „Vždycky jsem chtěl natočit nějakou mozaiku příběhů, která by
mapovala život nějakého města, kde by byly vedle známých osobností i různé typické postavičky. To se, myslím, v Pardubicích
povedlo," nechal se slyšet režisér dokumentu, jemuž bylo líto snad jen to, že spoustu zajímavých promluv se nakonec ve filmu
vůbec neobjevilo.
Kameramana Bohdana Zajčenka zase překvapilo, že jedna z pardubických svérázných postaviček vypila své první pivo až v
pozdějším věku. „Zaujalo mě, že Václav Kulhánek neboli Krychlič známý z pardubického vlakového nádraží vypil své první pivo
až někdy v pětašedesáti letech," prohlásil kameraman nového dokumentu.
„Je to tak. S pivem jsem se poprvé seznámil až po šedesátce," doplnil ho přímo při světové premiéře Krychlič, který si nenechal
osobně ujít slavnostní projekci.
„Já jsem spíš ničitel alkoholu. Když mě přítel Karel pozval na mé první pivo, tak jsem k němu získal určitý vztah, který ale záhy
skončil. Při druhé návštěvě mě z pivovaru vyhodili," líčil Krychlič.
„Když mě filmový štáb oslovil s nabídkou, jestli bych jim v tomto dokumentu neudělal opičku, tak jsem nevěřil, že bych se
nakonec na plátně objevil. Domníval jsem se, že se do finální verze vůbec nedostanu. Jsem spíše ničitelem alkoholu. I proto
jsem si říkal, že to asi pro filmové tvůrce nebude zajímavé. Ale měl jsem velkou radost, že jsem se nakonec na plátně objevil,
přestože já a pivo asi nikdy kamarádi nebudeme," uzavřela jedna z hlavních hvězd dokumentu Pivo a Pardubice."
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Letní kino: Když se z Anny stane Ida...
TISK, Datum: 29.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Dnes večer je na programu Pardubického letního kina drama Ida. Od 21:30 hodin můžete zdarma v areálu
nedaleko skateparku vidět příběh osmnáctileté novicky Anny. „Osud ji svede na jinou cestu, než je život jeptišky. Anna se
pokusí rozkrýt rodinné tajemství, zjistí svůj židovský původ a své pravé jméno – Ida. Setkává se s jedinou žijící příbuznou, která
je jejím protikladem. Idou zmítá nově objevený život a podléhá jazzové hudbě, pocitu svobody a nově objevené lásce,“
informoval náš Deník promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.

Zpět

Pardubické letní kino už je v provozu
RÁDIO, Datum: 29.06.2015, Zdroj: Hitrádio MAGIC, Zpráva: 2, Poslechovost pořadu: 15 524

Barbora HOLÁ, moderátorka
Pardubické letní kino už je v provozu. Desátou sezónu biografu odstartovalo promítání dokumentu Pivo a Pardubice, ve
kterém si zahrál i Václav Kulhánek alias Krychlič známý z pardubického vlakového nádraží. Ten vypil své první pivo až v 65
letech.

Letní kino zahájil film nejen o pivu
TISK, Datum: 29.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – Jubilejní desátou sezonu Pardubického letního kina odstartovala v pátek večer v areálu vedle skateparku
světová premiéra nového dokumentu režiséra Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice. Tato „lovestory o pivu“ si u diváků
nejnavštěvovanějšího letního kina v celé České republice vysloužila velmi příznivé ohlasy. „Z původního zadání, kdy mělo jít
spíše o propagační materiál o pivu, se stala zajímavá sociologická sonda do života Pardubic. Natočili jsme 67 respondentů,
kteří nám vyprávěli o tom, jaký mají vztah k Pardubicím a pivu. Musím se přiznat, že mě práce na tomto projektumocbavila,“
svěřil se režisér Jan Chicago Novák. „Vždycky jsem chtěl natočit nějakou mozaiku příběhů, která by mapovala život nějakého
města, kde by byly vedle známých osobností i různé typické postavičky. To se, myslím, v Pardubicích povedlo,“ nechal se
slyšet režisér dokumentu,jemužbylolítosnadjen to, že spoustu zajímavých promluv se nakonec ve filmu vůbec neobjevilo.
Kameramana Bohdana Zajčenka zase překvapilo, že jedna z pardubických svérázných postaviček vypila své první pivo až v
pozdějším věku. „Zaujalo mě, že Václav Kulhánek neboli Krychlič známý z pardubického vlakového nádraží vypil své první pivo
až někdy v pětašedesáti letech,“ prohlásil kameraman nového dokumentu.
„Je to tak. S pivem jsem se poprvé seznámil až po šedesátce,“ doplnil ho přímo při světové premiéře Krychlič, který si nenechal
osobně ujít slavnostní projekci.
„Já jsem spíš ničitel alkoholu. Když mě přítel Karel pozvalnaméprvnípivo, takjsem k němu získal určitý vztah, který ale záhy
skončil. Při druhé návštěvě mě z pivovaru vyhodili,“ líčil Krychlič.
„Když mě filmový štáb oslovil s nabídkou, jestli bych jim v tomto dokumentu neudělal opičku, tak jsem nevěřil, že bych se
nakonec na plátně objevil. Domníval jsem se, že se do finální verze vůbec nedostanu. Jsem spíše ničitelem alkoholu. I proto
jsem si říkal, že to asi pro filmové tvůrce nebude zajímavé. Ale měl jsem velkou radost, že jsem se nakonec na plátně objevil,
přestože já a pivo asi nikdy kamarádi nebudeme,“ uzavřela jedna z hlavních hvězd dokumentu Pivo a Pardubice.
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FOTO - PIVO A PARDUBICE. SVĚTOVÁ PREMIÉRA ZAHÁJILA LETNÍ KINO
TISK, Datum: 29.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: JUBILEJNÍ DESÁTOU SEZONU Pardubického letního kina odstartovala v pátek večer v areálu vedle skateparku
světová premiéra nového dokumentu režiséra Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice. Tato „lovestory o pivu“ si u diváků
nejnavštěvovanějšího letního kina v celé České republice vysloužila velmi příznivé ohlasy. Jednou z hlavních hvězd projekce se
stal Václav Kulhánek alias Krychlič. ...10

Zpět

Hřích, zabijáci i sexy ženy dnes večer ovládnou „letňák“
TISK, Datum: 30.06.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (kfr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Desátý ročník Pardubického letního kina je v plném proudu a ani dnes diváci nepřijdou o bezplatnou projekci
pod širým nebem.
Snímek Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil, je pokračováním filmu Sin City – město hříchu. V dalším díle, natočeném v
roce 2014, se v několika propojených povídkách vracíme do města hříchu, které je plné kriminálníků, zkorumpovaných
policistů, zabijáků i sexy žen.
V Sin City je další horká noc. Dwight hloubá o tom, na kolik způsobů to v životě zvoral a co by dal za to, kdyby dostal šanci začít
znova s čistým štítem. V tom mu zavolá jeho osudová žena Ava a požádá ho, aby ji ochránil před násilnickým manželem. Dwight
však netuší, že Ava má úplně jiné úmysly. Další povídka nás zavede na dálnici, kde se probudí Marv, obklopen několika
mrtvými těly, a ani za nic si nemůže vzpomenout, kde se tam vzal. Hlavní postavou dalšího příběhu je gambler Johnny, který
chce ve hře porazit největšího padoucha ve městě, senátora Roarka. Zahrává si ale s nebezpečným mužem a události se
vymknou kontrole. Vedle toho se striptérka Nancy jen těžce vyrovnává se smrtí Johna Hartigana a je odhodlaná jeho smrt
pomstít za každou cenu.
Film, který můžete spatřit v letním kině u skateparku zadarmo od 21:30 hodin, byl natočen podle komiksové série Sin City
spisovatele a scénáristy Franka Millera.
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Keltové, víly, čarodějnice. To vše na vás dnes čeká v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 01.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Vezměte svou rodinu za kulturou! Třeba do Pardubického letního kina Pernštejn. Na ploše vedle skateparku
bude dnes večer k vidění rodinný snímek Píseň moře. Projekce začíná ve 21:30 hodin a bude zcela zdarma.
V animovaném filmu režiséra Tomma Moora můžete poznat život jedné keltské rodiny, na kterou čeká řada překvapení. „Život
celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může
písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha,“ píše se na webu Česko
Slovenské filmové databáze. Jak toto vyprávění o síle rodičovské a sourozenecké lásky skončí?
Na zítra opět od 21:30 hodin pořadatelé připravili českofrancouzské drama Cesta ven. Jedná se o příběh mladé matky, která
se sobě a své dceři snaží zajistit lepší život.

Zpět

Cesta ven už dnes večer v letním kině!
TISK, Datum: 02.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Cesta ven. To je název snímku, který bude k vidění dnes od 21:30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn.
Letos se bezplatné filmové projekce pod širým nebem konají v areálu u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží.
„Filmy Marian (1996) a Paralelní světy (2001) vzbudil režisér Petr Václav velkou vlnu zájmu doma i v zahraničí. Po třinácti
letech přišel s novým celovečerním snímkem Cesta ven,“ konstatoval promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan
Motyčka.
„Jde o příběh silné mladé matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společenským statusem a snaží se vybojovat lepší život
pro sebe a svou dceru Sárinku. Cesta ven z obtížné situace je lemována zklamáním, ale také nadějí. Odvaha a rodičovský cit
pomáhají Žanetě překonat překážky v podobě dluhů, mantinelů většinové společnosti i problémů ve vlastní komunitě. Syrový
snímek se vyhýbá soudům i patosu a k tématu přistupuje s věcným nadhledem a místy i svérázným humorem,“ poznamenal Jan
Motyčka.

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Víkendové večery patří letnímu kinu
TISK, Datum: 02.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (zr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Tipy na
víkend/inzerce

PARDUBICKO
Pardubice – První červencový víkend mohou lidé strávit v Pardubickém letním kině, které zdarma promítá u vlakového nádraží.
Začátky projekcí jsou ve 21.30 hodin. V pátek bude k vidění český snímek Fair Play o užívání anabolik sportovci. V sobotu se
diváci přesunou do roku 1945, kdy se odehrává americký film Železná srdce s Bradem Pittem. Neděle bude ve znamení
francouzské komedie Co jsme komu udělali.
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Zpět

Fair Play promítnou už dnes v letním kině
TISK, Datum: 03.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá bezplatně v prostorách vedle skateparku
u hlavního vlakového nádraží, uvede dnes od 21:30 hodin český film Fair Play.
Jde o pozoruhodný snímek, jehož režisérkou a scénáristkou je Andrea Sedláčková.
„Zavádí nás do osmdesátých let minulého století v tehdejším Československu,“ informoval náš Deník promotér Pardubického
letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Hlavní cíl: dostat se na olympiádu
„Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (Anna Geislerová) a trenér
(Roman Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské hry. Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu
je pro Annu pouze milostný vztah s Tomášem (Ondřej Novák),“ nechal se slyšet Jan Motyčka.
Výkonnost stoupá, ale co zdraví?
„Anně začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž první
zdravotní problémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat
bez nich. Její matka však doufá, že Anna účast na olympijských hrách využije k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod
rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně,“ uzavřel Jan Motyčka.
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Kam o víkendu v Pardubickém kraji?
TISK, Datum: 04.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: — Zuzana Pešinová, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Víkend s MF DNES. Kam za kulturou nebo zábavou?
Celý víkend 4. a 5. července:
Hudební festival Yanderov Kde: přírodní areál fotbalového hřiště Janderov, Chrudim
O víkendu vrcholí 20. ročník festivalu Yanderov podporující začínající hudebníky a amatérské umělce. V sobotu i v neděli
vystoupí v Chrudimi šest kapel, program přehlídky bude zahájen vždy v 17 hodin.
Královské slavnosti Kde: hrad Svojanov
Na hrad Svojanov přijede o víkendu družina krále Přemysla Otakara II. Návštěvníky budou na slavnostech bavit dobové
tanečnice a šermíři, kat seznámí zájemce s tělesnými tresty středověku.
24 hodin na kole 2015 Kde: Ústí nad Orlicí a okolí
4. ročník vytrvalostní projížďky na kolech i koloběžkách startuje v sobotu z areálu Moldex/Metric v Hylvátech v Ústí nad Orlicí.
Závodu se mohou po registraci zúčastnit všichni amatérští sportovci.
Sobota 4. července:
Choltické pivní slavnosti Kde: zámek Choltice
Areál zámku bude patřit pivním speciálům. Zájemci tam mohou ochutnat až 35 druhů piv od 15 výrobců. Na nádvoří zámku
vystoupí také tanečníci a hudební skupiny. Na akci bude připraven i program pro děti.
Letní kino: Železná srdce Kde: areál Pardubického letního kina , u skateparku
Americké válečné akční drama s Bradem Pittem v hlavní roli promítne zájemcům letní kino v Pardubicích v sobotu od 21.30
hodin.
Noční prohlídka zámku Kde: zámek Moravská Třebová
Na zámku v Moravské Třebové se na sobotu chystají noční prohlídky okruhů Středověká mučírna a Alchymistická laboratoř
mistra Bonaciny. Vstupenky si lze zarezervovat předem.
Oslava 5. výročí Hřebečských důlních stezek Kde: za bývalou hájenkou v Dudánkách, Moravská Třebová
U příležitosti 5. výročí otevření Hřebečských důlních stezek pořádá město Moravská Třebová slavnost s kulturním i soutěžním
programem.
Řemeslnická sobota Kde: Muzeum řemesel Letohrad
Návštěvníci Muzea řemesel v Letohradě se mohou v sobotu seznámit s tradičními řemesly. Kromě kovářů, košíkářů, výrobců
keramiky bude k vidění také historická technika. Na akci vystoupí bavič Zdeněk Izer nebo kapela Žůžo band.
Neděle 5. července:
Sokolnictví na Kunětické hoře Kde: státní hrad Kunětická hora
Na Kunětickou horu zavítají v neděli sokolníci. Na nádvoří hradu budou prezentovat dravé ptáky, v ceně vstupu na celodenní
výstavu doplněnou ukázkami z výcviku dravců je také prohlídka hradu včetně nově otevřené expozice kostýmů a rekvizit ze
známého televizního seriálu Arabela. Na akci vystoupí také trubači.
Letní kino: Co jsme komu udělali? Kde: areál Pardubického letního kina , u skateparku
Pardubické letní kino uvede francouzskou komedii o konzervativní katolické rodině, která je konfrontována s okolním
multikulturním světem. Otec musí strávit vdavky svých dcer se zástupci jiných etnik. Pondělí 6. července
Letní kino: Slepá Kde: areál Pardubického letního kina , u skateparku
Norské drama Slepá o ženě, která náhle ztratí zrak, budou moci zhlédnout o prodlouženém víkendu návštěvníci pardubického
letního kina .

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Zpět

Železné srdce Brada Pitta v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 04.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Zítřejší program bezplatných filmových prázdninových projekcí pod širým nebem slibuje francouzský snímek Co jsme komu
udělali?
Pardubice – Do Pardubického letního kina Pernštejn zamíří dnes večer od 21:30 hodin slavný hollywoodský herec Brad Pitt!
Na filmovém plátně se v areálu u skateparku vedle hlavního vlakového nádraží objeví ve snímku Železné srdce (na archivním
snímku).
Válečný veterán v dubnu roku 1945
„Diváky děj tohoto filmu přenese do dubna roku 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské
frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou
posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele,“ nastínil děj Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina .
Čtyři dcery a zbývá poslední naděje
„Tváří v tvář přesile početní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě souhrou okolností ocitl, je
Wardaddy se svými muži nucen získat navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést do úspěšného
konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce nacistického Německa,“ pokračoval promotér Pardubického letního
kina , kde bude zítra od 21:30 hodin k vidění milý a lehce nekorektní francouzský snímek Co jsmekomuudělali?
„Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré dobré Francie, silně věřící katolíci a ve svém okolí
patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile a Ségolene a Laure. Při jejich výchově se vždy snažili
uplatňovat spíše konzervativní metody a snažili se jim vštípit ty správné hodnoty – tedy ty jejich,“ sdělil Jan Motyčka.
Dnešní doba ale Verneuilovy konfrontuje s mnoha věcmi, které rozhodně nejsou podle jejich gusta, například s multikulturní
nebo náboženskou tolerancí a s podobnými dnešními výmysly.
Přesto se Verneuilovi skoro pokaždé přinutí tyto změny chápat, i když jimmnohdypřipravují těžké životní zkoušky.
A tak také museli postupně spolknout tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich ideálních představ.
„První dcera si totiž vezme muslima, druhá Žida a třetí se vdává za Číňana,“ pokračoval promotér letního kina.
Zkuste si potom představit, jak vypadá v této sestavě velké rodinné setkání na Vánoce.
Jedinouaposlednínadějína „opravdovou“ svatbu v kostele mají u nejmladší dcery, která, haleluja, potkala Charlese,
spořádaného katolíka...
Norský snímek Slepá v pondělí
V pondělí 6. července promítne Pardubické letní kino Pernštejn norský snímek Slepá. „Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid
nová zákoutí vlastní představivosti. Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují s intenzitou, která si v ničem nezadá s vnějším
světem. Kde je hranice mezi fantazií a realitou? Dráždivá sonda do vnitřního světa slepé ženy překvapuje bohatou vizualitou i
absurdním humorem,“ uzavřel Jan Motyčka.
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Divoké historky dnes večer v letním kině
TISK, Datum: 07.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit,
nechceli překročit hranice zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš.
Tak by se dal ve stručnosti shrnout děj snímku, který bude k vidění dnes od 21:30 hodin večer v Pardubickém letním kině
Pernštejn, které letos sídlí v areálu vedle skateparku nedaleko vlakového nádraží.
„V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou a s lidskou
malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete,“ konstatoval jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
Černá komedie koprodukovaná bratry Almodóvarovými si podmanila diváky festivalu v Cannes i Karlových Varech. „Není divu.
Nervy totiž můžou rupnout každému a pocity hněvu jsou stejně univerzální jako uvolňující účinek smíchu, který se dostaví při
každém z šesti překvapivých rozuzlení,“ konstatoval Tomáš Drechsler.
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Najde ovečka Shaun svého farmáře a jeho psa? Více dnes v letním kině v Pardubicích
TISK, Datum: 08.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Dnešní promítání Pardubického letního kina bude patřit především dětem.
Na plátně se totiž představí populární postavička ovečky Shaun se svým novým příběhem.
Životnafarmě, ač se to tak zprvu nemusí zdát, je docela nuda. Každý den je stejný a každý den musí ovečka Shaun poslouchat
farmáře. Jak zařídit, aby měla také den volna?Aje možné při tom ztratit farmáře a jeho psa?
O tom víc dnes večer v areálu Pardubického letního kina u skateparku. Animovaný snímek Ovečka Shaun ve filmu režisérů
Marka Burtona a Richarda Starzaka tam začne o půl desáté večer.
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Magický hlas zpěvačky a sexsymbolu minulého století dnes večer v „letňáku“
TISK, Datum: 09.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Další promítací večer Pardubického letního kina bude patřit české zpěvačce a symbolu boje proti okupaci Martě
Kubišové (na snímku vlevo).
Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 setrvala dvacet let v odporu proti komunistickému režimu a její život za totality nebyl
vůbec jednoduchý.
Píseň Modlitba pro Martu se stala doslova protestsongem okupované země. Dokumentární snímek, který dnes uvidíte v letním
kině, mapuje zpěvaččinu kariéru, odkrývá část dramatického osobního života a navíc mapuje historii Československa ve druhé
polovině 20. století.
Film Olgy Sommerové Magický hlas rebelky začne dnes o půl desáté večer v areálu letního kina u skateparku. Promítání
potrvá zhruba hodinu a půl a je jako vždy zcela zdarma.

Zpět
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Letní kino představí film o zdravotnících v Africe. Není pro slabé povahy URL
WEB, Datum: 10.07.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické letní kino , které každý prázdninový večer zadarmo promítá vedle skateparku, chystá na páteční večer slavnostní
událost. Do areálu dorazí delegace, která představí dokumentární film nazvaný Daleko za sluncem.
„Snímek vznikl v produkci HBO Europe a vypráví o pardubickém zdravotníkovi a filantropovi Aleši Bártovi, který před deseti lety
vybudoval nemocnici v chudé vesnici v západní Keni,“ uvedl pořadatel Letního kina Jan Motyčka s tím, že na promítání dorazí
kompletní delegace. „To znamená asi dvacet lidí. Začínáme klasicky po půl desáté večer,“ doplnil.
Film se silnou pardubickou stopou popisuje obětavost a vynalézavost českých odborníků při léčbě lidí v Africe. Všímá si také
nebezpečí, která v jednom z nejzaostalejších koutů světa číhají v podobě viru HIV, domácího násilí na ženách a odevzdaného
přístupu k vlastnímu životu a zdraví.
„Vypráví také o přátelství a společném boji Aleše, zkušené doktorky Dity a čtyř mediků za záchranu lidských životů. Studenti
medicíny jsou poprvé ve své profesi zodpovědni za své pacienty, poprvé se setkávají s drsnou realitou, se zrozením, ale i s
koncem života. Ve složitých podmínkách se musí spolehnout sami na sebe. Všichni společně prožívají radost z úspěchu, ale i
bolest z prohraného zápasu,“ uvedl Jan Motyčka.
Snímek určitě ale není určený lidem se slabými nervy. Velmi autenticky totiž zaznamenává třeba průběh porodů i umírání,
zákroky při nejrůznějších úrazech a nemocích, i vztah mezi evropskými zdravotníky a místními obyvateli.
„Dokument o africké enklávě, který upozorňuje na osudové rozdíly mezi chudobou a naším blahobytem, nese základní
poselství o smyslu života a pomoci druhým,“ dodal Motyčka a poukázal, že v databázi ČSFD lidé film hodnotí velmi slušnými 76
procenty.
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Povede na Duklu lanovka? URL
WEB, Datum: 11.07.2015, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - Neexistující cesta mezi pardubickým vlakovým nádražím a sídlištěm Dukla je letitým problémem krajského města.
Hovořilo se o podchodu nebo lávce, v jedné ze studií se dokonce objevil návrh postavit na Duklu městskou lanovku. Podle
informací Deníku by to nemuselo být zase takové sci-fi, jak se na první pohled zdá.
"
Dopravní podnik města Pardubic by totiž proti provozování lanovky zřejmě nic neměl. „Takové propojení mezi nádražím a
Duklou by mělo smysl, zvlášť pokud součástí projektu přednádraží bude i jižní terminál. Mohlo by se jednat o nejlevnější
variantu, jak propojit tyto dvě části města. Lanovka by navíc mohla být i velkou atrakcí pro návštěvníky i obyvatele města,"
uvedl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.
Lávka a podchod
Pravděpodobnější jsou ale spíš další dvě varianty. S lávkou se v místech vlakového nádraží historicky počítalo, o podchodu
zase uvažovala Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC). O podchodu i lávce se hovoří již dlouhou dobu. Lidé si často
zkracují cestu přes koleje a vystavují se tak nebezpečí střetu s projíždějícím vlakem.
„SŽDC počítá s podchodem, který by případně mohl vést až k areálu bývalého lihovaru. Město Pardubice není zastáncem této
varianty. Podle některých projektantů je podchod zbytečný. V časech, kdy by nebyl příliš využitý, by mohl být nebezpečný,"
uvedl před časem pardubický poslanec Martin Kolovratník, který měl propojení Dukly s dopravním centrem Pardubic jako jednu
ze svých předvolebních priorit.
Pardubický poslanec Martin Kolovratník by rád na místě viděl dokonce hned dvě možnosti, jak se na jedno z největších
pardubických sídlišť dostat. „Lávka by tam mohla být i v případě, že bude chtít SŽDC stavět podchod. Byla by to lehká
konstrukce, která by přemostila koleje. Představitelé SŽDC mi slíbili, že lávku do projektu zahrnou," dodal Kolovratník.
Zatím ovšem není jisté, že SŽDC nakonec nějakou cestu z nádraží postaví.
„Je otázkou, jak se rozhodnou. Pokud by SŽDC podchod nestavěla, zbylo by zřízení cesty na Duklu asi na město," poznamenal
ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.
Je to utopie nebo vtipné řešení?
Když před časem Deník dělal anketu mezi známými pardubickými osobnostmi, považovali lanovku spíše za utopii.
„Myšlenka se mi moc líbí, ale je to utopie. Pravděpodobnější je spojení Dukly s nádražím pomocí lávky," řekl člen Akademie
populární hudby Jiří Petr.
Někteří ale ocenili přínos takového řešení pro cestovní ruch.
„Je to vtipné řešení. Z hlediska cestovního ruchu velice zajímavá myšlenka. Proč ne? Pardubice by byly asi jediným městem v
České republice, které by vyřešilo přechod z velkého sídliště na vlakové nádraží lanovkou," podotkla bývalá ředitelka
Kulturního centra Pardubice Romana Vojířová.
Jiní zase soudili, že krajské město má mnoho akutnějších dopravních problémů, než je otázka lanovky na Duklu.
„Myslím si, že ve městě je více důležitějších investic nejen do dopravy, ale i do všech oblastí celkově. Spíše bych tipoval
přemostění ze sídliště Dukla na hlavní nádraží lávkou. Lanovka je náročnější na údržbu i dražší na provoz," sdělil Deníku
programový šéf Pardubického letního kina Jan Motyčka."
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Povede na Duklu lanovka?
TISK, Datum: 11.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

dokončení ze strany 1
Pardubický poslanec Martin Kolovratník by rád na místě viděl dokonce hned dvě možnosti, jak se na jedno z největších
pardubických sídlišť dostat. „Lávka by tam mohla být i v případě, že bude chtít SŽDC stavět podchod. Byla by to lehká
konstrukce, která by přemostila koleje. Představitelé SŽDC mi slíbili, že lávku do projektu zahrnou,“ dodal Kolovratník.
Zatím ovšem není jisté, že SŽDCnakonec nějakou cestu z nádraží postaví.
„Je otázkou, jak se rozhodnou. Pokud by SŽDC podchod nestavěla, zbylo by zřízení cesty na Duklu asi na město,“ poznamenal
ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.
Je to utopie nebo vtipné řešení?
Když před časem Deník dělal anketu mezi známými pardubickými osobnostmi, považovali lanovku spíše za utopii.
„Myšlenka se mi moc líbí, ale je to utopie. Pravděpodobnější je spojení Dukly s nádražím pomocí lávky,“ řekl člen Akademie
populární hudby Jiří Petr.
Někteří ale ocenili přínos takového řešení pro cestovní ruch.
„Je to vtipné řešení. Z hlediska cestovního ruchu velice zajímavá myšlenka. Proč ne? Pardubice by byly asi jediným městem v
České republice, které by vyřešilo přechod z velkého sídliště na vlakové nádraží lanovkou,“ podotkla bývalá ředitelka
Kulturního centra Pardubice Romana Vojířová. Jiní zase soudili, že krajské město má mnoho akutnějších dopravních problémů,
než je otázka lanovky na Duklu.
„Myslím si, že ve městě je více důležitějších investic nejen do dopravy, ale i do všech oblastí celkově. Spíše bych tipoval
přemostění ze sídliště Dukla na hlavní nádraží lávkou. Lanovka je náročnější na údržbu i dražší na provoz,“ sdělil Deníku
programový šéf Pardubického letního kina Jan Motyčka.
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Záchrana Země i erotika budou o víkendu k vidění v letním kině
TISK, Datum: 11.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Další promítací víkend Pardubického letního kina bude ve znamení amerických trháků. První z nich, který se na
plátno dostane v sobotu, je mysteriózní drama režiséra Chistophera Nolana Interstellar.
Zemi hrozí zánik.
Lze ji zachránit?
Děj filmu se odehrává v budoucnosti. Koncentrace dusíku v atmosféře roste, což vede ke zhoršování klimatu a hrozí zánik
lidské civilizace. Bývalý pilot NASA žije na farmě, která trpí neúrodou a prachovými bouřemi. Jeho dcera tvrdí, že její pokoj
navštěvuje duch a hýbe s knihami. Cooper jí nevěří, ale po silné prachové bouři si všimne pravidelných prachových obrazců
napodlaze pokoje. Uvědomísi, že se jedná o gravitační anomálii, a vydedukuje z obrazců souřadnice. Jede na místo určené
souřadnicemi a objeví tajné středisko NASA.
I nedělní snímek trhal v kinech rekordy. Film Padesát odstínů šedi, který režisérka Sam TaylorJohnson natočila podle
stejnojmenného knižního bestselleru, vypráví příběh komplikovaného vztahu mezi studentkou Anastasií a charismatickým
podnikatelem Christianem.
Mládeži do 15 let nepřístupno
V jejich vztahu jde o silný cit, kdo by ale čekal chození za ručičku a první pusu pod hvězdnou oblohou, byl by zcela vedle.
Nikoho asi nepřekvapí, že je film nevhodný pro mládež do patnácti let. Otevře nakonec tajemný Christian Anastasii svou
třináctou komnatu?Obě promítání začínají již tradičně o půl desáté večer v areálu u skateparku.
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Ušel dlouhou cestu. Zdravotník Aleš Bárta pomáhá v Africe
TISK, Datum: 13.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: Zuzana Zlinská, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Aleše Bártu odjakživa přitahovala Afrika.
Do Keni se nejprve vydal jako turista, potom se ale vrátil a chtěl pomáhat. Dnes říká, že hledal místo, kde bude mnoho lidí a
kde nebude dostupná lékařská péče. Našel ho ve vesnici Itibo, kde působí už řadu let.
PARDUBICE Vystudoval střední zdravotnickou školu a potom získal praxi v nemocnici. A když se rozhodl pomáhat jinde, volba
padla na Afriku, konkrétně Keňu.
„Od mala jsem tíhnul k Africe, dostával jsem knížky o ní a byl jsem v této své lásce podporován. A proč Keňa? V roce 1998
jsme s kamarádem koupili zájezd do Keni na safari. Nadchlo mě to a Keňa ve mně zůstala, proto jsem začal s občanským
sdružením ADRA organizovat pomoc,“ říká zdravotník Aleš Bárta.
* Proč jste si vybral zrovna oblast Nyamira a vesnici Itibo?
ADRA tehdy neměla s Afrikou žádné zkušenosti, do té doby žádný projekt v Africe nebyl. Domluvili jsme se, že na měsíc
pojedeme do Keni a budeme hledat vhodné místo pro projekt. Chtěl jsem hodně zalidněné místo, kde je velká koncentrace
nemocí, kde je velký pozemek a nedostupná zdravotnická péče. Půjčili jsme si auto a hledali, jeli jsme od východu na západ. V
Itibo jsme našli všechno.
* V jakém stavu bylo zdravotnické zařízení v Itibo?
Místní lidé neměli šanci na kvalitní zdravotní péči. Na pozemku byly jen tři budovy, do kterých pršelo a ve vybavení byla jen
chlupatá vata, žiletka a pár injekčních stříkaček, které se nesterilizovaly. Pouze se omývaly dešťovou vodou. To bylo vše.
* A tam jste dodnes?
Ano, tam to začalo a pokračuje až do dnešních dnů. Po našem návratu ADRA vyhlásila veřejnou sbírku a za rok jsme se díky
dárcům vraceli zpět do Itibo. Začala rekonstrukce, museli jsme sehnat auto. Místní nám pomáhali. Přijali nás velice dobře.
Poprosili jsme například, aby přišlo třicet lidí na opravu střechy a ono jich dorazilo šedesát. Byli rádi, že si mohou vydělat.
* Jak silně na vás nové prostředí působilo, dostavil se kulturní šok?
Dodnes nás překvapují některé věci, například místní tradice. Zdejší kmen stále vyznává černou magii jako jeden z mála.
Setkáváme se i se znásilněnými dětmi, domácím násilím. Pořád jsou tam věci, které nás překvapují. Například s mačetami si
tam hrají i děti, které je sotva unesou. Útoky mačetou tam nejsou nic neobvyklého.
* Setkáváte se také s HIV a AIDS? Liší se nějak přístup k takto nemocným pacientům?
Kmen, u kterého působíme, je jeden z těch, který je velice výrazně zasažen virem HIV. Naučili jsme se, že ke každému
pacientovi, ať je to dospělý, nebo dítě, musíme přistupovat, jako by byl HIV pozitivní. Pokud má krvavé zranění nebo hrozí
kontaminace tělesnými tekutinami, tak se chráníme.
* Necítíte se někdy bezmocně, když vidíte nevyléčitelně nemocné děti?
Snažím se dělat osvětu na školách. Lékaři chodí do škol a říkají dětem, co je virus HIV. Problémem jsou informace, které lidé
získávají jinde, třeba v kostelech. Tam jim říkají, že kondomy nejsou dobré, že lidé potom dostanou rakovinu.
* Vy jste v Africe získal nové jméno. Jak jste k němu přišel?
Když jsme v roce 2008 otvírali novou budovu porodnice, měli jsme velkou oslavu. Přišlo asi 500 lidí. Při tomto aktu mě místní
přijali mezi sebe. Dali mi jméno Makori. To znamená: Ten, který přišel z velké dálky, aby pomáhal.
Fakta Daleko za sluncem Film režisérky Olgy Špátové dokumentuje působení českých lékařů a zdravotníků v keňském Itibo
včetně Aleše Bárty. Snímek, který v pátek večer promítalo pardubické letní kino , dává nahlédnout do každodenního života
zdravotníků a jejich pacientů. Naturalistickým způsobem ukazuje narození i smrt, běžné úrazy i jejich léčení a také život zdejších
lidí. Na projekci dorazilo několik stovek lidí.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Zuzana Zlinská, spolupracovnice MF DNES
Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: Ten, co přišel pomáhat Zdravotník Aleš Bárta s dokumentární režisérkou Olgou Špátovou v pardubickém letním
kině.
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Kontroverzní ruské drama o chtivém starostovi uvidíte dnes večer v letním kině
Pardubice – Lehce kontroverzní ruské drama uvede dnes večer Pardubické letní kino . Film s vypovídajícím názvem Leviatan
natočil režisér Andrej Zvjagincev v roce 2014. Snímek, který je kritický k současné ruské moci, poté Rusko vyslalo do nominací
na Oscara.
A to i přesto, že v ruských kinech nesměl být vůbec uváděn.
Leviatan vypráví příběh Kolji, jehož pozemek se vydíráním a zastrašováním snaží získat zkorumpovaný proputinovský starosta.
Kolia žije v malém městě na severu Ruska. Hned vedle domu, kde žije se svou ženou a synem, má autoopravnu. Avšak
starosta blízkého města ho chce o dům, pozemek i práci připravit. Kolia se nenechá koupit, je neústupný a odmítá se vzdát.
Nejen majetku a vlastní půdy, ale i veškeré té krásy, která ho již od dětství obklopuje. Starosta se ovšem postupem času stává
stále více agresivním...
Jak ruské drama dopadne, to se dozvíte už dnes večer od půl desáté v Pardubickém letním kině u skateparku.
Leviatan drama, Rusko 2014, 140 minut režie: Andrej Zvjagincev
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Pardubické letní kino Pernštejn promítne dnes večer u skateparku snímek Soudce
TISK, Datum: 14.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního
vlakového nádraží snímek Soudce.
„Robert Downey Jr. hraje ve filmu právníka Hanka Palmera, který se z velkoměsta vrací domů,kde prožil dětství a kde je jeho
odcizený otec, maloměstský soudce (Duvall), podezřelý ze spáchání vraždy. Palmer se rozhodne zjistit pravdu a v průběhu
pátrání obnovuje spojení s rodinou, od které před lety odešel,“ nastínil děj snímku promotér Pardubického letního kina
Pernštejn Jan Motyčka a dodal, že bezplatná projekce se koná v případě příznivého počasí.

Region vydání: Východní Čechy
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Měl toho plné brýle, zboural s nimi i stojan. Další opilec zase odmítal opustit letní kino
TISK, Datum: 14.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (sejk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Linka 112
Pardubice – Byl tak opilý, že už skoro neviděl na cestu. Padesátiletý muž na třídě Míru srazil, při své snaze trefit se alespoň
mezi domy, vystavený stojan se slunečními brýlemi. „Pádem na zem se rozbilo jak zrcadlo na stojanu, tak i pět kusů slunečních
brýlí. Hlídka městské policie, která událost přijela řešit, ale nebyla schopna s mužem navázat komunikaci. Orientační dechovou
zkouškou u muže naměřila 3,54 promile alkoholu,“ uvedla mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová. Neřízenou střelu
čekal převozna záchytnou stanici a vzniklou škodu bude muset prodejci uhradit spolu s tisícikorunovou pokutou, kterou dostal
od strážníků. Zajímavý byl i další případ opilého muže. Tomu se natolik zalíbilo v Pardubickém letním kině, že jej odmítl opustit.
Nebylo to bohužel kvůli dramaturgii, ale opět vinou požitého alkoholu. „Třiatřicetiletý muž po ukončení produkce odmítal i přes
četná upozornění personálu místo opustit. Provozovatel se tedy obrátil na městskou policii. Podnapilý muž ovšem odmítal
komunikovat i s hlídkou, naopak byl vulgární a hlasitě nadával,“ sdělila mluvčí strážníků. Z místa se muž začal zvedat až teprve,
když jej strážníci za jeho neurvalé chování chtěli potrestat pokutou.„Muž neuposlechl jejich výzvy, aby vyčkal na místě, ale
naopak se rozhodl utéci. Za pomocí donucovacích prostředků hmatů a chvatů byla muži přiložena pouta,“ poznamenala Lucie
Klementová. Provinilce čekala taktéž záchytná stanice a po vystřízlivění rovněž účtenky. Za předvedenou produkci na částku
tisíc korun a nocleh.
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Hvězdní Tři bratři dnes v letním kině
TISK, Datum: 15.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního
vlakového nádraží českou pohádku režiséra Jana Svěráka s názvem Tři bratři.
„Tři bratři, které ztvárnili herci Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula, se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli
nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve
kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska,“ nastínil děj snímku promotér Pardubického letního
kina Pernštejn Jan Motyčka.
Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru.
„Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře,“
pokračoval Jan Motyčka a dodal, že bezplatná projekce se koná v případě příznivého počasí.
Zdánlivě idylický pohled se mění
Zítra se od půl desáté večer mohou diváci těšit na dokumentární film Stále spolu. Řeší pětadvacetileté manželství Petra a
Simony. Pár se i se svými dětmi straní společnosti. Nabízí zprvu idylický pohled, který se při bližším zkoumání mění v
pochybnosti...

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Měl toho plné brýle, zboural s nimi i stojan
TISK, Datum: 15.07.2015, Zdroj: Orlický deník, Strana: 3, Autor: (sejk), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 13 231, Rubrika: Orlicko

Linka 112
Pardubice /Od sousedů/ – Byl tak opilý, že už skoro neviděl na cestu. Padesátiletý muž na třídě Míru srazil, při své snaze trefit
se alespoň mezi domy, vystavený stojan se slunečními brýlemi. „Pádem na zem se rozbilo jak zrcadlo na stojanu, tak i pět kusů
slunečních brýlí. Hlídka městské policie, která událost přijela řešit, ale nebyla schopna s mužem navázat komunikaci. Orientační
dechovou zkouškou u muže naměřila 3,54 promile alkoholu,“ uvedla mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.
Neřízenou střelu čekal převoz na záchytnou stanici. Zajímavý byl i další případ opilého muže v Pardubickém letním kině.
„Třiatřicetiletý muž po ukončení produkce odmítal i přes četná upozornění personálu místo opustit. Provozovatel se tedy obrátil
na městskou policii. Podnapilý muž ovšem odmítal komunikovat i s hlídkou, naopak byl vulgární a hlasitě nadával,“ sdělila
mluvčí strážníků. Z místa se muž začal zvedat až teprve, když jej strážníci za jeho neurvalé chování chtěli potrestat pokutou.
„Muž neuposlechl jejich výzvy, aby vyčkal na místě, ale naopak se rozhodl utéci. Za pomocí donucovacích prostředků hmatů a
chvatů byla muži přiložena pouta,“ poznamenala Lucie Klementová. Provinilce čekala taktéž záchytná stanice.
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Nenechte si ujít
TISK, Datum: 16.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Zdánlivě rodinná idylka se dnes večer v letním kině promění ve stín pochybností
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede zdarma dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního
vlakového nádraží český dokumentární film Stále spolu.
„Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let.
Mají devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce – bez televize, počítače a tekoucí vody.
Autoritativní Petr vede potomky ke svobodě a souznění s přírodou a zároveň se je snaží chránit před škodlivým vlivem
konzumní společnosti. Rodinná soudržnost působí na první pohled idylicky. Při bližším pozorování však začínají vyvstávat
pochybnosti,“ nastínil děj snímku promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
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Oceňovaní Klauni dnes večer v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 17.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: Klára Košťálková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura východní čechy

Náš tip
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede zdarma dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního
vlakového nádraží českofinský tragikomický film Klauni, který se odehrává v období komunismu.
Kaiser a Lábus
V hlavních rolích si zahrají Oldřich Kaiser, Jiří Lábus nebo Didier Flamand.
Scénář napsal Petr Jarchovský podle námětu uznávaného mima Borise Hybnera. Ambiciózní film evropského stylu byl natočen
pod vedením režiséra Viktora Tauše.
Nerozlučná trojice?
„Na počátku kariéry vytvořili Oskar, Max a Viktor klaunskou skupinu Busters. Jejich klauniády představovaly naději svobody
uprostřed nehybné bažiny odporu v komunistickém režimu bývalého Československa. Poté se však mezi třemi klauny cosi
vážného odehrálo,“ nastínil děj příběhu promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Jak se ukáže, národem milovaní klauni se mezi sebou nedokážou vystát.
Návrat z emigrace
„Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigrace, aby v Praze uzavřel svoji uměleckou kariéru. Setkání s bývalými přáteli vede k
nevyhnutelné vzájemné konfrontaci. Osud jim tak nabízí ještě jednu šanci, jak to naposledy pořádně roztočit,“ vyjádřil se Jan
Motyčka. „I po třiceti letech otázka zůstává stále stejná: Kdo se bude smát naposled?,“ poznamenal promotér Pardubického
letního kina Pernštejn, kde bude zítra ve stejný čas a a na stejném místě k vidění britský životopisný snímek Teorie všeho.

Zpět

Dnes je úplně jedno, kdo se s kým drží za ruku, říká promotér letního kina Motyčka
TISK, Datum: 18.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: Lenka Štěpánková, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Jan Motyčka je v Pardubicích jméno velmi známé. Do povědomí Pardubáků se zapsal především jako promotér letního kina, ale
také jako představitel gay komunity.
PARDUBICE Zatímco pro většinu lidí je léto symbolem dovolené a odpočinku, pro Jana Motyčku to znamená maximálně pět
hodin spánku denně. Svůj volný čas totiž už deset let věnuje letnímu kinu.
„V kině jsem byl téměř každý promítací den. Kromě léta, kdy jsem skončil ve vazbě,“ říká Motyčka. Tam se ocitl kvůli podezření
z krácení daní. Hovořilo se však i o tom, že za jeho zatčením stály politické tlaky.
* Jak vznikla myšlenka letního kina v Pardubicích?
Po prvním ročníku Febiofestu, kdy jsme promítali na netradičních místech, například na letišti, v pivovaru nebo v pardubickém
krematoriu. Tam šlo o film Juraje Herze Spalovač mrtvol, který se právě v krematoriu před pětatřiceti lety natáčel. Setkalo se to
s neuvěřitelným zájmem, ukázalo se, že projekce zasazená do místa, které s ní úzce souvisí, ještě víc umocní zážitek. Poté jsme
s tehdejší vedoucí odboru kultury na magistrátu festival hodnotili a padla zmínka o tom, jak by bylo skvělé oživit Tyršovy sady i
v období letních prázdnin. Tak se zrodila idea letního kina. Tehdy jsme si naivně mysleli, že sto tisíc korun musí bohatě stačit.
Postupem času se ukázalo, že projekt stojí mnohem víc. Dnešní rozpočet je kolem 1,2 milionu korun.
* Letnímu kinu věnujete spoustu času. Máte z toho sám nějaký příjem?
Přepočteno na hodiny menší než naši brigádníci (smích). Ale jde o náš autorský projekt, který je neodmyslitelně spojen s
každým létem. Většina lidí o prázdninách vyráží na dovolenou, my s kolegou vyrážíme do Tyršových sadů, případně ke
skateparku. Náš vztah k letnímu kinu je bez nadsázky otcovský. I proto jsme o něj bojovali, když mu některé radniční party
úplně nepřály.
* Tím mi nahráváte na další otázku. Stávalo se, že jste musel bojovat o dotace, nebo narychlo měnit místo promítání. Nechtěl
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jste to někdy prostě vzdát?
Zpravidla si to říkám několikrát ročně. Stále mi to ale za to stojí, přestože více než polovinu rozpočtu musíme pokrývat sami.
Máme štěstí, že máme jako partnery stabilní a tradiční firmy, přesto to ale není úplně jednoduché - zvlášť v době, kdy je
reklamních možností spousta. Bylo by fajn, kdyby si některý osvícený politik udělal statistiku kulturních akcí pořádaných v
Pardubicích a porovnal, kolik dnů jednotlivé akce mají, pro kolik lidí se pořádají a kolik na ně město přispívá. Zjistil by, že je tu
značný nepoměr, protože mnohdy jsou stotisícovými dotacemi podporovány jednodenní akce, zatímco dvouměsíční kino
rozhodně přímo úměrnou částku nedostává.
* Čemu kromě letního kina se ještě věnujete? Co vás živí?
Reklamní, grafická, kreativní a produkční tvorba a realizace firemních open air filmových projekcí. Navíc jsme začali filmy nejen
promítat, ale i produkovat a distribuovat. Předloni to byl celovečerní dokument Jana Nováka o hokejistech s názvem Pušky,
puky, pivo a psi a letos nám bylo ctí v letním kině uvést další film, na němž se tento českoamerický filmař režijně podílel - Pivo a
Pardubice.
* Byl jste úspěšný podnikatel, který se angažoval v kulturní oblasti, uspěl jste i ve volbách. Pak ale přišel strmý pád v okamžiku,
kdy vás zatkla policie. Jak na toto období vzpomínáte?
S odstupem času jako na velmi poučnou éru, byť mne nespravedlivě poškodila. Začalo to velmi razantní akcí, poté se v médiích
šířila spousta polopravd a nesmyslů, celé to bylo značně nafouknuté a přehnané, ale s tím už se bohužel nedá nic dělat. Ale
pravda nakonec vyšla najevo a má nevina se prokázala, o čemž svědčí fakt, že tu teď spolu sedíme a povídáme si.
* O co tam tedy šlo?
De facto o účetní nedopatření, nesrovnalost, která bohužel na první pohled mohla působit jako pokus o krácení daně. Vše se
navíc zkomplikovalo zbytkem stimulační látky, dlouhá léta zapomenuté na dně ledničky. Slova dlouho a zapomenuté podtrhuji,
protože podobné podpůrné prostředky patřily k mým občasným hříchům dávného mládí, teď se už několik let raději intenzivně
věnuji sportu.
* Co může člověk ve vazbě dělat?
Nic. Prostor je tam velmi omezený - obrazně i doslova. Jste tam v jedné malé místnosti se třemi lidmi, často z jiného etnika.
Třiadvacet hodin denně pobýváte v cele velikosti koupelny a prostoru pro kreativní tvorbu není moc. Člověk může akorát číst,
což u mne vyústilo v několik přečtených knížek týdně. Pomáhalo mi, že jsem byl přesvědčen, že je to celé hrozný omyl a musí to
za pár dní skončit. Seděl jsem na posteli, měl stále sbaleno a při každém zachrastění klíčů předpokládal, že jdu domů. Nakonec
to trvalo neuvěřitelného půl roku.
* Jaký je ve vazbě režim?
Stejný jako v nejpřísnější české věznici, kde nesmíte chodit ven. Dokonce se traduje, že vazba je horší než samotné vězení,
protože má obviněné zlomit. Velmi ubíjející je fakt, že jste v malé místnosti, jejíž součástí je toaleta a kde není ani teplá voda,
ani elektřina. Navíc jste s lidmi, které byste si nikdy nevybrala. Nejděsivější ale je, že člověk, který má nesrovnalosti v daňovém
přiznání, sdílí celu s recidivisty a obviněnými z vraždy nebo z obchodu s bílým masem. Tak jsem byl s dagestánským teroristou,
polským kapsářem, kluky, kteří v Bulharsku falšovali platební karty, nebo s Nigerijcem, jenž údajně organizoval falešné svatby
kvůli legalizaci pobytu v Evropské unii. Takže jsem měl nakonec štěstí.
* Štěstí?
Byli to relativně normální lidi a nebyli agresivní. Myslím, že zrovna onen Nigerijec někde slyšel, že v Česku je fajn, tak sem
prostě šel a stal se v podstatě nevědomky součástí nějaké skupiny, jejíž hlavní aktéři trestnou činnost opravdu páchali.
* Když se na tuto zkušenost díváte s odstupem času, změnilo to nějak váš pohled na svět a přístup k životu?
Dám si pozor, až budu vyplňovat příští daňové přiznání (smích). Ale vážně: definitivně jsem si uvědomil, co je v životě
nejdůležitější. Myslím, že jsem to přestál s humorem, nadhledem a snad i s noblesou. Dodnes mám pár facebookových
známých z tohoto prostředí. Byla to zajímavá a důležitá životní zkušenost - a každá životní zkušenost by vás měla poučit.
Pozitivní je i to, že jsem ve vazbě zhubl asi patnáct kilo.
* To není zrovna dobrá vizitka pro tamější kuchaře.
Mám pocit, že rozpočet na snídani, oběd a večeři je asi 40 korun. Takže člověk nemůže očekávat čtyřchodové degustační
menu.
* Hovořilo se o tom, že za vaším zatčením možná stály nějaké politické tlaky. Nelitujete tedy svého vstupu do politiky?
Nechci z toho nikoho podezřívat, ale je pravda, že razance, dramatičnost a načasování mého zatčení se nezdají náhodné. Díky
politice jsem ale poznal i úžasné lidi. Takže - jak zpívala Edith Piaf - ničeho nelituji.
* Když jste kandidoval, neměl jste obavy, že vás lidé nebudou volit kvůli vaší sexuální orientaci, která byla obecně známá?
Z toho jsem obavu opravdu neměl. Myslím, že dnes je úplně jedno, kdo se s kým drží za ruku, pokud se chová slušně a nikomu
neubližuje. Je dobře, že dnes si to lze už v útlém věku bez následků přiznat. Nejhorší je žít ve lži a přetvářce před ostatními i
sebou samým. Neznám nikoho, kdo by měl dnes problém vyjít s tím najevo. Možná je to ale těžší v menších městech a na
vesnicích a také v jiném prostředí než uměleckém.
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* Musel jste někdy svou orientaci tajit?
Od svých patnácti let ne.
* Vaše okolí to tedy přijalo dobře?
To už je tak dlouho, že si to ani nepamatuji (smích). Měl jsem štěstí v tom, že jsem měl normální rodiče, zčásti z uměleckého
prostředí. Nikdy jsem to nevnímal jako něco problematického. Dokonce jsme kdysi dávno v Pardubicích založili diskotéku Ptačí
klec, což byl první velký gay klub na východ od Prahy, který na rozdíl od všech ostatních nebyl nikde v podzemí. Naopak to
byla velká diskotéka, kam chodila spousta lidí z celé republiky, a to nejen z gay komunity.
* Co byste poradil člověku, který se chce přiznat k menšinové sexuální orientaci?
Ať s tím příliš neotálí a udělá to. Dnes si lze díky internetu vyhledat jakékoli informace na toto téma. Je určitě lepší to nejdříve
probrat s rodinou a nejbližšími. První lásky jsou nejkrásnější a je dobré je prožít bez jakýchkoli obav a zábran.
* Česká společnost je ostatně k homosexuální orientaci poměrně tolerantní.
Ano, ani já osobně si nepamatuji jedinou negativní reakci tohoto typu na moji adresu.
* Takže se vám nikdy nestalo, že by vás kvůli tomu někdo odsuzoval?
Do očí určitě ne. A co oči nevidí, srdce nebolí. Navíc dnes je to nepoměrně komfortnější než třeba před čtyřiceti lety. Když si
člověk představí, jaké hrůzy tehdy museli lidé prožívat... Teď je to mnohem snadnější a jednodušší. O to víc bychom si měli
vážit toho, že žijeme ve svobodné zemi.
* Možná je to i tím, že česká společnost je převážně ateistická.
Zcela jistě. Být gay v Polsku je určitě složitější.
Určitě si dám velký pozor, až budu vyplňovat příští daňové přiznání.
Fakta
Jan Motyčka
Šestatřicetiletý podnikatel v oblasti reklamy, ředitel společnosti Cinema Time Jan Motyčka je známý především jako promotér
Pardubického letního kina , které už 10 let promítá každý prázdninový večer filmy. Kromě toho byl také mnoho let
pořadatelem pardubické části Febiofestu. V roce 2002 rovněž založil legendární pardubický gay klub Ptačí klec. Mezi jeho
koníčky patří kreativní práce, film a televizní produkce HBO. „Jsem největší propagátor tvorby této úžasné televizní stanice na
východ od Prahy,“ říká Motyčka.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Lenka Štěpánková, spolupracovnice MF DNES
Foto autor: Foto: 2x Tomáš Kubelka
Foto popis: Promotér Letní kino v Pardubicích založil Jan Motyčka v roce 2006. Od té doby kino promítá snímky každý
prázdninový večer a vstup je zdarma. Rozpočet projektu je v dnešní době 1,2 milionu korun, ale o dotace od radnice musel
Motyčka v minulosti několikrát bojovat.
Foto popis: Sportovec Ve vazbě Motyčka výrazně zhubl. Nyní pravidelně sportuje.
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Příběhy o síle lásky a záchraně světa v letním kině
TISK, Datum: 18.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Klára Košťálková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede zdarma dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního
vlakového nádraží britský romantický film Teorie všeho na motiv života Stephena Hawkinga (viz foto).
Síla lásky
„Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí
jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo,“ láká na dnešní filmovou projekci promotér Pardubického letního kina
Pernštejn Jan Motyčka.
„Hlavní postava zvládá hravě vysvětlit nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru, sama ale nechápe, jak je možné, že jeho
vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska,“ pokračoval Jan Motyčka.
Příběh studenta
Příběh začíná v roce 1963, kdy má jednadvacetiletý Stephen Hawking, student kosmologie na Cambridge, našlápnuto ke
skvělé budoucnosti.
Spolužáci i profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako krásná Jane, která na stejné škole studuje umění. On na oplátku
zbožňuje ji.
Když však v osobním i profesním životě stane na pomyslném vrcholu, zažije nemilosrdný pád. Ato doslova.
„Lékařské vyšetření po jednom z mnoha jeho nešikovných zaškobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu – neléčitelné postupné
ochrnutí nervového systému, které do dvou let ukončí smrt,“ sdělil Deníku Jan Motyčka.
Jenže Jane a Stephen se osudu vzepřou. Vezmou se a snaží se žít normální život. On si nemoc nepřipouští a dodělává si
doktorát. Ona ho všemožně podporuje, často až za hranici sebeobětování.
„Čím víc se blíží předpokládaný konec, tím hektičtěji se oba snaží společně žít,“ vyjádřil se promotér Pardubického letního
kina Pernštejn.
Na hraně zítřka
Zítra večer od 21:30 hodin uvede Pardubické letní kino Pernštejn akční snímek Na hraně zítřka.
Tento americký scififilm režiséra Douga Limana pojednává o záchraně našeho světa v brzké budoucnosti.
„Svět napadli mimozemšťané a jeden muž (Tom Cruise), který se stále vrací do budoucnosti a zpět, je pověřen nelehkým
úkolem zachránit kolonizující svět,“podotkl Jan Motyčka a dodal, že film je natočen podle stejnojmenné předlohy od spisovatele
Hiroši Sakurazaka.
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Výjimečné drama mladého chlapce již dnes v letním kině
TISK, Datum: 20.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Klára Košťálková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede zdarma dnes večer od 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle
vlakového nádraží americké filmové drama Chlapectví zroku 2014.
Natáčení trvalo dvanáct let
Příběh o dospívání jednoho obyčejného chlapce chtěl režisér Richard Linklater natočit co nejpoctivěji, proto na němpracoval
dvanáct let.
„Každý rok, na tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby dala dohromady další střípek do jedné
životní mozaiky,“ uvedl promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Výsledkem je film, který je neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak neuvěřitelně množství emocí dokáže ze svých diváků
vydolovat.
„V tomto průkopnickém snímku hrají Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Ethan Hawke a další,“ sdělil promotér letního kina.
Tvorba postav proudem času
Chlapectví se začalo natáčet bez úplného scénáře. Režisér Richard Linklater měl u každé postavy nastíněn vývoj děje a závěr.
„Nicméně průběžná tvorba scénáře na další sezonu vycházela vždy z materiálu natočeného minulý rok. Nastiňovala tak změny,
které se během roku u každého herce udály,“ prohlásil promotér.
Nejvíce ovlivněna byla postava mladého Masona herce Ellara Coltrana.
Životní milníky mladého chlapce
Mason je sympatický šestiletý kluk, který po rozvodu rodičů žije se starší sestrou Sam a matkou. S otcem se obě děti pravidelně
vídají a mají s ním kamarádskývztah.„Takováje Masonova výchozí životní situace, z níž se vydává vstříc dospívání, prvním
láskám, přátelům, konfliktům a usmiřování se sestrou a matkou,“ podotkl promotér.
Zítra nezmeškejte jedinečný krimi snímek Slídil.
V hlavní roli reportéra na volné noze si zahraje Jake Gyllenhaal. Jak daleko je ochoten zajít, zjistíte již brzy v letním kině.
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Slídil už dnes večer v letním kině!
TISK, Datum: 21.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Právě dnes
Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celou dobu prázdnin promítá zdarma v případě příznivého počasí v
areálu vedle skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží atraktivní filmové tituly, bude dnes od 21:30 hodin k vidění Slídil.
A o čem pojednává? „Sociopat Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) je reportér na volné noze, který natáčí videa trestných činů v jejich
syrovosti pro zpravodajskou stanici v Los Angeles. Lou stírá hranice mezi účastníkem a pozorovatelem,aby se stal hvězdou
svého vlastního příběhu. Jak daleko je ochoten zajít?,“ nastínil děj promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
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Letní kina o prázdninách promítají v parcích i na hradě
TISK, Datum: 21.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (zuz), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE V Pardubickém kraji se promítání pod širým nebem daří. Kina se snaží nabídnout divákům novinky, oceňované
snímky i artové filmy.
V pardubickém letním kině, které promítá po celé prázdniny každý den, diváci masově dorazili hned na několik snímků.
„Největší návštěvy jsme zatím zaznamenali na komedii Co jsme komu udělali, snímek Padesát odstínů šedi nebo na pohádku
Tři bratři,“ říká zakladatel letního kina Jan Motyčka. Na tyto filmy přišlo do areálu u skateparku více než tisíc lidí.
Program pro specifické publikum nabízí chrudimské letní kino. „Nyní promítáme každý týden od úterý do soboty. Úterky patří
artovým snímkům a na ty je vstupné zdarma. Na ostatní filmy je vstupné stokoruna,“ říká Richard Herbst z chrudimského letního
kina. Na filmy sem obvykle přicházejí desítky lidí. „Někdy se hosté zdrží, opékají se tu špekáčky na ohni,“ dodává.
V krásném prostředí se mohou na promítání dívat i návštěvníci hradu Košumberk nedaleko Luže. Letní kino svým divákům
letos představuje celou řadu filmů, které získaly prestižní ocenění včetně Oscarů. Nedávno se promítal Interstellar, přichystáno
je také promítání Amerického snajpra. Kromě filmového zážitku si odsud lidé odnesou i zážitek z pobytu na hradě. Vstupné na
filmy je 30 korun.
Tradici a své kouzlo má také letní kino Konopáč, které letos promítá dvakrát do týdne, a to ve středu a v sobotu. Vstupné stojí
50 korun a pořadatelé nabízejí zejména odpočinkové lehké filmy. „V nejbližší době je to například pohádka Ledové království,
komedie Hodinový manžel či pohádka Asterix: sídliště bohů,“ uvádějí organizátoři.
Na promítání pod širou oblohou ale mohou zavítat filmoví fajnšmekři například také v Hlinsku, ve Svitavách či Holicích.
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Neohrožení hrdinové dnes v letním kině
TISK, Datum: 22.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – Dnes v 21:30 hodin uvede zadarmo Pardubické letní kino Pernštejn u skateparku nedaleko hlavního vlakového
nádraží francouzský animovaný film Asterix: Sídliště Bohů.
Stranou světu čelí obležení Římanů
„Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů. Julius Caesar je vynikající stratég a vojevůdce, který dosud
nenašel přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo slavnému římskému orlovi a odolává jeho
válečným výpadům,“ nastínil děj promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
„Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prosté vesničany kouzlem civilizace v
podobě monumentálních římských staveb,“ uvedl promotér letního kina.
Vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních panelových domů). Ale rozhodně s
honosným názvem – Sídliště Bohů.
Asterix a Obelix se musí opět spojit
Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese, nadevše milují.
„Přece nedopustí, aby se z jejich milovaného domova stal pouhý turistický skanzen. Musejí dát hlavy dohromady a pokusit se
prohnaného Caesara v této podlé bitvě porazit,“ dodal Jan Motyčka.
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Toto a jeho sestry již dnes v letním kině
TISK, Datum: 23.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Pardubice–Dnesvečerv21:30 hodin uvede zadarmo Pardubické letní kino Pernštejn u skateparku nedaleko hlavního
vlakového nádraží rumunský dokumentární film Toto a jeho sestry.
Sourozenci navždy
„Tento snímek režiséra Alexandra Nanaua pojednává o spletitém životě malého chlapce Totonela a jeho sester Andreee a
Anně, kteří jsou k sobě vázáni silným sourozeneckým poutem,“ sdělil promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan
Motyčka.
Jejich matka je ve vězení, a tak jsou odkázáni jen sami na sebe apomocpříbuzných. Ti si ale z jejich bytu na bukurešťském
předměstí udělali feťácké doupě...
Vstříc budoucnosti
Nejstarší Anna (17) brzy také propadá drogám. Andreea (15) však hledá únik ze sociální pasti a podaří se jí zajistit pro sebe a
Tota (10) bydlení v dětském domově.
Ani vstříc budoucnosti sourozenci neztrácejí víru sami v sebe a doufají, že rodina bude zase jednou pohromadě.
„Film díky intimní blízkosti kamery dostává diváka plně do života outsiderů. Života, ve kterém se o šanci na život musí tvrdě
bojovat,“ dodal promotér Jan Motyčka.
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Hvězdné kapely, letní kino či barokní slavnost
TISK, Datum: 23.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Tipy na
víkend

Putovní hudební festival se tento víkend stěhuje na Kunětickou horu
PARDUBICKO
Kunětická hora – Putovní hudební festival se tento víkend stěhuje na Kunětickou horu. Přehlídka kapel České hrady CZ se tam
koná od pátku 24. do soboty 25. července a bude mít již tradičně dvě scény. V pátek vystoupí například populární formace
Wohnout, Mandrage, Monkey Business nebo Tomáš Klus. Sobota láká na No Name, Xindla X, Portless, Wanastowi Vjeci,
Chinaski, Rybičky 48, Sto zvířat, Čechomor či Mig 21 a další.
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn si i na tento víkend připravilo opravdové filmové pecky. Sobota 25. července
bude patřit životopisnému akčnímu drama Americký sniper, nedělní program nabízí romantickou komediiS láskou, Rosie.
Promítání je zcela zdarma a začíná v areálu skateparku blízko hlavního vlakového nádraží vždy ve 21:30 hodin.
Choltice – Choltický zámek láká na sobotu na Barokní slavnost pro velké i malé. Koná se od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se
mohou těšit na tvořivé dílny pro děti inspirované barokem, promítání studentského filmu Kamenný příběh, ukázku barokních
tanců z francouzského dvorského života z přelomu 17. a 18. století a vyprávění o zajímavostech tehdejší doby. Nebude chybět
ani dobový jarmark a možnost focení v kostýmech.

Foto autor: Ilustrační foto: archiv Deníku
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Letní kino bude dnes plné erotiky. U skateparku promítne Fotografa
TISK, Datum: 24.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
Vychodní Čechy

Náš tip
Pardubice – Středem jeho života byly vždy ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu, nezřídka postavy až
pitoreskní, či ty, co ho obklopovaly v soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně nebo třeba intelektuální
obdivovatelky.
Bouřlivý život
Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život.
Ale i takové, které s proslulým umělcem toužily spojit svou budoucnost, posedlé touhou zkrotit jeho svobodomyslnost, sdílet s
ním jeho majetek, talent i geny.
Exempláře všech těchto ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného filmu Fotograf, který je příjemně hořkou komedií s
erotickými prvky.
V příběhu, jenž je inspirován životem a dílem známého českého fotografa Jana Saudka, se vracíme k některým osudovým
křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní.
Vstup je zdarma
„Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení,“ konstatoval Jan
Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn, kde bude tento snímek k vidění dnes od 21:30 hodin. V případě
příznivého počasí se bude promítat v areálu vedle skateparku nedaleko hlavního pardubického vlakového nádraží.
Vstup je jako obvykle v Pardubickém letním kině Pernštejn zcela zdarma.
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Na projekci filmu Fotograf dorazí režisérka Pavlásková
TISK, Datum: 24.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Významná návštěva přijede dnes večer do pardubického letního kina , které zdarma promítá každý prázdninový
večer nedaleko lihovaru. Na projekci snímku Fotograf se totiž zúčastní delegace v čele s režisérkou Irenou Pavláskovou.
Dobře hodnocený film o Janu Saudkovi tak doprovodí zajímavý bonus. „Tato zkušená a úspěšná filmařka, která původně
vystudovala na FAMU dokumentární režii, před slavnostním uvedením snímku Fotograf pohovoří nejen o dráždivých
okolnostech jeho vzniku, ale také o své letité spolupráci s Karlem Rodenem nebo o tom, proč původně chtěla, aby hrál Jana
Saudka Oldřich Kaiser,“ uvedl provozovatel letního kina Jan Motyčka.
Právě díky výkonu Karla Rodena a citlivému přístupu režisérky, která natočila inteligentní snímek plný erotiky a nahých
ženských těl (ale přitom prostý oplzlostí a buranství), je film Fotograf mimořádný a dnes od 21.30 hodin by si jej v letním kině
neměli fanoušci českého filmu nechat ujít.
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Radní Ninger zkritizoval pomoc v Keni
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PARDUBICE Když se v půlce července v pardubickém letním kině promítal film Daleko za sluncem o zdravotníkovi Aleši Bártovi,
na konci projekce se u diváků objevil nevšední mix emocí. Řada z nich plakala, ale zároveň tleskala a aplaudovala rodákovi z
Pardubic za to, jak pomáhá léčit zubožené lidi v zapomenuté části Keni.
Ne všichni však činnost mladého muže, který s sebou do Afriky vozí i další české doktory, kvitovali s povděkem. Poměrně
překvapivě zazněla nejtvrdší kritika od radního a kandidáta ČSSD na post primátora Pardubic Vladimíra Ningera.
„Je jistě prima pomáhat černouškům, aby jich potom 5000 denně přeplulo Středozemní moře a zaplavili Evropu pod vlivem idejí,
které jsme jim tam zavlekli a kterými jsme jim zničili jejich do té doby šťastný život (misionáři počínaje a moderními zlatokopy
konče). Dobro má konat každý a to nejlépe doma. Raději pomoci starým a nemohoucím u nás doma,“ uvedl na oficiálním
facebookovém profilu Letního kina Ninger.
Jeho reakci okamžitě odsoudila velká řada fanoušků kina i samotného Aleše Bárty. Většina z nich upozorňuje na to, že sám
Ninger je také lékař, a proto by Bártovi měl spíše fandit a podporovat ho. „Pane doktore Ningere, jsem moc rád, že se věnujete
politice. Bude to lepší pro populistickou politiku než pro plnění přísahy, kterou jste jako lékař kdysi složil. Neznám vás osobně a
jsem rád. Z vašeho příspěvku je jasné, ze nerozumíte ani epidemiologii, ani geografii, ani lidskosti,“ uvedl například lékař Viktor
Korček.
Obhajoba Ningera: Musíme pomáhat hlavně doma Sám Ninger svůj názor ochotně okomentoval. To, že nepoužil úplně šťastná
slova, částečně připustil. „Asi tam zaznělo více než muselo,“ uvedl Ninger, který prý chtěl jen upozornit na to, že Česká
republika má svých problémů dost, a že proto je lepší pomáhat doma. „Chtěl jsem hlavně poukázat na to, že i my tady máme
hodně nemocných především starých lidí, kteří potřebují pomoc, kteří jsou sami a opuštění,“ uvedl Ninger.
Jenže ten jako čelní představitel krajského města musí počítat s tím, že jeho vyjádření o uprchlících vzbudí emoce. A tím spíše,
že je v přímém rozporu s tím, co hlásí předseda jeho ČSSD a šéf české vlády Bohuslav Sobotka.
„My jsme připraveni jako Česká republika podpořit všechna opatření, která za prvé povedou ke stabilizaci v těch zemích, odkud
uprchlíci proudí. Nejlepší pomoc je pomoc lidem na místě, to znamená, aby mohli zůstat v regionu, kde se narodili a žijí,“ uvedl
už několikrát premiér. Ovšem s tímto názorem Ninger nesouhlasí. „Mám skutečně pocit, že ti lidé v Africe si žili relativně
spokojeně, ale pak se začali dozvídat, že někde je to o dost lepší, a mají tak motivaci opouštět své domovy, což by je dříve
zřejmě ani nenapadlo,“ dodal Ninger.
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Pardubický radní Ninger nechce v Česku „černoušky“
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Vladimír Ninger, pardubický radní za ČSSD, se pustil do zdravotníka, který jezdí pomáhat lidem do africké Keni. Na Facebook
mu napsal vzkaz slovníkem xenofobů.
PARDUBICE Pardubický zdravotník Aleš Bárta v zapomenuté části Keni obnovil nemocnici a pravidelně do ní vozí české
doktory, aby místním lidem bezplatně pomáhali. O jeho činnosti natočila režisérka Olga Špátová dokumentární film s názvem
Daleko za sluncem. Když se film začátkem července promítal v pardubickém letním kině, vyvolal u mnohých diváků dojetí.
Ale ne všichni Bártu chválí za jeho nasazení, při kterém se denně setkává i s lidmi nakaženými virem HIV. Poměrně tvrdě proti
němu na Facebooku vystoupil pardubický radní, sociální demokrat Vladimír Ninger.
„Zaplaví nám Evropu“
„Je jistě prima pomáhat černouškům, aby jich potom 5 000 denně přeplulo Středozemní moře a zaplavili Evropu pod vlivem
idejí, které jsme jim tam zavlekli a kterými jsme jim zničili jejich do té doby šťastný život (misionáři počínaje a moderními
zlatokopy konče). Dobro má konat každý, a to nejlépe doma. Raději pomoci starým a nemohoucím u nás doma,“ uvedl Ninger
na oficiálním facebookovém profilu pardubického letního kina . Jeho zakladatel Jan Motyčka vcelku rychle příspěvek smazal,
ale právě zdravotník Bárta ho sdílel na svém profilu, a tím ho zveřejnil.
Postoj politika většina přispěvatelů tvrdě odsoudila. Kritika byla tvrdší o to, že Ninger je sám lékař a dlouhé roky vedl třeba
chrudimskou nemocnici. „Z Vašeho textu trochu cítím myšlenku, že kdybychom v naší nemocnici Itibo v Keni nepomáhali
místním lidem, nezmírňovali jejich utrpení a bolest při onemocněních, která jsou pro oblast rovníkové Afriky typická, tak by jich
denně nepřiplouvalo 5 000 a nezaplavovalo Evropu. Pane doktore, můžete mi věřit, že ani jeden, jak Vy říkáte ‚černoušek‘, my
zase říkáme ‚naši lidé z Itiba‘, nepřeplaval Středozemní moře a nezaplavil Evropu,“ odpověděl Ningerovi na svém
facebookovém profilu Bárta.
„Asi zaznělo víc, než muselo“
Sám Ninger, který se ani před volbami nijak zásadně mediálně neprojevoval, přestože kandidoval na primátora, přiznává, že
nepoužil úplně vhodná slova.
„Asi tam zaznělo více, než muselo,“ uvedl Ninger, který prý chtěl jen upozornit na to, že Česká republika má svých problémů
dost, a že proto je lepší pomáhat doma. „Chtěl jsem hlavně poukázat na to, že i my tady máme hodně nemocných, především
starých lidí, kteří potřebují pomoc, kteří jsou sami a opuštění,“ snaží se zmírnit své vyjádření Ninger.
Slova člena pardubické ČSSD jsou v rozporu s postojem jeho stranického šéfa, premiéra Bohuslava Sobotky. Ten už dříve
několikrát zopakoval, že pokud se dá nějak zastavit uprchlická vlna, tak je to účinnou pomocí v Africe nebo na Blízkém
východě, odkud lidé nejvíce do Evropy prchají.
„My jsme připraveni jako Česká republika podpořit všechna opatření, která zaprvé povedou ke stabilizaci v těch zemích, odkud
uprchlíci proudí. Nejlepší pomoc je pomoc lidem na místě, to znamená, aby mohli zůstat v regionu, kde se narodili, a žít tam,“
řekl premiér.
Je jistě prima pomáhat černouškům, aby jich potom 5 000 denně přeplulo moře a zaplavili Evropu.

O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
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Černoušci nám zaplavují Evropu po tisících denně... Pardubický radní si ulevil na síti a už to schytává URL
WEB, Datum: 25.07.2015, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: vef, RU / den: 115 040, Rubrika: Monitor

Pardubický radní za ČSSD Vladimír Ninger napsal na sociální síti Facebook vzkaz zdravotníkovi Aleši Bártovi, který se snaží v
zapomenuté části Keni léčit africké pacienty. A vzkaz to rozhodně slušný nebyl... Informaci přinesla MF Dnes.
“Je jistě prima pomáhat černouškům, aby jich potom 5 000 denně přeplulo Středozemní moře a zaplavili Evropu pod vlivem
idejí, které jsme jim tam zavlekli a kterými jsme jim zničili jejich do té doby šťastný život (misionáři počínaje a moderními
zlatokopy konče). Dobro má konat každý, a to nejlépe doma. Raději pomoci starým a nemohoucím u nás doma,“ uvedl k Bártovi
Ninger na oficiálním facebookovém profilu pardubického letního kina , které v minulých dnech promítalo dokument o tomto
lékaři. Ten natočila Olga Špátová, pod názvem Daleko za sluncem. I když zakladatel letního kina Jan Motyčka příspěvek
smazal, sám Bárta jej předtím sdílel na svůj profil.
Ninger, paradoxně sám lékař, si svým komentářem však zadělal na pořádnou kritiku. Zkritizoval ho i sám Bárta. “Z Vašeho textu
trochu cítím myšlenku, že kdybychom v naší nemocnici Itibo v Keni nepomáhali místním lidem, nezmírňovali jejich utrpení a
bolest při onemocněních, která jsou pro oblast rovníkové Afriky typická, tak by jich denně nepřiplouvalo 5 000 a nezaplavovalo
Evropu,“ napsal s tím, že dle něj ani jeden člověk z Itiba, kde léčí, do Evropy nezavítal.
Právě po ostrých vyjádřeních na facebookové síti svá slova Ninger začal mírnit. “Asi zaznělo víc, než muselo,“ řekl s tím, že se
jen snažil upozornit na problémy u nás v Česku, kde je rovněž hodně nemocných, starých lidí.
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Válečné drama, ale také romantická komedie. O víkendu v letním kině
TISK, Datum: 25.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: Kateřina Dufková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura východní čechy

Nenechte si ujít
Pardubice – I pro tento víkend si Pardubické letní kino Pernštejn připravilo filmové pecky. V sobotu na plátně uvidíte
životopisné akční drama Americký sniper v režii Clinta Eastwooda.
Odvaha, přesnost, spolehlivost
Ostřelovač amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku, aby chránil své bratry ve zbrani. Je přesný, je spolehlivý, je
odvážný. Pomalu se stává legendou, a tak se jeho pověst šíří až za nepřátelské linie. Na jeho hlavu je dokonce vypsána
odměna.
Chris jezdí na mise, ale po návratu domů zjišťuje, že na válku se nedá jen tak zapomenout...
Kamarádi z dětství. Nebo ne?
V neděli 25. srpna je na řadě romantická komedie S láskou, Rosie. Hlavní hrdinové snímku se zamýšlí nad otázkou, zda se
můžou dát dohromady dva kamarádi, kteří se znají odmala? To se pokusí zjistit Rosie a Alex.
Nerozluční kamarádi spolu sdíleli všechny detaily svého dětství i dospívání, první lásky i první sex, to ale tomu druhému nebylo
vždy úplně po chuti.
Rosie zůstane v Dublinu, zatímco Alex odjíždí na univerzitu do Bostonu. Mezi nimi tak stojí kromě oceánu mnohé další – jiné
vztahy, manželství i děti. Občas se potkávají, aby se zas na čas rozešli....
Promítání v areálu u skateparku začíná po celý červenec o půl desáté večerní a vstup je zcela zdarma.
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Pardubický radní za ČSSD Vladimír Ninger nechce v Česku „černoušky“ URL
WEB, Datum: 26.07.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Když se v půlce července v pardubickém letním kině promítal film Daleko za sluncem o zdravotníkovi Aleši Bártovi, na konci
projekce se u diváků objevil nevšední mix emocí. Řada z nich plakala, ale zároveň tleskala a aplaudovala rodákovi z Pardubic
za to, jak pomáhá léčit zubožené lidi v zapomenuté části Keni. Ale ne všichni.
Někteří činnost mladého muže, který s sebou do Afriky vozí i další české doktory, nekvitovali s povděkem. Poměrně překvapivě
zazněla nejtvrdší kritika od radního a kandidáta ČSSD na post primátora Pardubic Vladimíra Ningera.
„Je jistě prima pomáhat černouškům, aby jich potom 5000 denně přeplulo Středozemní moře a zaplavili Evropu pod vlivem idejí,
které jsme jim tam zavlekli a kterými jsme jim zničili jejich do té doby šťastný život (misionáři počínaje a moderními zlatokopy
konče). Dobro má konat každý a to nejlépe doma. Raději pomoci starým a nemohoucím u nás doma,“ uvedl na oficiálním
facebookovém profilu letního kina Ninger.
Jeho zakladatel Jan Motyčka vcelku rychle příspěvek smazal. Ale právě zdravotník Bárta ho sdílel na svém profilu a tím ho
zveřejnil.
„Z Vašeho textu trochu cítím myšlenku, že kdybychom v naší nemocnici Itibo v Keni nepomáhali místním lidem, nezmírňovali
jejich utrpení a bolest při onemocněních, která jsou pro oblast rovníkové Afriky typická, tak by jich denně nepřiplouvalo 5000 a
nezaplavovalo Evropu. Pane doktore, můžete mi věřit, že ani jeden, jak Vy říkáte ‚černoušek‘, my zase říkáme, naši lidé z Itiba,
nepřeplaval Středozemní moře a nezaplavil Evropu,“ uvedl poté na svém profilu Aleš Bárta. Mínění radního se míjí s názorem
jeho stranického šéfa
Není překvapení, že postoj politika většina přispívatelů do následné diskuse tvrdě odsoudila. Kritika byla tvrdší o to, že Ninger
je sám doktor a dlouhé roky vedl třeba chrudimskou nemocnici.
„Pane doktore Ningere, jsem moc rád, že se věnujete politice. Bude to lepší pro populistickou politiku, než pro plnění přísahy,
kterou jste jako lékař kdysi složil. Neznám vás osobně a jsem rád. Z vašeho příspěvku je jasné, že nerozumíte ani epidemiologii,
ani geografii, ani lidskosti,“ uvedl například lékař Viktor Korček.
Sám Ninger, který se ani před volbami nijak zásadně mediálně neprojevoval, a to i přesto, že kandidoval na primátora,
přiznává, že nepoužil úplně vhodná slova. Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
„Asi tam zaznělo více než muselo,“ uvedl Ninger, který prý chtěl jen upozornit na to, že Česká republika má svých problémů
dost a že proto je lepší pomáhat doma. „Chtěl jsem hlavně poukázat na to, že i my tady máme hodně nemocných především
starých lidí, kteří potřebují pomoc, kteří jsou sami a opuštění,“ uvedl Ninger.
Vyjádření Ningera je navíc v rozporu s politikou jeho stranického šéfa a premiéra Bohuslava Sobotky. Ten má jasno. Pokud se
dá nějak zastavit uprchlická krize, tak je to účinnou pomocí v Africe nebo na Blízkém východě, odkud lidé nejvíce do Evropy
prchají.
„My jsme připraveni jako Česká republika podpořit všechna opatření, která za prvé povedou ke stabilizaci v těch zemích, odkud
uprchlíci proudí. Nejlepší pomoc je pomoc lidem na místě, to znamená, aby mohli zůstat v regionu, kde se narodili, a žít,“ uvedl
už několikrát premiér.
Ovšem s tímto názorem Ninger nesouhlasí. „Mám skutečně pocit. že ti lidé v Africe si žili relativně spokojeně, ale pak se začali
dozvídat, že někde je to o dost lepší a mají tak motivaci opouštět své domovy, což by je dříve zřejmě ani nenapadlo,“ dodal
Ninger.
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Drama Mami! večer v „letňáku“
TISK, Datum: 27.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Dnes večer bude Pardubické letní kino v areálu u skateparku promítat psychologické drama Mami! režiséra
Xaviera Dolana.
Na plátně tak uvidíte příběh dospívajícího Steva s poruchou pozornosti a hyperaktivitou a jeho mámy Diane, která i přes
doporučení odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže zvládnout a že její syn zvládne školu.
Když do jejich života vstoupí ještě utrápená sousedka Kylea, vydají se společně na hodně divokou jízdu, kdy se záchvěvy
štěstí, bezpečí a spokojenosti v okamžiku mění na eruptivní výbuchy násilí a hlubokou beznaděj. Zkrátka nahoru a zase dolů,
jak už to tak v životě bývá...
Letní kino promítá od půl desáté a vstup je zdarma.

Zpět

Dobrá zpráva pro filmové fandy
TISK, Datum: 28.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Říká se: „Nedráždi hada bosou nohou“. John Wick je zabiják na odpočinku,přesně ten typ chlápka, kterému je lepší se vyhnout.
Vloupat se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát. Střední zlodějíčkové to nevěděli, jejich
bossové v podsvětí ale ano. A musí jednat. Takže zatímco se John Wick vydává na svou drsnou vendetu, stává se zároveň
terčem svých bývalých kolegů – nájemných zabijáků. Tak přesně to je stručný děj amerického snímku John Wick v hlavní roli s
Keanu Reevesem, který bude k vidění dnes od půl desáté večer zcela zdarma v Pardubickém letním kině Pernštejn. To se
nachází v areálu vedle skateparku nedaleko hlavního pardubického vlakového nádraží.
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Kdo dnes zvítězí v bitvě pěti armád?
TISK, Datum: 29.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Budoucnost Středozemě visí na vlásku. Bilbo bojuje o svůj život. Snímek Hobit: Bitva pěti armád dnes v
Pardubickém letním kině Pernštejn uzavře epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků.
Hněv a nebezpečí
„Když se našim hrdinům v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu.
Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě,“ nastiňuje příběh Tomáš Drechsler,
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina . Nejen na Hobita čeká nejedno velké nebezpečí. Tím největším je Sauron.
„O jeho krocích nikdo kromě čaroděje Gandalfa nic netuší, tajně vyslal obrovskou armádu Skřetů, aby zaútočila na Osamělou
horu. S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se sjednotí
či budou zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel,“
dodává Tomáš Drechsler.
Vstup je zdarma
Projekce začíná ve 21:30 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního vlakového nádraží.
Zítra se pak návštěvníci kina mohou těšit na českou komedii Díra u Hanušovic. Promítat se bude zcela zdarma tradičně od
21:30 hodin.
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Hvězdy Dejvického divadla v letním kině
TISK, Datum: 30.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino uvede dnes od 21:30 hodin oceňovaný český snímek Díra u Hanušovic. Film, jenž je
režijním kinematografickým debutem Miroslava Krobota, nabízí především koncert celé plejády herců, kteří jsou spojeni s
kultovním pražským Dejvickým divadlem.
A o čem tento titul pojednává? Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy nevdá.
Na malé vesnici je o vhodné muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na posedu a čeká na svého
jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného vesnického blázna a klempíř Kódl (Lukáš
Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní.
Maruně na klidu nepřidá ani její panovačná matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová)
pečují.
Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře“ s
matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události...
„Dnešní projekce se uskuteční v případě příznivého počasí v areálu u skateparku vedle hlavního pardubického nádraží. Vstup
je jako tradičně zdarma,“ řekl promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
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Dorazí Fenič, hrát se budou filmy slavných žen-režisérek
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE V novém čase, s novými filmy a jedním opakováním. Pardubické letní kino vstupuje do druhé půli, v sobotu
začne prvním filmem ze srpnového programu.
Promítat se nově bude od 21 hodin a na řadu přijde v půlce srpna i opakování snímku Padesát odstínů šedi, na který v
červenci dorazilo nejvíce diváků, nicméně druhou polovinu filmu poznamenal déšť.
V dramaturgické skladbě srpnového programu budou hrát prim ženy-režisérky, jak napovídá již zítřejší projekce filmu Hořící keř
od polské Agnieszky Holland či nedělní režisérský počin Angeliny Jolie Nezlomný. „Hlavní hrdina je Američan italského původu
Louis Zamperini, který na berlínské olympiádě okouzlil Hitlera, poté proti němu válčil, byl sestřelen, přežil 47 dní na záchranném
člunu na moři a poté 2 roky v japonském zajateckém táboře,“ popisuje děj pořadatel letního kina Tomáš Drechsler.
Ani české režisérky nebudou chybět. V srpnovém programu se svým ztvárněním klasické české pohádky Sedmero krkavců
představí Alice Nellis a Karin Babinská s komedií Křídla vánoc. Ještě před těmito snímky připadajícími na 12. a 13. srpna si ale
na své přijdou všichni fanoušci kultovní ságy Matrix. Natáčeli je od roku 1998 bratři Wachovští a jeden z nich - Andy - nyní
přichází se svým nejnovějším projektem: Jupiter vychází. Ten kino promítne 9. srpna.
Zatímco bratři Wachovští vyváželi v roce 1998 do světa první díl svého Matrixu, v českých zemích tehdy kraloval jiný fenomén:
Česká soda. „Duchovními otci těchto humoristickosatirických a občas hodně drsných šarád byli pánové Čtvrtníček, Šteindler a
především režisér a producent Fero Fenič, který osobně přijede Českou sodu v pátek 14. srpna uvést. Tato projekce je z rodu
mimořádných, protože nikde jinde než v Pardubicích tento snímek nebude promítnut,“ říká Drechsler. Odlišné bude i promítání
ve čtvrtek 6. srpna, protože kromě filmu dostane prostor i hudba. Dokumentarista Jan Foukal, člen slavného divadla Vosto5,
totiž osobně uvede svůj první celovečerní film Amerika a současně se převtělí v muzikanta nazvaného Johannes Benz. Projekci
dramatu Lovci a oběti uvede 20. srpna jedna z hlavních postav snímku - známý pardubický herec, člen Výchoodčeského
divadla Josef Vrána.
Program Pardubické letní kino v první polovině srpna 1. srpna - Hořící keř 2. srpna - Nezlomný 3. srpna - Příběh Marie 4.
srpna - Nejhledanější muž 5. srpna - Sedmero krkavců 6. srpna - Amerika 7. srpna - Andělé všedního dne 8. srpna - E. A. Poe:
Podivný experiment 9. srpna - Jupiter vychází 10. srpna - Zabijáci 11. srpna - Zůstaň se mnou 12. srpna - Paddington 13.
srpna - Křídla Vánoc 14. srpna- Česká soda 15. srpna - Kód Enigmy 16. srpna - Padesát odstínů šedi 17. srpna - Amy 18.
srpna - Špinavý prachy Start 21.00 za příznivého počasí, vstup zdarma.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

136 / 219

Česká soda s Feničem i snímky žen-režisérek
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353

PARDUBICE / Ve znamení silných žen-režisérek a několika unikátních projekcí, které jinde v republice nebudou k vidění, se
ponese srpnový program v Pardubickém letním kině Pernštejn. To promítá zdarma každý večer vedle skateparku, od srpna v
novém čase, od 21 hodin.
To, že ženy budou hrát v dramaturgické skladbě prim, je patrno už z prvních dvou projekcí. 1. srpna kino promítne snímek
režisérky Agnieszky Holland Hořící keř, film z produkce HBO, který byl loni předpremiérově uveden právě v Pardubicích. O den
později, v neděli 2. srpna plátno ovládne film, jež režírovala herečka Angelina Jolie nazvaný Nezlomný. V srpnu se představí
také Alice Nellis a jejích Sedmero krkavců či Karin Babinská s Křídly vánoc.
Ovšem ani filmy, za nimiž stojí muži, nebudou samozřejmě chybět. 14. srpna například dorazí uvést kultovní Českou sodu
samotný režisér Fero Fenič. Úplný závěr jubilejního 10. ročníku Pardubického letního kina bude patřit Pardubicím a
pardubickým: snímek Čecho-Američana Jana Ch. Nováka Pivo a Pardubice.

Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
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Můj vztah ke kinu je otcovský
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 821 575, Čtenost: 866 353

Jan Motyčka přináší lidem z Pardubic i okolí už deset let zábavu na prázdninové večery. Provozuje letní
kino. Filmy však jen nepromítá, ale i distribuuje.
PARDUBICE / Zatímco pro většinu lidí je léto symbolem dovolené a odpočinku, pro Jana Motyčku to znamená maximálně pět
hodin spánku denně. Svůj volný čas totiž už deset let věnuje letnímu kinu. „V kině jsem byl téměř každý promítací den. Kromě
léta, kdy jsem skončil ve vazbě,“ říká Motyčka. Tam se ocitl kvůli podezření z krácení daní.
*
Jak vlastně vznikla myšlenka letního kina v Pardubicích?
Po prvním ročníku Febiofestu, kdy jsme promítali na netradičních místech, například na letišti, v pivovaru nebo v pardubickém
krematoriu. Tam šlo o film Juraje Herze Spalovač mrtvol, který se právě v krematoriu před pětatřiceti lety natáčel. Setkalo se to
s neuvěřitelným zájmem, ukázalo se, že projekce zasazená do místa, které s ní úzce souvisí, ještě víc umocní zážitek. Poté jsme
s tehdejší vedoucí odboru kultury na magistrátu festival hodnotili a padla zmínka o tom, jak by bylo skvělé oživit Tyršovy sady i
v období letních prázdnin. Tak se zrodila idea letního kina. Tehdy jsme si naivně mysleli, že sto tisíc korun musí bohatě stačit.
Postupem času se ukázalo, že projekt stojí mnohem víc. Dnešní rozpočet je kolem 1,2 milionu korun.
* Letnímu kinu věnujete spoustu času. Máte z toho sám nějaký příjem?
Přepočteno na hodiny menší než naši brigádníci (smích). Ale jde o náš autorský projekt, který je neodmyslitelně spojen s
každým létem. Většina lidí o prázdninách vyráží na dovolenou, my s kolegou vyrážíme do Tyršových sadů, případně ke
skateparku. Náš vztah k letnímu kinu je bez nadsázky otcovský. I proto jsme o něj bojovali, když mu některé radniční party
úplně nepřály.
* Čemu kromě letního kina se ještě věnujete? Co vás živí?
Reklamní, grafická, kreativní a produkční tvorba a realizace firemních open air filmových projekcí. Navíc jsme začali filmy nejen
promítat, ale i produkovat a distribuovat. Předloni to byl celovečerní dokument Jana Nováka o hokejistech s názvem Pušky,
puky, pivo a psi a letos nám bylo ctí v letním kině uvést další film, na němž se tento českoamerický filmař režijně podílel - Pivo a
Pardubice.
* Byl jste úspěšný podnikatel, který se angažoval v kulturní oblasti, uspěl jste i ve volbách. Pak ale přišel strmý pád, kdy vás
zatkla policie. Jak na to vzpomínáte?
S odstupem času jako na velmi poučnou éru, byť mne nespravedlivě poškodila. Začalo to velmi razantní akcí, poté se v médiích
šířila spousta polopravd a nesmyslů, celé to bylo značně nafouknuté a přehnané, ale s tím už se bohužel nedá nic dělat. Ale
pravda nakonec vyšla najevo a má nevina se prokázala, o čemž svědčí fakt, že tu teď spolu sedíme a povídáme si.

Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
Foto autor: FOTO / TOMÁŠ KUBELKA
Foto popis: Jan Motyčka založil pardubické letní kino v roce 2006. Místo Tyršových sadů dnes promítá u skateparku.
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Deset let letního kina
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: Bulvár, Strana: 8, Vytištěno: 15 000, Rubrika: Publicistika

Fotoreport
První kulaté narozeniny slaví pardubické letní kino Pernštejn. Projekt, který se stal fenoménem prázdnin, táhne tisíce
návštěvníků. Ve světové premiéře se při slavnostním zahájení představil nový dokument režiséra Jana Chicago Nováka: Pivo a
Pardubice.
Perníkové publikum bouřlivým aplausem přivítalo i delegaci dokumentu DALEKO ZA SLUNCEM. Letní kino u Skateparku jede
až do konce prázdnin - tak se tam určitě zastavte...
***
www.letni-kino.cz

Foto popis: Pardubická zastupitelka Lída Ministrová přinesla na zahájení narozeninový dort provozovateli letního kina Tomáši
Drechslerovi (vpravo) a promotérovi Honzovi Motyčkovi. Vše nejlepší k desátému výročí...
Foto popis: Filmový fanoušek a novinář Martin Ťopek si dokumentuje nový dokument. Hovoří nepřehlédnutelná moderátorka
Markéta Ševčíková.
Foto popis: Martin Koudelka, skvělý kameraman, fotograf, ale zejména marketér pardubického pivovaru Pernštejn.
Foto popis: Krásná promotérka Porterka roznáší pardubický černý mok...
Foto popis: Tomáš Kvapil, boxer, ale zejména hlavní bodyguard letního kina.
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Poslední červencový večer bude v letním kině patřit snímku Vejška
TISK, Datum: 31.07.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Po včerejší Díře u Hanošuvic si i dnes můžete v Pardubickém letním kině Pernštejn vychutnat další film z české
produkce. Na programu bude komedie Tomáše Vorla staršího Vejška.
Nekompromisní učitel, krásná Julie, zamilovaný student, ve Vejšce vás čeká prostě vše, co k takovému vysokoškolskému životu
patří.
Škola pro vyvolené
„Petr Kocourek, kterého si zahrál Tomáš Vorel mladší, se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen vyvolené. Už
jednou ho nevzali a profesor Slanina v podání Jakuba Koháka je neústupný,“ píšou na webu Česko Slovenské filmové
databáze.
Těšit se můžete také na Jiřího Mádla, který ztvárňuje postavu studenta Michala Kolmana. Škola je pro něho nezáživná, místo
přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky a rychlá auta.
„Zkoušky a zápočty řeší podvodem nebo úplatkem či pomocí svého vlivného otce (Jan Kraus). Kocourkova matka (Zuzana
Bydžovská) se dávno vzdala představy, že její syn bude studovat něco pořádného, zatímco paní Kolmanová (Ivana Chýlková)
svého synka neustále vydržuje a hýčká,“ přibližuje děj filmu Tomáš Dreschler, jeden z provozovatelů Pardubického letního
kina Pernštejn.
Z chlapců jsou však dobří přátelé. Už od gymplu mají společný koníček – ilegální malování graffiti. Na pražských
střechách,nádražích av podchodech zažívají divoká dobrodružství. Nakonec je však Kocourek dopaden... Vrátí se ještě na
„vejšku“?
Malá změna času
Usrpnových projekcí v areálu u skateparku vedle hlavního vlakového nádraží dojde k mírné změně času. Promítání nebudou
začínat ve 21:30 hodin, ale o třicet minut dříve, tedy ve 21 hodin. Vstupné zůstává po celý srpen zdarma.
Zítra se můžete těšit na českopolský snímek Hořící keř režisérky Agnieszky Hollandové. „Toto životopisné drama je inspirované
skutečnými událostmi i reálnými postavami. Hořící keř vypráví o alarmujícím činu Jana Palacha, osudech jeho blízkých či o
počátcích normalizace v posrpnové Československé republice,“ podotýká Tomáš Drechsler.
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Do letního kina dorazí Fenič. Hrát se budou filmy slavných režisérek URL
WEB, Datum: 01.08.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: 5plus2.cz, Monika Suchá, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
V novém čase, s novými filmy a jedním opakováním. Pardubické letní kino vstupuje do druhé půli, v sobotu začíná prvním
filmem ze srpnového programu.
Nově se promítá od 21 hodin a na řadu přijde v půlce srpna i opakování snímku Padesát odstínů šedi, na který v červenci
dorazilo nejvíce diváků, nicméně druhou polovinu filmu poznamenal déšť.
V dramaturgické skladbě srpnového programu budou hrát prim ženy-režisérky, jak napovídá již sobotní projekce filmu Hořící
keř od polské Agnieszky Holland či nedělní režisérský počin Angeliny Jolie Nezlomný.
„Hlavní hrdina je Američan italského původu Louis Zamperini, který na berlínské olympiádě okouzlil Hitlera, poté proti němu
válčil, byl sestřelen, přežil 47 dní na záchranném člunu na moři a poté 2 roky v japonském zajateckém táboře,“ popisuje děj
pořadatel letního kina Tomáš Drechsler.
Ani české režisérky nebudou chybět. V srpnovém programu se svým ztvárněním klasické české pohádky Sedmero krkavců
představí Alice Nellis a Karin Babinská s komedií Křídla vánoc.
Ještě před těmito snímky připadajícími na 12. a 13. srpna si ale na své přijdou všichni fanoušci kultovní ságy Matrix. Natáčeli je
od roku 1998 bratři Wachovští a jeden z nich - Andy - nyní přichází se svým nejnovějším projektem: Jupiter vychází. Ten kino
promítne 9. srpna.
Zatímco bratři Wachovští vyváželi v roce 1998 do světa první díl svého Matrixu, v českých zemích tehdy kraloval jiný fenomén:
Česká soda.
„Duchovními otci těchto humoristickosatirických a občas hodně drsných šarád byli pánové Čtvrtníček, Šteindler a především
režisér a producent Fero Fenič, který osobně přijede Českou sodu v pátek 14. srpna uvést. Tato projekce je z rodu
mimořádných, protože nikde jinde než v Pardubicích tento snímek nebude promítnut,“ říká Drechsler.
Odlišné bude i promítání ve čtvrtek 6. srpna, protože kromě filmu dostane prostor i hudba. Dokumentarista Jan Foukal, člen
slavného divadla Vosto5, totiž osobně uvede svůj první celovečerní film Amerika a současně se převtělí v muzikanta
nazvaného Johannes Benz. Projekci dramatu Lovci a oběti uvede 20. srpna jedna z hlavních postav snímku - známý
pardubický herec, člen Východočeského divadla Josef Vrána.
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Letní kino: Hořící keř dnes, zítra Nezlomný
TISK, Datum: 01.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Dva zajímavé filmy budou k vidění o víkendu v Pardubickém letním kině Pernštejn, které po celý srpen bude už od
devíti hodin večer bezplatně promítat atraktivní filmové snímky v areálu u skateparku vedle hlavního vlakového nádraží.
Dnes zde bude k vidění Hořící keř. Jde o pozoruhodné dílo v režii světoznámé Agnieszky Hollandové, inspirované skutečnými
událostmi i reálnými postavami.
Scénář dramatu o alarmujícím činu Jana Palacha, osudech jeho blízkých a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR napsal
Štěpán Hulík.
„Děj začíná Palachovým sebeupálením v lednu 1969 a líčením rozjitřené atmosféry v tehdejší společnosti. Události se
zdramatizují po skandálním nařčení od poslance Viléma Nového, který Palachovo sebeobětování zlehčoval na stranickém
mítinku v České Lípě lživým prohlášením o takzvaném studeném ohni. Hlavní postavou vyprávění je skutečně existující
advokátka Dagmar Burešová, která jménem Palachových příbuzných podala na Viléma Nového žalobu na ochranu osobnosti,“
nastínil děj příběhu provozovatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Charakterní právničku, jež přijala zastupování klientů ve zdánlivě beznadějném soudním procesu a trpělivě sháněla důkazy v
jejich prospěch, ztvární Tatiana Pauhofová.
V dalších rolích se objeví Igor Bareš, Vojtěch Kotek, Ivan Trojan, Jan Budař, Stanislav Zindulka, Ondřej Malý, Martin Huba,
David Novotný nebo také pardubický rodák Alois Švehlík.
Zítra uvede letní kino americký snímek Nezlomný, jehož režisérkou je slavná herečka Angelina Jolie. „Jako malý kluk byl Louis
pěkný sígr. Jeho výhodou bylo, že před následky svých činů dokázal skoro vždycky utéct. Toho si všiml jeho starší bratr Pete,
kterého napadlo, že by běžecký talent mohl využít na závodní dráze. Dotáhl to až do amerického olympijského týmu na hry v
Berlíně v roce 1936, kde mimo jiných ohromil i Hitlera. O pár let později udivoval jeho spojence jako člen posádky amerického
bombardéru operujícího v jižním Pacifiku. Když během jedné záchranné operace jeho stroj spadl do oceánu, byl Louis jedním
ze tří členů posádky, kteří havárii přežili,“ řekl Tomáš Drechsler.

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino v srpnu začíná ve 21 hodin
TISK, Datum: 03.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Pardubické letní kino začíná v srpnu již ve 21 hodin. Na co se můžete těšit v prvním srpnovém týdnu?
...3
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Naučí se Marie komunikovat?
TISK, Datum: 03.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Slepá, hluchá, němá. I tak se naučila komunikovat s okolím. Šlo o zázrak nebo sílu víry? Pardubické letní kino
Parnštejn dnes od 21 hodin v areálu u skateparku u hlavního vlakového nádraží zdarma nabízí snímek Příběh Marie. Ten
pojednává o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla od narození hluchá a slepá.
Od dětství nevidomá
„Tento malý zázrak se odehrál ve Francii na konci 19. století. Marie Heurtinová se narodila nevidomá a neslyšící, ani ve čtrnácti
letech nedokázala komunikovat se svým okolím,“ nastínil děj filmu Tomáš Dreschler, jeden z provozovatelů Pardubického
letního kina .
Mariin otec je skromný řemeslník, svou dceru miluje, a proto ji nechce umístit do ústavu pro choromyslné. Nakonec podlehne
zoufalství a dívku odveze do ústavu.
Víra proti skepsi
„Marie se ujímá řádová sestra Marguerite, jež i přes skepsi matky představené dělá vše pro to, aby ji vyvedla z hlubin jejího
vnitřního vězení a našla cestu jak s ní komunikovat a jak ji naučit žít,“ dodává Tomáš Dreschler.
Vyplatí se Marguerite její píle a naučí se Marie dorozumívat s ostatními?
Zítra je na programu drama Nejhledanější muž. Skutečná identita tohoto neznámého muže je záhadou. Vstupné bude opět
zdarma.
Program na první srpnový týden:
pondělí 3. srpna Příběh Marie – francouzský životopisný film, 2014 úterý 4. srpna Nejhledanější muž – drama, 2014,
VB/USA/Německo středa 5. srpna Paddington – rodinný film, VB/Francie/Kanada, 2014 čtvrtek 6. srpna Amerika – české road
movie, 2015 pátek 7. srpna Andělé všedního dne – české drama, 2014 sobota 8. srpna E. A. Poe: Podivuhodný experiment –
thriller, USA, 2014 neděle 9. srpna
Jupiter vychází – americké scifi, 2015

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

146 / 219

Zpět

Kdo asi bude ten neznámý muž v letním kině?
TISK, Datum: 04.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Je Issa terorista nebo oběť zločinu? To se dozvíte dnes v Pardubickém letním kině Pernštejn, které nabízí thriller
Nejhledanější muž. Projekce začne zdarma ve 21 hodin v areálu u skateparku.
Neznámý boháč
„V hamburské islámské komunitě se jedné noci objeví neznámý muž na pokraji smrti. Napůl Čečenec, napůl Rus, který má u
sebe 500 dolarů a tajné informace o milionovém kontě v jedné soukromé bance,“ nastínil děj provozovatel Pardubického
letního kina Tomáš Dreschler.
Identita tohoto neznámého muže zůstává záhadou. Issa může být jak terorista, tak oběť špinavých praktik mezinárodního
zločinu. V každém případěmuhrozí nebezpečí.
„Když vyjde najevo, odkud pocházejí peníze na účtu, jeho život bude opět v ohrožení a začnou se o něj intenzivně zajímat
všechny tajné služby,“ dodal Tomáš Dreschler.
Zítra pak bude na programu kina komedie Paddington režiséra Paula Kinga. Promítání začne tradičně zdarma v devět hodin
večer.
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Policie vyšetřuje vraždu bezdomovce. I v letním kině
TISK, Datum: 05.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: Martin Ťopek, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Násilná smrt popáleného muže nyní zaměstnává pardubickou policii. Ta už vyslechla i zaměstnance letního kina, protože tělo
se našlo nedaleko. Žádá také případné svědky o pomoc.
PARDUBICE V pondělí ráno našli policisté u pardubického autobusového nádraží mrtvého muže. Z dostupných informací, které
MF DNES získala, se jednalo o bezdomovce. Policie však potvrdila, že muž nezemřel bez cizího zavinění. „Od pondělních
brzkých ranních hodin prošetřujeme smrt muže u pardubického autobusového nádraží. Nařízená pitva prokázala násilnou
smrt,“ potvrdila mluvčí pardubických policistů Jitka Vavřinová.
Vyšetřování události stále pokračuje, policisté pátrají po pachateli tohoto činu. Obrací se proto i na obyvatele města, kteří mohli
zaznamenat něco podezřelého. „Žádáme případné svědky o informace o jakémkoli pohybu osob v této lokalitě mezi půlnocí a
třetí hodinou ranní dne 3. srpna, tedy v noci z neděle na pondělí,“ dodala Vavřinová.
Bližší příčinu smrti policejní mluvčí zatím s odvoláním na probíhající šetření neuvedla. MF DNES se však podařilo zjistit, že
mrtvý muž měl na těle popáleniny, byť ne smrtelné.
K podání vysvětlení již byli pozváni všichni zaměstnanci pardubického letního kina , které se nachází nedaleko místa činu.
„U výslechu jsem byl dvě hodiny, neřekli mi, o co jde, pouze se mne ptali, jestli jsem neviděl někoho, kdo by se choval
nestandardně, zda jsem nezaznamenal nějakou hádku, konflikt, kdo byl ten večer v kině a třeba mi utkvěl v paměti, co měli lidé
na sobě, kam jsem šel po kině a tak dále,“ sdělil jeden ze zaměstnanců, který si nepřál být jmenován. Je také pravděpodobné,
že policie má k dispozici některé záběry z videokamer buď systému městské policie, nebo letního kina. Vyšetřovatelé například
údajně zkoumali tetování jednoho z předvolaných zaměstnanců kina.
Vraždy bezdomovců bývají velmi brutální. Policie většinou vrahy rychle vypátrá, zejména pokud se jedná o rvačku mezi
bezdomovci. Jiná je situace, když jde o náhodný útok mladých lidí.
Jeden takový případ z května roku 2010 řešili pardubičtí kriminalisté bezmála rok. Parta šesti mladíků tehdy utloukla
šestapadesátiletého bezdomovce v Tyršových sadech v Pardubicích a druhého těžce zranila bez jakéhokoliv důvodu. Chtěli si
jen vybít vztek.
Pro policii bylo těžké je najít, protože s bezdomovci neměli žádnou vazbu a neexistoval ani žádný svědek. „Útok byl hrubý,
zákeřný a devastující. Obžalovaní se chtěli poprat, chtěli si vybít ponížení z předchozí bitky na někom jiném,“ uvedla v roce
2012 soudkyně Anna Bímová při zdůvodnění rozsudku, kterým jim rozdala tresty od pěti do deseti let.
Fakta Vraždy bezdomovců v Pardubicích V Pardubicích zemřelo v posledních letech násilnou a většinou velmi brutální smrtí už
několik bezdomovců. * V listopadu 2008 byl ubit třicetiletý muž u budovy Povodí Labe. * Šestapadesátiletý bezdomovec zahynul
v Tyršových sadech v květnu 2010. Bezdůvodně ho ukopala parta mladíků. * V březnu 2012 zase ranami mladého muže zemřel
šedesátiletý muž v průmyslové zóně Semtín. * V nákladním vagonu na odstavném nádraží v Pardubicích byl loni v listopadu
nalezen osmačtyřicetiletý muž. Jeho dva vrazi dostali letos v květnu trest 16 let vězení.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Martin Ťopek, redaktor MF DNES
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Paddington není jen obyčejný medvídek, jak by se mohlo zdát
TISK, Datum: 05.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Vyrazte si dnes s rodinou do „letňáku“. Pardubické letní kino Pernštejn dnes totiž promítá rodinnou komedii
Paddington. Nenechte si ujít tento příběh o jednom neobyčejném medvídkovi.
Sendviče a klobouček
„Paddington pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když
zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na
paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval,“ nastínil děj filmu
Tomáš Dreschler, provozovatel Pardubického letního kina .
Exponátem v muzeu?
Medvídka se nakonec ujme rodina Brownových, které Paddington připravuje jedno překvapení za druhým. Dokáže si členy
rodiny svým dobráckým úsměvem nakonec získat, nebo se z něho stane muzejní exponát?
Projekce v areálu vedle skateparku začíná od 21 hodin a vstupné je zcela zdarma.
Zítra se můžete těšit na české dokumentární road movie Amerika z tvorby režiséra Jana Foukala. Čeká vás film o cestě do
země svobody, příběh o přátelství, hudbě a snech hrdinů.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

149 / 219

Zpět

Policie vyšetřuje vraždu popáleného bezdomovce, pátrá i v letním kině URL
WEB, Datum: 05.08.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Násilná smrt popáleného muže zaměstnává pardubickou policii. Kriminalisté už vyslechli i zaměstnance letního kina, protože
tělo se našlo nedaleko. Policisté žádají o pomoc případné svědky.
Mrtvého muže našli policisté u pardubického autobusového nádraží v pondělí ráno. Podle informací MF DNES to byl
bezdomovec. „Nařízená pitva prokázala násilnou smrt,“ uvedla mluvčí pardubických policistů Jitka Vavřinová.
Bližší příčinu smrti policejní mluvčí zatím s odvoláním na probíhající šetření neuvedla. MF DNES se však podařilo zjistit, že
mrtvý muž měl na těle popáleniny, byť ne smrtelné.
K podání vysvětlení již byli pozváni všichni zaměstnanci pardubického letního kina , které se nachází nedaleko místa činu.
„U výslechu jsem byl dvě hodiny, neřekli mi, o co jde, pouze se mne ptali, jestli jsem neviděl někoho, kdo by se choval
nestandardně. Zda jsem nezaznamenal nějakou hádku, konflikt. Kdo byl ten večer v kině a třeba mi utkvěl v paměti. Co měli
lidé na sobě, kam jsem šel po kině a tak dále,“ sdělil jeden ze zaměstnanců, který si nepřál být jmenován. Policie studuje
záběry videokamer
Je také pravděpodobné, že policie má k dispozici některé záběry z videokamer buď městské policie, nebo letního kina.
Vyšetřovatelé například údajně zkoumali tetování jednoho z předvolaných zaměstnanců kina.
U případu asistovali také strážníci městské policie, jejich mluvčí Lucie Klementová však nechtěla uvést žádné další podrobnosti,
protože případ šetří státní policie.
Policisté se obracejí i na obyvatele města, kteří mohli zaznamenat něco podezřelého. „Žádáme případné svědky o informace o
jakémkoli pohybu osob v této lokalitě mezi půlnocí a třetí hodinou ranní dne 3. srpna, tedy v noci z neděle na pondělí,“ dodala
Vavřinová.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

150 / 219

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

151 / 219

Premiéru filmu Amerika doplní i koncert Johannes Benz
TISK, Datum: 06.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (msu), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE V pardubickém Letním kině se dnes večer propojí film a hudba. Režisér celovečerního snímku Amerika Jan Foukal
se totiž stane zároveň i hlavním protagonistou hudebního uskupení s názvem Johannes Benz.
Námět filmu i žánr, který kapela Johannes Benz reprezentuje, mají navíc řadu společných charakteristik, především touhu po
svobodě, divoké přírodě a romantice. To vše má jednoho ústředního jmenovatele, kterým je tramping. „Tramping je naše
univerzální dědictví, jehož se dotknou svým způsobem všichni, jen v někom zarezonuje více, v někom méně,“ říká režisér Jan
Foukal o vzniku námětu pro jeho celovečerní debut.
„Nikdy jsem nebyl pravověrný tramp, ale v dětství jsem byl skaut a uvědomil jsem si, že les a divokou přírodu řada lidí pořád
vnímá jako prostor, do něhož lze unikat, kde lze získat svobodu, přátele, kamarády, uvolnění. Tento fenomén jsem se rozhodl
zmapovat a zachytit, protože tramping je skutečně ryze český fenomén - existuje už přes sto let a v žádné jiné zemi nemá tak
pevně zapuštěné kořeny jako u nás,“ říká dokumentarista. Soudí, že je to možná ovlivněno našimi silně zromantizovanými
představami, vycházejícími především z dobrodružné literatury a z ní plynoucích snů o vzdálené zemi, jakési mýtické „Americe“,
kde je možné realizovat všechny sny a kde vládne svobodný duch.
Oficiální premiéru v českých kinech bude mít snímek Amerika až letos na podzim, diváci v pardubickém Letním kině však budou
mít možnost vidět film ještě před tím. Projekci bude předcházet koncert kapely Johannes Benz, který odstartuje ve 21 hodin.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

152 / 219

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

153 / 219

Mladí lidé se vydají na vandr. Jejich cílem je hlavně svoboda
TISK, Datum: 06.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Jaká bude cesta do země svobody? Pardubické letní kino Pernštejn dnes nabízí český dokumentární snímek
Amerika pojednávající o mladých lidech, kteří se rozhodnou vydat na vandr.
Cesta za svobodou
„Bára je dcerou kanadských imigrantů a do Čech přijela, aby poznala zemi svých rodičů. Honza je z Prahy, zpívá a hraje na
kytaru. Vždy toužil odjet do New Yorku a být tak trochu Bob Dylan. Bára a Honza se vydávají na vandr do tradičních míst
trampů, starých bezmála sto let,“ píše se na webu ČeskoSlovenské filmové databáze.
Film režiséra Jana Foukala sleduje jejich cestu do země svobody. Jaká je jejich imaginární Amerika a podaří se jim v ní nalézt
onu svobodu, kterou hledají?
Příběh nejen o přátelství a hudbě začíná zdarma ve 21 hodin, a to v areálu u skateparku vedle hlavního vlakového nádraží.
Zítra bude k vidění opět český film, tentokrát drama Andělé všedního dne. Režisérka Alice Nellis vytvořila podle
stejnojmenného románu Michala Viewegha příběh o lidech, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Andělům to nedá a
aspoň částečně se snaží celou situaci zachránit. Promítat se bude tradičně zdarma od 21 hodin.
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„Amerika je hlavně o hledání svobody,“ říká autor dokumentu
TISK, Datum: 07.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad,iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Zaujalo nás
Pardubice – Ten, kdo se včera vydal do Pardubického letního kina , mohl spatřit zejména dokonalé propojení filmu a hudby.
Režisér celovečerního snímku Amerika Jan Foukal je totiž zároveň hlavním protagonistou hudebního uskupení s názvem
Johannes Benz.
Touha po svobodě i romantice
Námět filmu i žánr, který kapela Johannes Benz reprezentuje, mají navíc řadu společných charakteristik, především touhu po
svobodě, divoké přírodě a romantice. To vše spojuje tramping.
„Tramping je naše univerzální dědictví, jehož se dotknou svým způsobem všichni, jen v někom zarezonuje více, v někom
méně,“ popisuje režisér Jan Foukal vznik námětu pro jeho debut.
Sám autor nikdy úplným trampem nebyl. Prý si ale uvědomil, že lidé přírodu často vnímají jako prostor pro únik.
„Příroda je chápána jako místo, kde je možné získat svobodu, přátele, uvolnění. Tento fenomén jsem se rozhodl zmapovat a
zachytit, protože tramping je skutečně ryze český fenomén – existuje už přes sto let a v žádné jiné zemi nemá tak pevně
zapuštěné kořeny jako u nás,“ říká autor.
Takové vnímání přírody mohou podle režiséra ovlivňovat i literatura a naše sny o jakési mýtické „Americe“.
„V takové zemi je možné realizovat všechny sny a vládne zde svobodný duch a harmonie,“ doplňuje dokumentarista, kterému
se natočením tohoto snímku povedl mistrovský kousek – jeho námět natolik zaujal společnost HBO, že se rozhodla jej
financovat a uvést do českých kin.
Tramping však není jedinou podstatou filmu.
Film nejen o trampingu
„Dokument Amerika rozhodně není jen o trampingu, je především o hledání svobody a jejích různých podobách. Tramping je
ideální forma jejího zpodobnění. Češi měli a mají touhu zbavit se toho, co je svazuje, a v tom jsme se nezměnili ani 25 let po
revoluci. Nesvoboda má jen v současnosti oproti totalitnímu režimu mnohem rafinovanější, sofistikovanější podobu, ale naše
snaha jí uniknout je pořád stejná,“ uvádí režisér.
Podle něho jsme přes týden svázáni povinnostmi a nepříjemnostmi, o víkendu vyrazíme ven a snažíme se na vše zapomenout,
v ideálním případě v přírodě, s jedinci, s nimiž je námdobře.
A kdo je to vlastně ústřední postava hudebního uskupení Johannes Benz? Vyjma toho, že jde o alter ego Jana Foukala, je to
moderní tulák, vlastně také tramp, z čehož je zřejmé, že i repertoár stejnojmenné kapely je silně ovlivněn tradicí amerického
písničkářství.
Oficiální premiéru budemít snímek Amerika až letos na podzim.
***
Dnešní program letního kina
Dnes se můžete v Pardubickém letním kině Pernštejn těšit na snímek Andělé všedního dne. Film Alice Nellis, natočený podle
stejnojmenného románu Michala Viewegha, ztvárňuje příběh o lidech, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Někteří z
nich totiž nevědí, že dnešní večer pro ně bude ten poslední. Ještě, že tu jsou andělé. „Podoba andělů a jejich názory diváky asi
zaskočí. Ono je to vzájemné. Lidskému oku neviditelní strážci našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni překážkami,
které sobě a jim dobrovolně stavíme do cesty,“ nastínil děj filmu provozovatel Pardubického letního kina Tomáš Dreschler.
Podaří se andělům provést své lidské svěřence jejich nejtěžším dnem? V hlavních rolích se představí Marián Labuda, Vojtěch
Dyk, Eliška Křenková, Vladimír Javorský, Bolek Polívka či Ondřej Sokol. Projekce začíná zdarma od 21 hodin v areálu vedle
skateparku u vlakového nádraží. Zítra pak bude na programu americký thriller E. A. Poe: Podivný experiment, který bude
promítán opět zdarma od 21 hodin. (iko)

Region vydání: Východní Čechy
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Amerika je hlavně o hledání svobody, říká autor dokumentu URL
WEB, Datum: 07.08.2015, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Film

Pardubice – Ten, kdo se včera vydal do Pardubického letního kina , mohl spatřit zejména dokonalé propojení filmu a hudby.
Režisér celovečerního snímku Amerika Jan Foukal je totiž zároveň hlavním protagonistou hudebního uskupení s názvem
Johannes Benz.
"
Námět filmu i žánr, který kapela Johannes Benz reprezentuje, mají navíc řadu společných charakteristik, především touhu po
svobodě, divoké přírodě a romantice. To vše spojuje tramping.
„Tramping je naše univerzální dědictví, jehož se dotknou svým způsobem všichni, jen v někom zarezonuje více, v někom
méně," popisuje režisér Jan Foukal vznik námětu pro jeho debut.
Sám autor nikdy úplným trampem nebyl. Prý si ale uvědomil, že lidé přírodu často vnímají jako prostor pro únik.
„Příroda je chápána jako místo, kde je možné získat svobodu, přátele, uvolnění. Tento fenomén jsem se rozhodl zmapovat a
zachytit, protože tramping je skutečně ryze český fenomén – existuje už přes sto let a v žádné jiné zemi nemá tak pevně
zapuštěné kořeny jako u nás," říká autor.
Takové vnímání přírody mohou podle režiséra ovlivňovat i literatura a naše sny o jakési mýtické „Americe".
„V takové zemi je možné realizovat všechny sny a vládne zde svobodný duch a harmonie," doplňuje dokumentarista, kterému
se natočením tohoto snímku povedl mistrovský kousek – jeho námět natolik zaujal společnost HBO, že se rozhodla jej
financovat a uvést do českých kin.
Tramping však není jedinou podstatou filmu.
Film nejen ?o trampingu
„Dokument Amerika rozhodně není jen o trampingu, je především o hledání svobody a jejích různých podobách. Tramping je
ideální forma jejího zpodobnění. Češi měli a mají touhu zbavit se toho, co je svazuje, a v tom jsme se nezměnili ani 25 let po
revoluci. Nesvoboda má jen v současnosti oproti totalitnímu režimu mnohem rafinovanější, sofistikovanější podobu, ale naše
snaha jí uniknout je pořád stejná," uvádí režisér.
Podle něho jsme přes týden svázáni povinnostmi a nepříjemnostmi, o víkendu vyrazíme ven a snažíme se na vše zapomenout,
v ideálním případě v přírodě, s jedinci, s nimiž je nám dobře.
A kdo je to vlastně ústřední postava hudebního uskupení Johannes Benz? Vyjma toho, že jde o alter ego Jana Foukala, je to
moderní tulák, vlastně také tramp, z čehož je zřejmé, že i repertoár stejnojmenné kapely je silně ovlivněn tradicí amerického
písničkářství.
Oficiální premiéru bude mít snímek Amerika až letos na podzim.
Sobotní program letního kinaV pátek se můžete v Pardubickém letním kině Pernštejn těšit na snímek Andělé všedního dne.
Film Alice Nellis, natočený podle stejnojmenného románu Michala Viewegha, ztvárňuje příběh o lidech, kteří si nechávají život
prokluzovat mezi prsty. Někteří z nich totiž nevědí, že dnešní večer pro ně bude ten poslední. Ještě, že tu jsou andělé. „Podoba
andělů a jejich názory diváky asi zaskočí. Ono je to vzájemné. Lidskému oku neviditelní strážci našich osudů bývají zase pro
změnu překvapeni překážkami, které sobě a jim dobrovolně stavíme do cesty," nastínil děj filmu provozovatel Pardubického
letního kina Tomáš Dreschler. Podaří se andělům provést své lidské svěřence jejich nejtěžším dnem?
V hlavních rolích se představí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková, Vladimír Javorský, Bolek Polívka či Ondřej Sokol.
Projekce začíná zdarma od 21 hodin v areálu vedle skateparku u vlakového nádraží."
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Přijďte si zaexperimentovat do letního kina
TISK, Datum: 08.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – V letním kině je možné cokoliv, tentokrát se zde bude dokonce experimentovat. Apřímo podivně.
Pardubické letní kino Pernštejn totiž bude dnes promítat americký thriller E. A. Poe: Podivný experiment. Projekce začíná
zdarma od 21 hodin v areálu u skateparku vedle hlavního vlakové nádraží.
Ústav plný bláznů
Mlha, odlehlé hory a plno bláznů. Jak se s tím mladý lékař vypořádá? „Hrdinou tohoto filmu je mladý, čerstvě vystudovaný lékař
Edward, který na konci 19. století přichází na praxi do psychiatrického ústavu pro choromyslné ležícího v mlze v odlehlém koutě
hor. Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho asistent i záhadná kráska Eliza, trpící panickou hrůzou z jakéhokoliv tělesného
dotyku,“ nastínil děj filmu Tomáš Dreschler, provozovatel Pardubického letního kina .
Edward je z místních léčebných metod poněkud v šoku. Duševně nemocní jsou zde léčeni pomocí vězení, spoutávání, proudů
ledové vody nebo elektřinou.
Znepokojivá pravda
Edward nakonec objevuje poměrně znepokojivou pravdu. „Psychiatrický ústav ovládli pacienti, zatímco skutečný ředitel je se
svým týmem uvězněn ve sklepení. A tady napínavý příběh plný zvratů a překvapení teprve začíná,“ dodal Tomáš Dreschler.
Zítra se můžete těšit na snímek Jupiter vychází. Ovlivní tato následnice královny rovnováhu ve vesmíru?
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Letní kino bude dnes plné Zabijáku a záhad
TISK, Datum: 10.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (iko), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn dnes narazíte na Zabijáky. Tento krimi snímek režiséra Mikkela Norgaarda
pojednává nejen o zmizení jedné mladé dívky. Další záhadou je, kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění?
Něco tu ale nesedí
„Všechny stopy vedou ke skupině studentů prestižní internátní školy, jako pachatel byl však odsouzen místní podivín. Složka s
případem se dostává do speciálního kriminálního oddělení Q na stůl detektiva Carla Morcka (Nikolaj Lie Kaas) a jeho asistenta
Assada (Fares Fares),“ píše se na webu ČeskoSlovenské filmové databáze (ČSFD).
Kriminalistům na případu okamžitě něco nesedí. Rozhodnou se tedy znovu případ otevřít. Ve složce najdou poznámku o
tísňovém volání zoufalé mladé dívky, která zmizela beze stopy. „Svědectví této dívky by mohlo nepříjemně zasáhnout ty
nejvyšší vrstvy uhlazené dánské společnosti. Carl a Assad navíc nejsou jediní, kdo se ji snaží najít,“ uvádí web ČSFD.
Týdenní program pondělí 10. srpna – Zabijáci, dánský thriller, 119 min. úterý 11. srpna – Zůstaň se mnou, americké drama,
106 min. středa 12. srpna – Sedmero krkavců, československá pohádka, 97 min. čtvrtek 13. srpna – Křídla Vánoc, české
drama, 110 min. pátek 14. srpna – Česká soda, česká komedie, 91 min. sobota 15. srpna – Kód Enigmy, válečný, USA/VB, 114
min. neděle 16. srpna – Padesát odstínů šedi, americké drama, 124 min.
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V letním kině dnes promítají drama o mladé violoncellistce
TISK, Datum: 11.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Zůstaň se mnou. Tak se jmenuje americký film, který mohou dnes od 21 hodin zdarma zhlédnout návštěvníci
Pardubického letního kina Pernštejn, které sídlí v areálu poblíž pardubického skateparku u hlavního nádraží.
„Sedmnáctiletá Mia má všechno, o čem kdy snila – úžasnou rodinu, milujícího přítele a právě ji přijali na prestižní hudební
školu. Stojí však před vážným životním rozhodnutím – bude následovat svůj sen o kariéře violoncellistky nebo dá přednost své
lásce a zůstane s milovaným Adamem?“ nastínil děj snímku provozovatel letního kina Tomáš Drechsler.
V jedno zimní ráno se však všechno změní –Miaztratí milované rodiče i bratra. Najednou vidí samu sebe, jak leží na nemocniční
posteli napojena na přístroje a před očima se jí odvíjí celý život.
Vidí všechny své blízké a hlavně Adama, prosícího, aby se vrátila k němu. Včera řešila svou budoucnost, dnes stojí před
jedinou osudovou otázkou: Zůstanu?
Snímek natočil režisér R. J. Cutler a v hlavních rolí se představí Chloë Grace Moretzová a Jamie Blackley.
Zítra bude v letním kině k vidění pohádka Sedmero krkavců.
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Letní kino zve na pohádku
TISK, Datum: 12.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zup), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Na novou verzi pohádky Sedmero krkavců se dnes mohou přijít podívat zájemci do Pardubického letního kina u skateparku.
V hlavní roli dívky Bohdanky, která chce své bratry zbavit prokletí, diváci uvidí Marthu Issovou. Film natočila režisérka Alice
Nellis podle předlohy Boženy Němcové. Promítání začíná ve 21 hodin.
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Prokletí zruší dnes večer v letním kině
TISK, Datum: 12.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Zachránit své krkavčí bratry se dnes pokusí Bohdanka od 21 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn. Na
návštěvníky čeká zdarma v areálu poblíž pardubického skateparku u hlavního nádraží pohádkový příběh Sedmero krkavců.
„Scénář vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své
bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka,“ nechal se slyšet provozovatel letního kina Tomáš Drechsler.
Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky. Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka,
která se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku proklela sedm svých synů a z těch se stali
krkavci. Rodiče před Bohdankou toto rodinné neštěstí tají. Když se Bohdanka na prahu dospělosti dozví o prokletí své rodiny,
rozhodne se, že musí bratry zachránit. Od místní čarodějky se jí dostane rady, že musí svým bratrům ušít košile. Ale ne lecjaké
– sama bez pomoci musí natrhat kopřivy, zpracovat vlákna,utkat látku a ušít každý steh. Bohdanka se vydává na dlouhou cestu
za záchranou svým bratrů.
Vánoce v „letňáku“
Zítra na diváky Pardubického letního kina Pernštejn čeká mírné ochlazení v podobě snímku Křídla Vánoc. Promítání začíná
zdarma od 21 hodin v areálu u skateparku.
„Většina příběhu se odehrává v nákupním centru v období Vánoc. Divák sleduje osudy několika lidí, které se vzájemně
proplétají,“ nastínil děj provozovatel letního kina Tomáš Drechsler.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

163 / 219

Zpět

Letní kino zve na erotiku
TISK, Datum: 13.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (zup), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Na Padesát odstínů šedi mohou v neděli ve 21 hodin zajít ti, kdo první prázdninovou projekci snímku v pardubickém letním kině
nestihli. Romantické drama o intimním životě studentky literatury vzniklo podle předlohy známého erotického románu.
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Splňte si přání dnes v „letňáku“!
TISK, Datum: 13.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Vítané ochlazení jistě potěší diváky Pardubického letního kina Pernštejn. Dnes se totiž se snímkem Křídla
Vánoc přenesou do prosincové zimy. Promítá se zdarma od 21 hodin poblíž areálu pardubického skateparku u hlavního
nádraží.
Vánoční svátky v obchodním domě
„Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Jedním je
optik Tomáš, kterého ztvárnil Richard Krajčo,“ nastínil děj českého filmu Tomáš Drechsler, jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Pernštejn.
„Vystudovaný oční lékař má rád volnost a ženy, žije v obytném přívěsu na poli nedaleko obchodního centra,kde se prohání
jeho kůň. Hezká Nina balí dárky ve stánku a provokuje výstředním oblékáním i přidrzlou otevřeností,“ pokračoval provozovatel
kina Tomáš Drechsler.
Příběh se více zamotává, když se ve filmu objeví postava Rádi. Nejstarší z přátel pracuje v supermarketu jako manažer prodeje
a bydlí s početnou rodinou v malém bytě. I když ji má rád, někdy by nejradši od toho chaosu utekl někam daleko. Zajíc (Jakub
Prachař) je čerstvě vystudovaný herec, marně obchází castingy a vlastně málokdo ví, jak se doopravdy jmenuje.
Každá z postav má tajné přání
„Všichni ho vnímají v kostýmu ušáka, který rozdává dětem balonky. Každý z přátel má své touhy a sny a Vánoce jsou časem,
kdy se mohou plnit,“ dodal Drechsler.
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O víkendu do kina za Feničem nebo do Pelin na pivo
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: (msu, lat, lík), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Nadcházející víkend v Pardubickém kraji slibuje nejen horké počasí, ale i řadu zajímavých akcí. Můžete vyrazit na
projekci kultovního snímku do letního kina, zaposlouchat se do folkových melodií nebo svlažit hrdlo na pivním festivalu.
Fenič přiveze sodu
Ti, kdož pamatují rok 1998, si určitě vzpomenou na triumfální vítězství českých hokejistů v Naganu, na úřednickou vládu
premiéra Tošovského i na to, že byl Václav Havel na další funkční období zvolen prezidentem. Ti, kdož mají i kulturní paměť, si
jistě vzpomenou i na další tehdejší výrazný fenomén doby, který v roce 1998 dosáhl vrcholu popularity: Českou sodu.
Ostře satirický snímek plný černého humoru promítne dnes večer od 21 hodin Pardubické letní kino . Projekci uvede režisér
Fero Fenič, který stál u zrodu pořadu na začátku devadesátých let.
„Nikde jinde už tento unikátní snímek není a nebude k vidění, proto jej přijede osobně uvést producent Fero Fenič. V
Pardubicích při slavnostním uvedení České sody určitě pohovoří i o svých budoucích projektech a zároveň zavzpomíná i na
svůj celovečerní debut Džusový román z roku 1984, pro nějž objevil nejen kvality kameramana Jaroslava Brabce, ale i herečku,
která v poslední době zažívá obrovský comeback - Alenu Mihulovou,“ říká provozovatel kina Tomáš Drechsler.
Legendy folku míří do Ústí
Kdo zná skladbu brněnského písničkáře Slávka Janouška, ví, že se v ní zpívá o staré známé orlickoústecké hospodě U Malinů
a o městě Ústí nad Orlicí. A právě tam v areálu Cakle u řeky Orlice dnes začíná už 30. ročník dvoudenního hudebního festivalu
Janouškovo Ústí.
Hlavním tahákem bude zítřejší a letos jediné společné vystoupení folkových legend - Slávka Janouška, Vlasty Redla a
Jaroslava Samsona Lenka. „V sobotu začínáme v 15 hodin. Pro děti tu budou koně z Přívratu. Důstojný konec festivalu obstará
Wabi Daněk a Miloš Dvořáček,“ uvádí Slávek Janoušek, který pořádá festival, vzniknuvší původně v roce 1985 jako jednodenní
Ozvěny Porty, ve své režii. Dnes vystoupí na Janouškově Ústí Lucie Dobrovodská a Paka, Stráníci, Slávek Janoušek s
Lubošem Vondrákem a Folk Team. V sobotu pak kromě ohlášených folkových hvězd i Divadlo Harmonika. Saša Niklíčková,
Jarda Svoboda s Trabandem a Žamboši. Z Janouškova festivalu si lze odskočit na tradiční, už devadesátou Ústeckou pouť.
Folk bude znít i v Pardubicích, kde pokračuje do neděle festival Pernštejnská fortuna.
Pivo s hudebním zážitkem
Uhasit žízeň půjde o víkendu v Chocni, kde se zítra konají 14. pivní slavnosti. V přírodním parku Peliny se skalními útvary
zahájí sobotní program od 16 hodin taneční skupina Capoeira z Domu dětí a mládeže v Chocni a poté pop rockové seskupení
W. A. F. z Vysokého Mýta. Po nich už na pódiu fanynky přivítají mladou hvězdu Adama Mišíka, který je mladším synem
Vladimíra Mišíka.
Dále vystoupí brněnští Gate Crasher. Co hrají, napoví fakt, že jako předkapela hráli na koncertech hvězd jako Ozzy Osborne,
Iron Maiden, Aerosmith či Korn.
Ve 20.30 hodin budou choceňské pivní slavnosti patřit koncertu písní českého matadora Luboše Pospíšila a jeho kapely 5P.
Rockerům pak zahrají do brzkých ranních hodin ještě skupiny Taipan ze Skořenic a Syfon ze Svitav.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto popis: Režisér a producent Fero Fenič
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Dominik Hašek a provozovatelé letního kina nachystali dárky také pro čtenáře Deníku!
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko/U nás doma

Pardubice – Letošní jubilejní desátý ročník Pardubického letního kina Pernštejn vstupuje do velkého finále! A protože je
letos narozeninový, budou postupně přijíždět velmi exkluzívní gratulanti: po režisérkách Ireně Pavláskové a Olze Špátové a
režiséru Janu Foukalovi zahájí závěrečnou část Pardubického letního kina už dnes režisér a producent Fero Fenič, a to
slavnostním uvedením retrokultovního snímku Česká soda.
Fero Fenič se osobně zúčastní i dnešní afterparty po projekci, během níž se uskuteční i autogramiáda a debata s filmovými
fanoušky.
To, že velké filmové finále v Pardubickém letním kině Pernštejn startuje už dnes, poznáte i vy, čtenáři našeho Deníku. Pokud
přijdete během dneška a pondělka (od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin) k nám do redakce (sídlíme na třídě Míru 62) s výtiskem
novin, dostanete od nás zdarma „lišácký“ energy drink Smarty, jehož duchovním otcem je hokejová legenda a jeden z
nejslavnějších pardubických rodáků: Dominik Hašek (na snímku). Ten bude speciálním hostem při vyvrcholení Pardubického
letního kina Pernštejn v pondělí 31. srpna.
V ten den bude pro návštěvníky kina připravena řada překvapení včetně uvedení necenzurované verze celovečerního
dokumentu Pivo a Pardubice, kterou natočil českoamerický režisér Jan Ch. Novák. Jeho hlavním hrdinou je kromě obyvatel
Pardubic, hudebníků, štamgastů a milovníků pardubického piva právě Dominik Hašek.

Region vydání: Východní Čechy
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Režisér Fero Fenič dnes večer osobně uvede v Pardubickém letním kině Českou sodu
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko/U nás doma

Unikátní snímek nemůže být nikde jinde než v Pardubicích k vidění. Promítnut bude zcela zdarma v areálu nedaleko skateparku
Pardubice – Ti, co pamatují rok 1998, si určitě vzpomenou na triumfální vítězství českých hokejistů na olympiádě v Naganu, na
úřednickou vládu premiéra Tošovského i na to, že byl Václav Havel na další funkční období zvolen českým prezidentem. Ti, co
mají i kulturní paměť, si jistě vybaví také další tehdejší výrazný fenomén doby, který v roce 1998 dosáhl vrcholu popularity:
Českou sodu. Ostře satirický, místy až sarkastický a ostře černohumorný pořad vznikal v produkci společnosti Febio.
Její majitel a zakladatel, producent Fero Fenič byl i otcem původní myšlenky, jež dala v roce 1993 České sodě vzniknout. Pořad
měl strukturu večerní zpravodajské relace, v níž jsou seriózně se tvářící zpravodajské příspěvky prokládány parodiemi na tehdy
nejfrekventovanější reklamní spoty.
Hlášky zlidověly
Česká soda se stala kultem a některé scénky i hlášky z ní zlidověly, vysílala se pět let a celkem se jí natočilo čtrnáct dílů, dva
silvestrovské sestřihy a rovněž jeden unikátní celovečerní film.
Právě ten z České sody připravil v roce 1998 Fero Fenič. Za jeho osobní účasti bude promítnut zdarma dnes od devíti hodin
večer v Pardubickém letním kině Pernštejn.
Mimochodem, tento unikátní snímek nemůže být nikde jinde než v Pardubicích kvůli dřívějším sporům jeho autorů k vidění. „V
roce 2007 jsme získali povolení, že film můžeme v Pardubicích promítnout. Smlouva však nemá datum ukončení, takže
Pardubice jsou dnes jediným místem, kde mohou lidé Českou sodu spatřit,“ vysvětlil Fero Fenič.
Založil Febiofest
Tento původně novinář, poté režisér a nyní především producent stál za vznikem několika naprosto unikátních projektů v
tuzemské novodobé filmové a televizní historii.
Založil nejen společnost Febio neboli Feničův biograf a ním související filmový festival Febiofest, ale dal za vznik i unikátním a
populárním televizním cyklům Oko, Gen, Genus a Cestománie.
Džusový román
V Pardubicích při slavnostním uvedení České sody určitě pohovoří i o svých budoucích projektech a zároveň zavzpomíná též
na svůj celovečerní debut Džusový román z roku 1984, pro nějž objevil nejen kvality kameramana Jaroslava Brabce, ale i
herečku, která v poslední době zažívá obrovský comeback: Alenu Mihulovou.
Stručná vizitka pořadu Česká soda
Česká soda byl satirický dvouměsíčník, který pro Českou televizi v letech 1993 až 1997 vyráběla společnost Febio. Celkem
vzniklo 14 původních dílů o stopáži 15 až 20 minut, dva silvestrovské sestřihy a jeden celovečerní film, který se v kinech
promítal v roce 1998 (film jsou pouze po sobě jdoucí díly České sody, které jsou mj. obsahem druhého DVD). S námětem přišel
Fero Fenič a dramaturgem pořadu byl Milan Tesař. Scénáře jednotlivých dílů byly týmovou prací autorů blízkých satirickému
magazínu Sorry. Režiséři se za dobu existence pořadu střídali. Pořad byl koncipován jako pásmo příspěvků televizního
zpravodajství prokládaných parodiemi na reklamní šoty. Od druhého dílu byl jeho součástí také „kurz německého jazyka“ Alles
Gute Milana Šteindlera a Davida Vávry. Kromě nich se díky České sodě do povědomí veřejnosti zapsal také Petr Čtvrtníček,
který od šestého dílu pořadem provázel.
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Pardubické letní kino dnes uvede Českou sodu
RÁDIO, Datum: 14.08.2015, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 4, Poslechovost pořadu: 2 153

Šárka RUSNÁKOVÁ, moderátorka
Pardubické letní kino dnes uvede Českou sodu. Satirický seriál uváděla v devadesátých letech Česká televize. Vysílala ho
pět let a tvůrci během této doby natočili čtrnáct dílů, dva silvestrovské sestřihy a jeden unikátní celovečerní film. Na dnešním
promítání bude i producent Fero Fenič.
Fero FENIČ, producent
Z České sody se postupně stala legenda, byť mnohé věci v ní zestárly, protože už někteří lidé o kterých se tam mluví, už nejsou
v politice, některé problémy už jsou zapomenuté a podobně, ale ten duch svobody, který z ní sálá, tak ten tam myslím zůstal
dodnes.
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Sedmero krkavců je zručně vyprávěná pohádka
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko/U nás doma

Novou verzi klasického pohádkového příběhu Boženy Němcové natočila režisérka Alice Nellis. Hlavní roli ztvárnila Martha
Issová
Pardubice – Říká se, že pokud jsou v nějakém filmovém žánru Češi skutečně dobří, jsou to pohádky. I když ty nejlepší české
filmové pohádky jsou většinou již staršího data, občas se i v dnešní době vyskytne pohádka, která skutečně stojí za vidění.
Patří k nim i Sedmero krkavců – příběh, který na motivy pohádky Boženy Němcové natočila úspěšná režisérka Alice Nellis.
Za poslední týden měli diváci možnost v Pardubickém letním kině Pernštejn zhlédnout hned dva filmy Alice Nellis. Zatímco
snímek Andělé všedního dne podle románu Michala Viewegha trpěl jistou kostrbatostí vyprávění, Sedmero krkavců má spád a
diváka ani na chvíli nenudí.
Krásné exteriéry
V České republice vzniká nějaká pohádka každoročně, ale velmi často mají tyto počiny nízký rozpočet a zřetelně televizní
výpravu. To u nového filmu Alice Nellis nehrozí, natáčel se v krásných slovenských exteriérech a působí výpravným dojmem.
Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka. Ta se na prahu dospělosti dozví o prokletí své rodiny, rozhodne se, že musí
zachránit bratry, kteří se proměnili v krkavce.
Od místní čarodějky se jí dostane rady, že musí svým bratrům ušít košile.
Kromě zručného vypravěčského stylu jsou hlavní devízou nové pohádky herecké výkony. Skvělá je především Martha Issová v
roli Bohdanky, vyniká, i když její postava je více než polovinu filmu němá. Ostatně scény, ve kterých se princ (Lukáš Příkazký) a
čarodějnice (Zuzana Bydžovská) snaží rozluštit její pantomimu, patří k nejvtipnějším.
Sedmero krkavců je relativně netradiční pohádka. Nechybí jí humor, ale zároveň i děsivé scény – jen v málokteré pohádce
chtějí hlavní postavu upálit na hranici.
Vzhledem k tomu, že Němcová není Hans Christian Andersen, všechno nakonec dobře dopadne, takže spokojený bude dětský
divák i jeho dospělý doprovod.
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Víkendový program letního kina nabídne i známé hollywoodské trháky
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko/U nás doma

Pardubice – Přijďte se i o víkendu pobavit do Pardubického letního kina Pernštejn! Letos se nachází nedaleko areálu
skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží. Začátek dnešní projekce kultovního snímku Česká soda je ve 21 hodin a vstup
je jako na všechny ostatní promítání zcela zdarma. V sobotu se diváci s Pardubickým letním kinem Pernštejn přenesou do
druhé světové války. Ve Velké Británii se ji totiž pokusí předčasně ukončit pomocí rozluštění Kódu Enigmy. Životopisné drama
sleduje počínání skupinky brilantních mozků a nejlepších vědců. Pestré víkendové menu dotvoří i repríza snímku s příchutí
erotiky Padesát odstínů šedi, jenž byl natočen na motivy stejnojmenného světoznámého bestselleru.
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Zpět

Hoď kamenem, kdo jsi bez viny
TISK, Datum: 14.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: Šárka Mikulecká, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Titulní strana

V běhu
V pondělí promítali v pardubickém letním kině dánský krimi thriller Zabijáci. Ve stejný den policie informovala, že má nezletilé
zabijáky, kteří jen nedaleko od kina o týden dřív k smrti umučili bezdomovce Rudolfa. Brutalita sena nás denně valí ze zpráv,
televize, počítačových her. Společnost je nemocná, má pochroumané vztahy i morální hodnoty. Bohužel až podobný čin nás
může donutit se nad tím zamyslet. Jednodušší je ale anonymně tlachat na internetu a rozpoutat mediální lynč, že za čin můžou
rodiče, škola, instituce, systém. Hoď kamenem, kdo jsi bez viny.
Když šel v Pardubicích chodec na červenou, policista ho zaklekl, s těmihle kluky ale musí jednat v rukavičkách. Odsedí si pár
let, možná se polepší, možná se ve vězení přiučí, co ještě neuměli. Jejich další osud je na soudu, „nápravném zařízení“, na
nich. Přes to všechno smrt bezdomovce může posunout dál každého z nás. Otázkou je, kolik lidí ještě zemře, než pochopíme,
že musíme začít každý u sebe.
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Dárky také pro čtenáře Deníku!
TISK, Datum: 15.08.2015, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: (pad), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Rubrika: Chrudimsko/u nás doma

Pardubice – Letošní jubilejní desátý ročník Pardubického letního kina Pernštejn vstupuje do velkého finále! A protože je
letos narozeninový, budou postupně přijíždět velmi exkluzívní gratulanti: po režisérkách Ireně Pavláskové a Olze Špátové a
režiséru Janu Foukalovi zahájil závěrečnou část Pardubického letního kina režisér a producent Fero Fenič, a to slavnostním
uvedením retrokultovního snímku Česká soda.
To, že velké filmové finále v Pardubickém letním kině Pernštejn odstartovalo, poznáte i vy, čtenáři Deníku. Pokud přijdete
během a pondělí (od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin) do redakce Pardubického deníku na třídě Míru 62 s výtiskem Pardubického
deníku, dostanete zdarma „lišácký“ energy drink Smarty, jehož duchovním otcem je hokejová legenda a jeden z nejslavnějších
pardubických rodáků: Dominik Hašek (na snímku). Ten bude speciálním hostem při vyvrcholení Pardubického letního kina
Pernštejn v pondělí 31. srpna.
V ten den bude pro návštěvníky kina připravena řada překvapení včetně uvedení necenzurované verze celovečerního
dokumentu Pivo a Pardubice, kterou natočil českoamerický režisér Jan Ch. Novák. Jeho hlavním hrdinou je kromě obyvatel
Pardubic, hudebníků, štamgastů a milovníků pardubického piva právě Dominik Hašek.
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Geniální matematik se pokusí rozluštit kód v „letňáku“
TISK, Datum: 15.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko - u nás doma

Pardubice – Oscarový snímek promítne dnes od 21 hodin Pardubické letní kino Pernštejn. Nachází se poblíž areálu
skateparku u hlavního vlakového nádraží.
Dnešní letní projekce pod širým nebem patří válečnému dramatu Kód Enigmy. Za vynikající herecké výkony byl nominován
hned na osm ocenění Oscarů.
Divák se dostává do doby, kdy nejen ve Velké Británii, ale v celém světě zuřila druhá světová válka. Je povolán tým vědců,
géniů, kteří mají rozluštit speciální kóda válku tak ukončit.
Operace této skupiny je však tajná. V jejím čele stojí profesor matematiky a kryptoanalytiky Alan. Jeho roli si zahrál známý
herec Benedict Cumberbatch, kterého diváci mohou znát především jako seriálového Sherlocka Holmese. Podaří se
sherlockovskému matematikovi rozluštit nejdůležitější kód v historii války, když sám skrývá před světem vlastní tajemství?
„V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga.
Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a
čekal ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde o válečného hrdinu,“ napověděl promotér
Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Zítřejší projekcí zůstaneme ještě u hollywoodských trháků. Pro velký úspěch se bude znovu zdarma promítat od 21 hodin mírně
erotický film Padesát odstínů šedi.
Studentka literatury Anastasia je „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele Christiana Greye,
jehož přišla vyzpovídat pro článek do školního časopisu.
To ale netušila, co se z jejich vzájemné přitažlivosti vyvine...
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Víkendový program letního kina Pernštejn nabídne i známé hollywoodské trháky
TISK, Datum: 15.08.2015, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Rubrika: Chrudimsko/u nás doma

Pardubice – Přijďte se i o víkendu pobavit do Pardubického letního kina Pernštejn!
Letos se nachází nedaleko areálu skateparku poblíž hlavního vlakového nádraží. Dnes ve 21 hodin se diváci s letním kinem
Pernštejn přenesou do druhé světové války. Ve Velké Británii se ji totiž pokusí předčasně ukončit pomocí rozluštění Kódu
Enigmy. Životopisné drama sleduje počínání skupinky brilantních mozků a nejlepších vědců. Pestré víkendové menu dotvoří i
repríza snímku s příchutí erotiky Padesát odstínů šedi, jenž byl natočen na motivy stejnojmenného světoznámého bestselleru.

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

174 / 219

Skutečné příběhy a situace
TISK, Datum: 15.08.2015, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: (red), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Rubrika: Chrudimsko/u nás doma

Téma Deníku: Novinky v Pardubickém letním kině Pernštejn
Film Lovci a oběti je inspirován skutečnými příběhy a životními situacemi, ve kterých se můžete už zítra ocitnout i vy
Pardubice – Co máte dělat, když se ocitnete v nekonečné spirále dluhů? Jak se zbavit exekutorů nám hlavní hrdina Jakub
(Martin Kraus) ukáže. Ale jak si poradit s partičkou gangsterů toho nejhrubšího zrna v čele s Jakubem Mohamedem Alim, před
kterou žádný prachy neschováte? Nebo jak vyřešit podraz drsného lichváře Josefa Vrány a jeho asistentky Evy Decastelo s
jejich pekelnými úroky, který naskakujou, jak puchejře v malejch botách? S tím Jakubovi pomůže mafián s ostrými lokty a
neskutečně dlouhými prsty – jeho „Anděl strážný“ Tomáš Hanák se svým právníkem Markem Vašutem a synem Pájou –
Jaromírem Noskem, kterým kryje záda úplatný policista Zdeněk Mahdal se svým kolegou Milošem Vávrou. Tak to je hřiště, na
kterém hraje Jakub hru jménem život ve stylu sex, money and rock'n'roll. Tedy až do chvíle než udělá pod nátlakem vymahačů
krok vedle – za hranu zákona. V tu chvíli začíná jeho běh o život. Jakubovy problémy se dotknou i jeho rodičů Karla Heřmánka
st. a Veroniky Freimanové. Pomocnou ruku se mu snaží podat jeho kamarádi Martin Písařík, Karel Heřmánek ml., zpěvačka Eki,
raper Jay Diesel, ale i psychiatr Zdeněk Podhůrský. A protože životní zoufalec Jakub je opravdu magnetem na problémy, sáhne
si na dno i na poli lásky, a to s Nikol Kouklovou a Evou Marešovou. Tenhle film prostě jednou provždy změní váš pohled na
život! Jste připraveni vidět svět takový, jaký je?
Na český film Lovci a oběti můžete přijít ve čtvrtek 20. srpna ve 21 hodin. Vstup je na všechny filmy zdarma.
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Společnost by potřebovala další Českou sodu, říká Fenič URL
WEB, Datum: 17.08.2015, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice - Ostře satirický, místy až sarkastický televizní pořad Česká soda se stal kultem. Některé scénky i hlášky z něj
zlidověly.
"
Vysílal se pět let. Celkem se natočilo čtrnáct dílů, dva silvestrovské sestřihy a rovněž jeden unikátní celovečerní film. Právě ten
připravil v roce 1998 duchovní otec tohoto programu, režisér Fero Fenič.
Za jeho osobní účasti byl promítnut v pátek večer v Pardubickém letním kině Pernštejn.
Je pravdou, že tento unikátní snímek nemůže být nikde jinde než v Pardubicích kvůli dřívějším sporům o autorská práva k
vidění?
Ano. V roce 2007 jsme získali povolení, že film můžeme v Pardubicích promítnout. Smlouva však nemá datum ukončení, takže
Pardubice jsou dnes jediným místem, kde mohou lidé Českou sodu spatřit.
Proč vlastně v roce 1993 Česká soda vůbec vznikla?
Měl jsem tehdy pocit, že k demokracii patří možnost zasmát se věcem a lidem, kteří nás denně obklopují. Tehdy jsem si myslel,
že s tím nějak začneme a že se k nám třeba i někdo přidá. Je smutné, že dnes žádný takový pořad, jako je Česká soda,
neexistuje.
Jaké byly začátky projektu?
Když jsme chtěli začít, rozhodl jsem se, že uspořádám konkurz. Oslovili jsme řadu lidí včetně mnoha slavných českých
humoristů. Když jsem jim postupně vysvětlil, co bych si přál, zjistil jsem, že nikdo z nich takový typ programu dělat nechce. Proto
jsme museli objevit nové tváře. Třeba dnešní herecká hvězda Petr Čtvrtníček se v té době živil prodáváním triček s reklamními
potisky. Milan Tesař, který se stal dramaturgem České sody, na mě tehdy působil jako nejsmutnější člověk na světě. Proto
jsem si říkal, že by mohl být pro tento typ pořadu nejvhodnější.
Ale sranda to občas s Českou sodou asi nebyla, že?
Je pravdou, že Česká soda byla nejkritizovanějším pořadem, na kterém jsem se kdy v životě podílel. Někteří kritici mu vyčítali,
že je hloupý a až příliš vulgární. Ale nás to tenkrát posílilo. Není nic horšího, než když člověk něco dělá a nemá na to žádnou
odezvu.
Tu Česká soda měla i při páteční projekci v Pardubickém letním kině. Překvapila vás taková pozitivní odezva?
Byl jsem rád, že do Pardubického letního kina přišlo tolik lidí a že se, soudě podle reakcí při páteční projekci, dobře bavili.
Samozřejmě je člověk vždycky trochu napnutý, jak to dopadne, vždyť od vzniku prvních dílů České sody uplynulo dlouhých
dvaadvacet let. Ale do tohoto filmového sestřihu, který byl v Pardubicích k vidění, jsem se snažil vybírat právě scénky, u nichž
jsem se domníval, že časem tolik nezestárnou.
V čem byla pro vás Česká soda ještě výjimečná?
Byl to první český film, který se kopíroval z videa na filmový pás. Největším překvapením však z mého pohledu bylo asi to, že se
v roce 1998 stal divácky nejnavštěvovanějším českým snímkem v tuzemských kinech.
Fenomén to byl velký. Neuvažoval jste v poslední době o jeho znovuzrození?
Myslím si, že česká společnost by potřebovala další Českou sodu. V České televizi asi ne. Přemýšleli jsme o tom, že by bylo
možné ji šířit nějakým jiným, svobodnějším kanálem. Jenže zatím se mi na pokračování České sody nepodařilo sehnat peníze.
Ti, co je mají, nechtějí riskovat a bojí se je do takového projektu dát, aby si někde někoho nenaštvali.
Jsme v letním kině, které během dvou prázdninových měsíců uvádí denně zdarma jeden film. Kolik snímků vidíte jako prezident
prestižního filmového festivalu Febiofest za rok vy?
Skoro každý den to je nějaký nový film, ale přiznám se, že dnes už raději spíše z pohodlí domova. Rád vnímám hlavně podněty
ze světa. Ale jsem trochu profesně zdegenerovaný. Nezajímá mě film, u něhož dopředu vím, co se v něm stane. Potěší mě,
když mě tvůrce v dobrém slova smyslu nějak vykolejí, dá do něj něco úplně nového, co bych nečekal. Jsem rád překvapován.
Stále se i v běžném životě těším na něco nového, co přijde."
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Letní kino zve na dokument Amy
TISK, Datum: 17.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (tum), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Návštěvníci pardubického letního kina se dnes mohou přijít podívat na snímek, který popisuje život i předčasné úmrtí
zpěvačky Amy Winehouse. Snímek měl českou premiéru na festivalu v Karlových Varech a jeho autorem je Asif Kapadia, který
před pěti lety natočil dokument o legendárním pilotovi F1 Ayrtonu Sennovi.
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Společnost by potřebovala další Českou sodu, říká Fenič
TISK, Datum: 17.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura východní čechy

Známý režisér a prezident filmového Febiofestu zavítal do Pardubického letního kina
Pardubice – Ostře satirický, místy až sarkastický televizní pořad Česká soda se stal kultem. Některé scénky i hlášky z něj
zlidověly.
Vysílal se pět let. Celkem se natočilo čtrnáct dílů, dva silvestrovské sestřihy a rovněž jeden unikátní celovečerní film. Právě ten
připravil v roce 1998 duchovní otec tohoto programu, režisér Fero Fenič (na snímku Tomáše Kubelky).
Za jeho osobní účasti byl promítnut v pátek večer v Pardubickém letním kině
* Je pravdou, že tento unikátní snímek nemůže být nikde jinde než v Pardubicích kvůli dřívějším sporům o autorská práva k
vidění?
Ano. Vroce 2007 jsme získali povolení, že film můžemev Pardubicích promítnout. Smlouva však nemá datum ukončení, takže
Pardubice jsou dnes jediným místem, kde mohou lidé Českou sodu spatřit.
* Proč vlastně v roce 1993 Česká soda vůbec vznikla?
Měl jsem tehdy pocit, že k demokracii patří možnost zasmát se věcem a lidem, kteří nás denně obklopují. Tehdy jsem si myslel,
že s tím nějak začneme a že se knámtřeba i někdo přidá. Je smutné, že dnes žádný takový pořad, jako je Česká soda,
neexistuje.
* Jaké byly začátky projektu?
Když jsme chtěli začít, rozhodl jsem se, že uspořádám konkurz. Oslovili jsme řadu lidí včetně mnoha slavných českých
humoristů. Když jsem jim postupně vysvětlil, co bych si přál, zjistil jsem, že nikdo z nich takový typ programudělat nechce. Proto
jsme museli objevit nové tváře. Třeba dnešní herecká hvězda Petr Čtvrtníček se v té době živil prodáváním triček s reklamními
potisky. Milan Tesař, který se stal dramaturgem České sody, namětehdy působil jako nejsmutnější člověk na světě. Proto jsem
si říkal, že by mohl být pro tento typ pořadu nejvhodnější.
* Ale sranda to občas s Českou sodou asi nebyla, že?
Je pravdou, že Česká soda byla nejkritizovanějším pořadem, na kterém jsem se kdy v životě podílel. Někteří kritici muvyčítali, že
je hloupý a až příliš vulgární. Ale nás to tenkrát posílilo. Není nic horšího, než když člověk něco dělá a nemá na to žádnou
odezvu.
* Tu Česká soda měla i při páteční projekci v Pardubickém letním kině. Překvapila vás taková pozitivní odezva?
Byl jsem rád, že do Pardubického letního kina přišlo tolik lidí a že se, soudě podle reakcí při páteční projekci, dobře bavili.
Samozřejmě je člověk vždycky trochu napnutý, jak to dopadne, vždyť od vzniku prvních dílů České sody uplynulo dlouhých
dvaadvacet let. Ale do tohoto filmového sestřihu, který byl v Pardubicích k vidění, jsem se snažil vybírat právě scénky, u nichž
jsem se domníval, že časem tolik nezestárnou.
* V čem byla pro vás Česká soda ještě výjimečná?
Byl to první český film, který se kopíroval z videa na filmový pás. Největším překvapením však z mého pohledu bylo asi to, že se
v roce 1998 stal divácky nejnavštěvovanějším českým snímkem v tuzemských kinech.
* Fenomén to byl velký. Neuvažoval jste v poslední době o jeho znovuzrození?
Myslím si, že česká společnost by potřebovala další Českou sodu. VČeské televizi asi ne. Přemýšleli jsme o tom, že by bylo
možné ji šířit nějakým jiným, svobodnějším kanálem. Jenže zatím se mi na pokračování České sody nepodařilo sehnat peníze.
Ti, co je mají, nechtějí riskovat a bojí se je do takového projektu dát, aby si někde někoho nenaštvali.
* Jsme v letním kině, které během dvou prázdninových měsíců uvádí denně zdarma jeden film. Kolik snímků vidíte jako
prezident prestižního filmového festivalu Febiofest za rok vy?
Skoro každý den to je nějaký nový film, ale přiznám se, že dnes už raději spíše z pohodlí domova. Rád vnímámhlavně podněty
ze světa. Ale jsem trochu profesně zdegenerovaný. Nezajímáměfilm, u něhož dopředu vím, co se vněmstane. Potěší mě,
kdyžmětvůrce v dobrém slova smyslu nějak vykolejí, dá do něj něco úplně nového, co bych nečekal. Jsem rád překvapován.
Stále se i v běžném životě těším na něco nového, co přijde.
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Přijďte si do redakce pro drink od Haška!
TISK, Datum: 17.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (r), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Hokejová legenda Dominik Hašek, provozovatelé letního kina a Deník si pro vás nachystali speciální dárek! Pokud
přijdete během dneška od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin k nám do redakce s výtiskemnovin,dostaneteodnás zdarma „lišácký“
energy drink Smarty, jehož duchovním otcem je „Dominátor“. Ten bude speciálním hostem při vyvrcholení Pardubického
letního kina Pernštejn v pondělí 31. srpna, které uvede necenzurovanou verzi dokumentu Pivo a Pardubice.
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Letní kino vzpomene na zpěvačku Amy
TISK, Datum: 17.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (mm), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – Život slavné zpěvačky Amy Winehouse připomene dnes Pardubické letní kino Pernštejn dokumentárním
snímkem Amy. Projekce začíná zdarma od 21 hodin poblíž areálu skateparku u hlavního vlakového nádraží.
„Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů,
rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly aktuální události jejího života. Co se skrývalo
za touto hudební ikonou a proč zemřela tak mladá?,“ nastínil děj dnešní projekce promotér Pardubického letního kina
Pernštejn Jan Motyčka.
„Vidíme Amy jako obyčejnou dívku s obrovským talentem a touhou zpívat, jako zjevení ohromující hudební fajnšmekry, jako
popovou hvězdu obletovanou fanoušky i jako oběť manipulovanou manažery a pronásledovanou bulvárními novináři, unikající
k závislostem,“ doplnil provozovatel letního kina Tomáš Drechsler.
Program letního kina na týden
17. 8. 2015, pondělí – Amy
Životopisný / Hudební, VB, 2015, 128 min., režie: Asif Kapadia
18. 8. 2015, úterý Špinavý prachy
Krimi / Drama, USA, 2014, 106 min., režie: Michaël R. Roskam
19. 8. 2015, středa Želvy Ninja
Dobrodružný / Akční / Fantasy / Komedie / SciFi, USA, 2014, 101 min., režie: J. Liebesman
20. 8. 2015, čtvrtek Lovci a oběti
Akční / Drama, Česko, 2015, 104 min., režie: Marcus Benois Tran
21. 8. 2015, pátek Domácí péče
Komedie / Drama, Česko, 2015, 92 min., režie: Slávek Horák
22. 8. 2015, sobota Predestination
SciFi / Thriller, Austrálie, 2014, 97 min., režie: M. a P. Spierig,
23. 8. 2015, neděle Rychle a zběsile 7
Akční / Krimi / Thriller, USA, 2015, 140 min., režie: J. Wan
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Pardubic poputuje do Keni ultrazvuk
TISK, Datum: 18.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 1, Autor: (msu, mat), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kraj Pardubický

PARDUBICE Za pardubickým zdravotníkem Alešem Bártou, který již deset let buduje v západokeňském Itibo zdravotnické
zařízení, odcestuje v nejbližší době moderní ultrazvuk. Nemocnice, která funguje jen díky sbírkám a podpoře dárců i sponzorů,
jej pořídila z dotace, kterou získala od pardubického magistrátu. „Od zahájení projektu v roce 2006, kdy jsme započali
rekonstrukci budovy s ambulancemi, jsme veškeré finance nejprve směřovali do stavebních prací. Prostory jsme vybavili
přístroji pro základní diagnostiku. Vybudovali jsme však i porodnici, s tím přišla i potřeba dovybavit ji ultrazvukovým přístrojem.
Za to, že jej nyní můžeme pořídit, jsme velmi vděčni. A využijeme ho nejen v porodnictví,“ řekl Aleš Bárta, manažer české
nemocnice v Keni.
Názory politiků na pomoc v Africe se liší
Dotace Pardubic ve výši 100 tisíc korun plně pokryje náklady na pořízení přenosného ultrazvuku. „Zaznamenal jsem i názor, že
bychom měli pomáhat tady doma, a ne někde v Africe. Chci však upozornit, že naši zdravotníci se v Keni věnují také prevenci.
To je v oblasti s ohromným výskytem HIV/AIDS a dalších infekčních onemocnění obzvlášť záslužné. A nenechme si namluvit, že
nás se to netýká, že je to daleko. V dnešním globalizovaném světě to už neplatí,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.
Před časem totiž na projekci filmu o Aleši Bártovi v pardubickém letním kině reagoval na sociálních sítích radní za ČSSD a lékař
Vladimír Ninger.
„Je jistě prima pomáhat černouškům, aby jich potom 5 000 denně přeplulo Středozemní moře a zaplavili Evropu pod vlivem
idejí, které jsme jim tam zavlekli a kterými jsme jim zničili jejich do té doby šťastný život (misionáři počínaje a moderními
zlatokopy konče). Dobro má konat každý, a to nejlépe doma. Raději pomoci starým a nemohoucím u nás doma,“ uvedl na
oficiálním facebookovém profilu letního kina Ninger.
Přestože je kritik africké pomoci Ninger představitel radnice, městská organizace Nadace pro rozvoj města Pardubic, kterou
vedou další radní včetně primátora, rozhodla o zaslání dotace na vybavení pro zdravotníka Bártu.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Dnes naposledy do redakce pro drink Dominika Haška!
TISK, Datum: 18.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Hokejová brankářská legenda Dominik Hašek (na snímku) si společně s provozovateli Pardubického letního
kina Pernštejn nachystali zajímavé dárky také pro vás, čtenáře Deníku!
Dnes do redakce!
Pokud přijdete během dneška (od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin) k nám do redakce (sídlíme na třídě Míru 62) s výtiskem novin,
dostanete od nás zdarma „lišácký“ energy drink Smarty, jehož duchovním otcem je hokejová legenda a jeden z nejslavnějších
pardubických rodáků Dominik Hašek.
Ten bude speciálním hostem při vyvrcholení Pardubického letního kina Pernštejn v pondělí 31. srpna.
V ten den bude pro návštěvníky letního kina připravena řada překvapení včetně uvedení necenzurované verze celovečerního
dokumentu Pivo a Pardubice, který natočil českoamerický režisér Jan Chicago Novák.
Jeho hlavním hrdinou je kromě obyvatel Pardubic, hudebníků, štamgastů a milovníků pardubického piva právě Dominik Hašek.
Zcela zdarma!
Pardubické letní kino Pernštejn promítá po celou dobu prázdnin zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční snímky v areálu
vedle skateparku nedaleko hlavního pardubického vlakového nádraží.

Region vydání: Východní Čechy
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Špinavý prachy dnes v letním kině
TISK, Datum: 18.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn budou dnes od devíti hodin večer k vidění Špinavý prachy. Tento americký
snímek bude promítnut zdarma v areálu vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží. „Fenomenální herci Tom Hardy
(Temný rytíř povstal) a James Gandolfini (Rodina Sopránů) září v hlavních rolích drsného kriminálního thrilleru od scenáristy
Dennise Lehaneho (Tajemná řeka) a Michaëla R. Roskama,“ řekl provozovatel kina Tomáš Drechsler.

Region vydání: Východní Čechy
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Z Pardubic poputuje do Keni ultrazvuk, radnice na něj dala sto tisíc URL
WEB, Datum: 19.08.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Martin Ťopek, 5plus2.cz, Monika Suchá, RU / den: 13 988, Rubrika:
Pardubice / Pardubice - zprávy
Za pardubickým zdravotníkem Alešem Bártou, který již deset let buduje v západokeňském Itibo zdravotnické zařízení, odcestuje
v nejbližší době moderní ultrazvuk.
Nemocnice v Itibo, která funguje jen díky sbírkám a podpoře dárců i sponzorů, pořídila nový ultrazvuk z dotace, kterou získala
od pardubického magistrátu.
„Od zahájení projektu v roce 2006, kdy jsme započali rekonstrukci budovy s ambulancemi, jsme veškeré finance nejprve
směřovali do stavebních prací. Prostory jsme vybavili přístroji pro základní diagnostiku. Vybudovali jsme však i porodnici, s tím
přišla i potřeba dovybavit ji ultrazvukovým přístrojem. Za to, že jej nyní můžeme pořídit, jsme velmi vděčni. A využijeme ho nejen
v porodnictví,“ řekl Aleš Bárta, manažer české nemocnice v Keni. Názory politiků na pomoc v Africe se liší
Dotace Pardubic ve výši 100 tisíc korun plně pokryje náklady na pořízení přenosného ultrazvuku.
„Zaznamenal jsem i názor, že bychom měli pomáhat tady doma, a ne někde v Africe. Chci však upozornit, že naši zdravotníci se
v Keni věnují také prevenci. To je v oblasti s ohromným výskytem HIV/AIDS a dalších infekčních onemocnění obzvlášť záslužné.
A nenechme si namluvit, že nás se to netýká, že je to daleko. V dnešním globalizovaném světě to už neplatí,“ uvedl primátor
Pardubic Martin Charvát.
Před časem totiž na projekci filmu o Aleši Bártovi v pardubickém letním kině reagoval na sociálních sítích radní za ČSSD a lékař
Vladimír Ninger.
„Je jistě prima pomáhat černouškům, aby jich potom 5 000 denně přeplulo Středozemní moře a zaplavili Evropu pod vlivem
idejí, které jsme jim tam zavlekli a kterými jsme jim zničili jejich do té doby šťastný život (misionáři počínaje a moderními
zlatokopy konče). Dobro má konat každý, a to nejlépe doma. Raději pomoci starým a nemohoucím u nás doma,“ uvedl na
oficiálním facebookovém profilu letního kina Ninger.
Přestože je kritik africké pomoci Ninger představitel radnice, městská organizace Nadace pro rozvoj města Pardubic, kterou
vedou další radní včetně primátora, rozhodla o zaslání dotace na vybavení pro zdravotníka Bártu.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

186 / 219

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

187 / 219

Želví mutanti dnes zachrání New York
TISK, Datum: 19.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (kd), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko
/ u nás doma

Nenechte si ujít
Pardubice – Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, čtyři zmutované želvy pojmenované po italských renesančních
umělcích.
Čtyři želví přátelé zachraňují město
Skoro až mimozemské existence se zrodily v městské kanalizaci vinou nepodařeného genetického experimentu. Mají
mimořádné schopnosti, milují pizzu a New York, ovládají zbraně japonských ninjů.
Nyní stojí před důležitým úkolem. Zastavit všehoschopného vládce podsvětí Trhače. New York želvy Ninja prostě potřebuje.
Želvy Ninja jsou fenoménem, který se zrodil před více jak třiceti lety jako černobílý komiks. Až posléze se čtyři přátelé dostali na
televizní obrazovky jako několikadílný seriál a v loňském roce konečně s plnou parádou vpadli na filmové plátno.
Zachrání čtyři bratři v krunýři s pomocí reportérky April rodné město před mafiánem Trhačem? To se dozvíte už dnes večer v
Pardubickém letním kině Pernštejn.
Americký akční film režiséra Jonathana Liebesmana Želvy Ninja začne po deváté hodině večerní v areálu u skateparku. Vstup
je, ostatně jako celé léto, zcela zdarma.
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Amy Winehouse zazpívá z filmového plátna
TISK, Datum: 20.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Autor: — Martin Ťopek, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Pardubické letní kino na dnešní večer zařadilo promítání životopisného filmu o britské zpěvačce Amy
Winehouse. Původně plánovaný pondělní termín totiž museli pořadatelé kvůli nepřízni počasí zrušit.
„Je to úžasný film a díky ochotě distributora tak můžeme vyjít vstříc divákům, kteří si o něj psali a bombardovali nás dotazy,
zdali film nemůžeme uvést v náhradním termínu,“ uvedl promotér kina Jan Motyčka.
Letní kino totiž nabízelo jednu z prvních projekcí v Česku. „Distribuce filmu teprve začíná, takže není divu, že zájem lidí je
veliký,“ dodal Motyčka.
Letošní britský snímek Amy se zabývá hudební ikonou poslední doby, která zemřela před čtyřmi lety ve věku 27 let. Amy Jade
Winehouse se řadí mezi přední jazzové, soulové a rythm'n'bluesové zpěvačky světové scény.
Poprvé své posluchače ohromila debutovým albem Frank v roce 2003, další úspěch následoval s deskou Back to Black z roku
2006, ověnčenou hned pěti cenami Grammy.
Její úspěšná pěvecká a hudební dráha však byla poznamenaná užíváním drog a hlavně nekontrolovanou konzumací alkoholu.
Ten také tragicky ukončil její uměleckou dráhu. V sobotu 23. července 2011 ji její bodyguard nalezl mrtvou v jejím domě v
Londýně. Příčinu smrti policie objasňovala několik týdnů a verdikt zveřejnila až tři měsíce po úmrtí zpěvačky. Pitva potvrdila, že
příčinou smrti jedné z nejlepších zpěvaček 21. století byla otrava alkoholem.
Projekce filmu Amy začíná za příznivého počasí v areálu letního kina u skateparku dnes ve 21 hodin. Vstup je zdarma.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: MAFRA
Foto popis: Amy Winehouse Letní kino uvede film Amy.

Zpět

Domácí péče už dnes večer v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 21.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – V Pardubickém letní kině Pernštejn bude dnes od devíti hodin večer k vidění Domácí péče. Tento snímek režiséra
a scénáristy Slávka Horáka bude v areálu vedle skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží promítnut zcela zdarma.
Hvězdné obsazení
A o čem pojednává? „Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje
spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimoprostředí, které
zná.
Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana Krónerová) začíná objevovat svět
alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu,“ nastínil děj dnešního filmového příběhu jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„To všechno k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle „hňupoviny“ nevěří. Vlasta tak musí bojovat nejen se
svojí nemocí, ale i s Laďovým moravským rozumem,“ nechal se slyšet Tomáš Drechsler.
Komedie a drama
„Komedie a drama se proplétají, když si Vlasta poprvé v životě začíná uvědomovat, že také ona potřebuje péči,“ uzavřel
provozovatel kina.
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Scifi, ale i Rychle a zběsile v letním kině
TISK, Datum: 22.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes večer zcela zdarma v areálu vedle skateparku u hlavního
vlakového nádraží scifidrama Predestination. Zítra večer přijde na řadu akční snímek Rychle a zběsile 7. „Obě promítání
začnou v devět hodin večer,“ konstatoval promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Pardubické letní kino dnes nabízí pohled do drsné norské krajiny
TISK, Datum: 24.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko
- u nás doma

Náš tip
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvede dnes od devíti hodin večer snímek Proti přírodě. „Ten je cestou do drsné
norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela,“ nastínil děj příběhu jeden z provozovatelů
Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Martin vyráží sám na víkendový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: nekompromisně upřímné postřehy
o jeho spořádaném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Jeho názory a fantazie sahají od prostých
dětinskostí až k hlubším dilematům lidského života,“ poznamenal Tomáš Drechsler.
„Proti přírodě je přímočarý a humorný portrét muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí,“ podotkl provozovatel letního kina.

Zpět

ČESKO ČTE NOVINY
TISK, Datum: 24.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 2, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj Pardubický

Jan Motyčka promotér Pardubického letního kina
Proč čtete Mladou frontu DNES?
Je to kombinace regionálních a celostátních zpráv stylem, který mi přijde objektivní a který mi vyhovuje. Svůj den začínám tím,
že si přečtu Mladou frontu DNES, obvykle nejdříve lokální část. Je to mnohaletý zvyk. Jiný celostátní deník jsem nikdy nečetl,
dokonce i když jsem byl ve vazbě,vyžadoval jsem Mladou frontu DNES.
U jídla si čtu tištěnou verzi, i když z toho výživoví poradci moc velkou radost nemají, několikrát denně se pak podívám na iDnes,
protože tam jsou aktuální věci, které mě zajímají. Mám rád všechny autory pardubické redakce, protože je znám. Nejvíce mě
zajímá kultura a komunální politika, kterou sleduji bedlivě. Není ale moc témat, která by mě nezajímala.
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Letní kino jde do finále
TISK, Datum: 25.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: (zup), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Romantickou komedií Kouzlo měsíčního svitu od režiséra Woodyho Allena dnes Pardubické letní kino vstupuje do
závěrečného týdne sezony. Snímek vypráví o britském iluzionistovi (Colin Firth), který ve 20. letech přijel do Francie, aby
odhalil možný podvod. V dalších dnech se mohou návštěvníci kina těšit na českou komedii Hodinový manžel nebo na
animovaný film o mořské houbě jménem SpongeBob, který se bude promítat zítra. Dokument o životě televizních věštců, který
se na plátně objeví ve čtvrtek, doplní studentský krátkometrážní film Vážná známost, prezentující vztah dvou lidí z různých
perspektiv, z pohledu muže i ženy. Diváky také může zaujmout polské válečné drama Město 44 nebo akční krimi Noční běžec. V
pondělí, na závěr sezony promítne Pardubické letní kino dokument Pivo a Pardubice. Příští úterý využije areál kina škola
Svítání, zahájí tam školní rok projekcí francouzské komedie Nedotknutelní.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Kouzlo měsíčního svitu v letním kině
TISK, Datum: 25.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – V Pardubickém letním kině Pernštejn bude dnes od devíti hodin večer k vidění zcela zdarma Kouzlo měsíčního
světu (na archivním snímku).
Režie: Woody Allen
Děj této romantické komedie, jejímž scénáristou a režisérem není nikdo menší než legendární Woody Allen, se odehrává v jižní
Francii v roce 1920. „Nádherné vily na pobřeží Côte d'Azur, jazz kluby a módní místa pro bohaté jsou kulisou tohoto filmu,“
konstatoval jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Stanley (Colin Firth) – alias Wei Ling Soo – je britský kouzelník a mistr iluzionista, který je povolán do Francie na žádost
aristokratické rodiny, aby odhalil možný podvod. Sophie (Emma Stone), jako možné falešné spirituální medium, je objektem
jeho zkoumání. Je pravděpodobné, že tato tajemná a krásna žena využívá přízeň bohaté rodiny. Nicméně komplikace
nastanou, když se do ní Stanley bezhlavě zamiluje,“ nastínil děj příběhu Tomáš Drechsler.
Vedle skateparku
Pardubické letní kino Pernštejn sídlí v areálu vedle skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží.
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Zachrání dnes houba na suchu svůj recept?
TISK, Datum: 26.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kfr), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Prázdniny se nezadržitelně blíží ke konci a s tím se nabízí i posledních pár šancí navštívit v letošním roce
Pardubické letní kino . To dnes od devíti hodin večer promítne film s názvem SpongeBob ve filmu: Houba na suchu a potěší
tak nejenom dětské návštěvníky.
Boj o tajný recept
Animovaná dobrodružná komedie vypráví o mořské houbě, která ke všemu přistupuje s humorem, nosí kalhoty, bydlí v
ananasu a dokonce vyrábí své vlastní hamburgery u Křupavého kraba.
Jak ale název napovídá, SpongeBoba v tomto filmu jeho humor přejde.
Ačkoli vše začne idylicky báječným ránem v podmořském městečku Zátiší Bikin, situace se vzápětí změní.
UKřupavého kraba jako obvykle stojí dlouhá fronta na vyhlášené krabí hamburgery připravované podle tajného receptu.
Konkurenční podnik, Kamarádský kyblík, má tradičně o zákazníky nouzi a jeho majitel Sheldon Plankton se pokouší, také již
tradičně, tajný recept ukrást, aby se fronta přesunula k němu.
Do hry ovšem vstoupí pirát Hambivous a kouzelným trikem se zmocní tajného receptu na nejlepší hamburgery.
Pirátzaparkujesvojikocábkuna pláži a otevře si zde stánek s rychlým občerstvením.
SpongeBobovi a jeho kamarádům tedy nezbude nic jiného, než sebrat všechny síly, vynořit se, oschnout a vybojovat tajný
recept zpátky. Jejich boj bude samozřejmě komplikovat fakt, že souš je pro ně nepřátelské prostředí, na druhou stranu však
získají nevídané superschopnosti.
Komedie i drama
SpongeBobem ale program letního kina nekončí. Zítra nabídne návštěvníkům dva krátkometrážní dokumentární filmy –
Ezopové aneb linka je volná a Vážná známost.
V pátek letní kino promítne českou komedii Hodinový manžel a sobotní večer bude patřit válečnému dramatu Město 44, ve
kterém budou mladí lidé čelit svému osudu v Němci okupované Varšavě.
V neděli večer se hosté mohou těšit na americký thriller Noční běžec a letošní program Pardubického letního kina zakončí v
pondělí režisérská verze dokumentárního filmu Pivo a Pardubice. Vstup na všechna promítání bude již tradičně zadarmo.
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Dva studentské filmy promítnou v kině
TISK, Datum: 27.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (dub), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Na dva studentské filmy je možné se dnes vypravit do Pardubického letního kina Pernštejn.
V areálu u skateparku poblíž pardubického vlakového nádraží začíná promítání tradičně ve 21 hodin.
Autorem prvního studentského snímku je Ondřej Moravec a jeho název je Ezopové aneb linka je volná.
Film dlouhý 45 minut vypráví o populárních věštcích z televizních obrazovek. Jaký je vlastně jejich život?
Druhý snímek má název Vážná známost a skládá se ze dvou krátkých dokumentů, jejímiž autory jsou Klára Sodomková a Martin
Jůza.
„Oba filmy vyšly ze stejného příběhu – Anča s Kubou, dlouholetý pár, spolu jedou na víkendovou chatu, která má oživit jejich
každodenní vztahovou rutinu. Do této rezignované atmosféry nečekaně vstupuje třetí člověk, Radim. Tento Ančin blízký
kamarád ze střední se najednou stává prostředníkem, skrze kterého si Anča s Kubou začnou ventilovat vlastní nevyslovené
emoce. Na krátkém časovém úseku se tak rozehraje paleta stereotypů chování, které komukoli, kdo měl někdy vztah, musí
připadat velmi povědomé,“ uvedl provozovatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
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Přijďte na zámek. Víno poteče proudem
TISK, Datum: 27.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (ld), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Tipy na
víkend/inzerce

PARDUBICKO
Pardubice – Již poosmnácté se milovníci vinného moku sejdou v malebných prostorách pardubického zámku, aby se nechali
unést lahodnou chutí toho nejlepšího, co tuzemská, ale i zahraniční vinařství nabízejí. Osmnáctý ročník prodejní a kontraktační
výstavy Pardubický festival vína otevírá své brány v pátek od 12 do 21 hodin a pokračuje také v sobotu od 10 do 18 hodin.
Pardubice – Poslední promítací víkend má před sebou Pardubické letní kino Pernštejn, které zcela zdarma promítá v areálu
poblíž skateparku u pardubického vlakového nádraží. V pátek se mohou diváci vypravit na českou komedii Hodinový manžel.
Na sobotu organizátoři připravili polský válečný film Město 44 a v neděli potěší program příznivce akčních filmů, jelikož je
přichystán americký snímek Noční běžec.
Přelouč – Máte rádi trochu adrenalinu a nebojíte se výšek? Tak se vypravte do lanového centra v areálu Tank Power v
Přelouči nedaleko vlakového nádraží! V sobotu se tam totiž koná Rozloučení s prázdninami aneb Bezpečně do školy. Jde o
unikátní projekt zaměřený hlavně na bezpečnost předškolních a školních dětí.

Foto autor: Foto: archiv Deníku
Foto popis: PROTOŽE DOBRÉ TRADICE se mají udržovat, koná se na pardubickém zámku už poosmnácté Pardubický
festival vína. Desítky vinařů v pátek a v sobotu nabídnou to nejlepší ze svých sklepů.
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Hodinový manžel v kině
TISK, Datum: 28.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (gg), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

Filmový debut divadelního režiséra a scenáristy Tomáše Svobody Hodinový manžel uvede dnes Pardubické letní kino .
Příběh o čtveřici mužů, kteří začnou podnikat jako hodinoví manželé, začne v prostoru u skateparku ve 21 hodin.

Zpět
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Do letního kina o víkendu zamíří i Noční běžec
TISK, Datum: 29.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 10, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn promítne dnes od devíti hodin večer zdarma polský snímek Město 44.
Mladí lidé za války
„Vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy, jako kdyby každý den měl být jejich posledním. Není to díky jejich statečnosti
nebo lehkovážnosti. Tento postoj je přirozený s ohledem na skutečnost, které čelí. Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy se
odehrávají v Němci okupované Varšavě. Mladí Poláci vnímají své zapojení do podzemního hnutí nejen jako vlasteneckou
povinnost, ale také jako dobrodružství, příležitost se pochlubit před svými vrstevníky a zapůsobit na dívky. Flirtují, předvádí se
a dělají plány během jejich odbojového cvičení, aniž by si uvědomovali, že se blížící léto stane nejtěžší zkouškou jejich života,“
nastínil děj příběhu provozovatel Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Noční běžec
Zítra ve stejný čas bude v areálu vedle skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží k vidění americký snímekNoční běžec.
„Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon (Liam Neeson), kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. Nyní
55letého Jimmyho, dlouholetého nejlepšího přítele mafiánského bosse Shawna Maguirea (Ed Harris), pronásleduje kromě
hříchů minulosti také zarputilý detektiv (Vincent D'Onofrio), který byl celých 30 let vždy o krok pozadu za Jimmym. V poslední
době se však zdá, že Jimmynachází jedinou životní útěchu na dně sklenky whisky. Ale když se terčem stane Mike (Joel
Kinnaman), Jimmyho syn, jehož celá léta neviděl, musí se Jimmy rozhodnout,“ konstatoval Tomáš Drechsler.

Zpět

Na finále letního kina dorazí Dominik Hašek
TISK, Datum: 31.08.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: (zln), Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Cenný podpis či společnou fotku budou dnes moci získat všichni zájemci v Pardubickém letním kině. Na jeho
finále, které obstará snímek Pivo a Pardubice, dorazí legendární hokejový brankář, vítěz dvou Stanley Cupů a
nezapomenutelné olympiády v Naganu Dominik Hašek.
„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo na velké finále sezvat všechny tvůrce i ty, kteří ve filmu hrají či kteří jeho výrobu
financovali. Přijedou proto režisér Jan Chicago Novák i Bohdan Zajčenko, předseda představenstva Pardubického pivovaru
Leoš Kvapil i nejslavnější protagonista snímku Pivo a Pardubice Dominik Hašek,“ uvedl pořadatel letního kina Tomáš
Drechsler.
Delegace slavnostně uzavře letošní jubilejní 10. ročník promítání. Stejně jako celý srpen bude projekce začínat těsně po 21.
hodině.
Díky extrémně teplému létu letos provozovatelé letního kina hlásí vydařenou sezonu. „Kino letos navštívilo přes čtyřicet tisíc
milovníků filmu,“ uvedl promotér kina Jan Motyčka.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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„Lovestory o pivu“ zakončí letní kino
TISK, Datum: 31.08.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko/U nás doma

Pardubice – Tak jako Pardubické letní kino Pernštejn letos začalo, tak také skončí.
Dnes od devíti hodin večer uvede zcela zdarma v areálu u skateparku vedle hlavního vlakového nádraží snímek režiséra Jana
Chicago Nováka Pivo a Pardubice.
„Po světové premiéře tohoto pozoruhodného dokumentu na úvod letošního ročníku Pardubického letního kina Pernštejn
tentokrát půjde o první uvedení režisérské verze,“ konstatoval promotér Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Už první projekce „lovestory o pivu“ si u diváků nejnavštěvovanějšího letního kina v celé České republice vysloužila velmi
příznivé ohlasy. „Z původního zadání, kdy mělo jít spíše o propagační materiál o pivu, se stala zajímavá sociologická sonda do
života Pardubic. Natočili jsme 67 respondentů, kteří nám vyprávěli o tom, jaký mají vztah k Pardubicím a pivu. Musímse přiznat,
že mě práce na tomto projektu moc bavila,“ svěřil se režisér Jan Chicago Novák.
„Vždycky jsem chtěl natočit nějakou mozaiku příběhů, která by mapovala život nějakého města, kde by byly vedle známých
osobností i různé typické postavičky. To se, myslím, v Pardubicích povedlo,“ nechal se slyšet režisér dokumentu,jemuž bylo líto
snad jen to, že spoustu zajímavých promluv se nakonec ve filmu vůbec neobjevilo.
„Proto vznikl tento nový sestřih,“ vysvětlil Jan Motyčka, podle něhož se dnešní slavnostní projekce osobně zúčastní nejen tvůrci
dokumentu v čele s režisérem Janem Chicago Novákem, ale také jeden z jeho hlavních představitelů. „Tím bude slavná
pardubická hokejová legenda, fenomenální brankář Dominik Hašek,“ nechal se slyšet Jan Motyčka a dodal, že po skončení
projekce bude následovat koncert skupiny PCABand frontmana Víta Adamce.
„Vstup na všechny dnešní akce je bezplatný,“ uzavřel promotér Pardubického letního kina Pernštejn.
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Svítání začne nový školní rok mimořádnou projekcí v kině
TISK, Datum: 01.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura východní čechy

Bezplatné promítání snímku Nedotknutelní se koná dnes v Pardubickém letním kině
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn, které po celou dobu letních prázdnin promítalo zcela zdarma v areálu u
skateparku vedle hlavního vlakového nádraží atraktivní domácí i zahraniční filmy, včera večer oficiálně zakončilo svou letošní
sezonu.
Zajímavá projekce
Přesto se zde ještě dnes uskuteční zajímavá projekce. Tu si tentokrát pro zájemce přichystala pardubická Základní a Praktická
škola Svítání. Ta vzdělává a poskytuje navazující služby dětem a mladým lidems hendikepem.
A letos přišla s nápadem začít svůj nový školní rok trochu netradičně.
„Dnes od 20 hodin zveme všechny milovníky dobrých filmů do Pardubického letního kina u skateparku. Francouzská
komedie Nedotknutelní byla natočena dvojicí režisérů Olivierem Nakachem a Éricem Toledanem podle skutečného příběhu.
Snímek vypráví o nečekaně silném přátelství ochrnutého bohatého aristokrata Philippa s jeho mladým živelným opatrovníkem,“
nastiňuje dnešní program ředitelka pardubické školy Svítání Miluše Horská, která je zároveň místopředsedkyní Senátu
Parlamentu České republiky.
„Téma osobní asistence je naší škole blízké, proto volba padla na tento vynikající film, který získal mnoho cen i nominací,“ láká
na mimořádnou projekci snímku, jehož hlavní role ztvárnili herci François Cluzet aOmarSy.
Večer slavnostně zahájí Mlima Jua, muzikoterapeutický sbor školy Svítání a na benefiční koncert pro Nepál, který se uskuteční
ve čtvrtek 17. září od devatenácti hodin ve Východočeském divadle v Pardubicích, diváky osobně pozve známý cestovatel
Oldřich Bubák.
O půl deváté večer odstartuje samotné promítání, na které se jako tradičně vstup platit nebude.
Zakončení léta
„Prolnutí světů, které se běžně nepotkají, při sledování filmu bude jistě pro všechny diváky příjemným zakončením léta,“
dodává Miluše Horská.
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„Letnímu kinu letos přálo i počasí,“ říká provozovatel Rozhovor
TISK, Datum: 02.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura východní čechy

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn má za sebou úspěšnou desátou sezonu. Letos se bezplatné filmové projekce
pod širým nebem konaly v areálu vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží.
O hodnocení letošního ročníku jsme požádali jednoho z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn TOMÁ ŠE
DRECHSLERA.
* Jak z vašeho pohledu hodnotíte letošní ročník?
Letošní desátý ročník byl z našeho pohledu úspěšný. Myslím, že se povedl i proto, že letnímu kinu přálo počasí a že si lidé našli
cestu do areálu vedle skateparku. Když jsme zde pořádali jakýsi zkušební ročník v roce 2012, tak jsme nevěděli, jestli úbytek
návštěvníků po přesunu z Tyršových sadů byl způsoben změnou místa nebo nepřízní počasí. Tehdy jsme zažívali jedno z
nejdeštivějších letních období za posledních několik let. Jsem rád, že se nám letos potvrdilo, že lidé si i do nových prostor u
skateparku cestu najdou. To je pro nás asi největší zadostiučinění.
* Každý den po celou dobu prázdnin jste nabízeli bezplatné atraktivní filmové projekce pod širým nebem. Kolik se jich
uskutečnilo?
Kromě tří večerů jsme odpromítali všechny projekce, které byly původně naplánovány. Nepřízeň počasí, jež nedovolila
promítat, nás postihla jednou na začátku letošní sezony a pak ještě dvakrát v srpnu.
* Zaznamenali jste letos nějaká překvapení – například z hlediska návštěvnosti?
Návštěvnost vždycky souvisela s počasím. Žádná velká překvapení jsme ale letos nezaznamenali. Snad kromě jednoho
jediného. Potěšilo nás, že jednu z největších návštěvností měla projekce nové české hrané pohádky Sedmero krkavců.
Nečekali jsme, že dosáhne podobných úspěchů jako tradičně hojně navštěvované animované tituly. Naopak jsme tušili, že velký
zájem bude o projekci filmu Padesát odstínu šedi, což se potvrdilo.
* Zažilo letos Pardubické letní kino Pernštejn nějaké mimořádné události?
Opět se nám do Pardubic podařilo získat celou řadu zajímavých snímků. V případě několika českých filmů se nám povedlo do
letního kina pozvat i jejich tvůrce. Asi tou nejzásadnější mimořádnou událostí však byla tragédie, při níž dva mladí lidé ubili
bezdomovce. Protože se odehrála po návštěvě v letním kině, figurovali jsme v ní jako svědci. V případě stížností na hluk jsme
zaznamenali prakticky jednu jedinou, a to až ke konci srpna. Paní z nedalekého sídliště Závodu Míru si stěžovala, že ji letní kino
ruší při sledování televize. Žádné další stížnosti jsme nezaznamenali.
* Jak vidíte budoucnost Pardubického letního kina ?
Teď už ji vidím pozitivněji. I když já jako optimista jsem nikdy neskládal flintu do žita. Vtuto chvíli to vypadá, že současné vedení
města je Pardubickému letnímu kinu nakloněnější než v případě toho předchozího, za což jsme samozřejmě rádi. Pokud by
náhodou nedopadl návrat kina do nově zrekonstruovaných Tyršových sadů, vyzkoušeli jsme si, že ani toto místo u skateparku
není špatné.
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Bezplatné filmové projekce je třeba ocenit, říká Dominátor
TISK, Datum: 02.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Kultura východní čechy

Slavný hokejový brankář byl jednou z hvězd finále Pardubického letního kina Pernštejn
Pardubice – Hlavní hvězdou závěrečné projekce desátého ročníku Pardubického letního kina Pernštejn byl legendární
hokejový brankář, pardubický rodák DOMINIK HA ŠEK (na snímku).
Ten zavítal v pondělí večer do areálu vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží jako speciální host premiéry režisérské
verze dokumentu Pivo a Pardubice.
V něm jeden z nejslavnějších hokejových brankářů planety prozradil režiséru Janu Chicago Novákovi například i to, kolik piv
vypil nejvíc v životě...
* Jak se vám líbil dokument Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice?
Byl to třetí dokument, který jsem od Jana Chicago Nováka viděl. Poprvé to byl snímek Občan Havel přikuluje. Poté přišel na
řadu dokument Pušky, puky, pivo a psi. Vněm jsem se také objevil, protože pojednával o historii hokejové Dukly Jihlava, kde
jsem byl na vojně. I nový dokument Pivo a Pardubice se mi líbil. Poznal jsem vněm pár lidí, s nimiž se znám ze svého působení
v Pardubicích. Pokud člověk má k tomuto městu a pivu vztah, myslím, že ho mohl zaujmout. Nevím, jak dokument přijmou lidé z
jiných měst, ale pro Pardubáky to musí být srdeční záležitost.
* Co říkáte na to, že už deset let mohou obyvatelé i návštěvníci Pardubic po celou dobu prázdnin sledovat pod širým nebem
zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční tituly?
To, že jsou všechny projekce po celou dobu prázdnin zcela zdarma,mě překvapilo. Je třeba ocenit, že pořadatelé letního kina i
město dokázali pro Pardubáky i lidi z okolí něco podobného udělat. Klobouk dolů!
* Máte nějaký silný zážitek z letního kina?
Kdysi bylo v Pardubicích letní kino na stadionu. Pamatuji si, že jsme se jednou vydali na film se Sagvanem Tofim. Tuším, že to
byla Láska z pasáže. Tehdy hrozně pršelo, takže jsme sice viděli na plátno, ale přes provazy deště vůbec neslyšeli, co herci
říkají.
* Co jste říkal na výběr místa pro Pardubické letní kino – tedy areál u skateparku nedaleko hlavního nádraží?
Překvapilo mě, jak je to tu hezky připravené. Nadruhou stranu se přiznám, že kdybych si mohl vybrat, dal bych osobně
přednost Jiřinkám – tedy Tyršovým sadům. Jako kluk jsem tam chodil trénovat, s ženou jsme tudy procházeli na zámek, takže k
nim mám velmi silný vztah.
* Proč jste se rozhodl osobně zavítat na slavnostní zakončení Pardubického letního kina ?
Do Pardubic už tolik nejezdím, dostanu se sem tak dvakrát nebo třikrát za rok. Vposledních týdnech jsme tu propagovali můj
nápoj Smarty. Je to moje značka, tak se teď pro ni snažím udělat co nejvíc. Beru to jako mou novou náplň života, která měbaví
a které se teď nejvíc věnuji.
* Jak složité je se v novém byznysu prosadit?
Velmi. Už je to tři roky, co se mu věnuji. Rok a půl nápoj prodáváme. Investuji do něj hodně svých peněz, ale věřím tomu, že se
tato značka jednou prosadí a bude známá tak, že sama sebe uživí. Pokud by se to podařilo a začala vydělávat peníze, mohli
bychom pak dávat finance i na charitu, sport a kulturu. To je zatím sen, který bych si rád splnil.
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Režisér: Dokument je velké dobrodružství
TISK, Datum: 02.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura
východní čechy

Pardubice – „Dokument je vždycky velké dobrodružství. Člověk nikdy neví předem, kam ho zavede,“ nechal se slyšet při
pondělním slavnostním uvedení režisérské verze snímku Pivo a Pardubice jeho režisér a scénárista JAN CHICAGO NOVÁK (na
snímku).
V Pardubickém letním kině Pernštejn svou „lovestory o pivu“ osobně představil.
„Z původního zadání, kdy mělo jít spíše o propagační materiál o pivu, se stala zajímavá sociologická sonda do života Pardubic.
Natočili jsme 67 respondentů, kteří nám vyprávěli o tom, jaký mají vztah k Pardubicím a pivu. Musím se přiznat, že mě práce na
tomto projektu moc bavila,“ svěřil se režisér Jan Chicago Novák. „Vždycky jsem chtěl natočit nějakou mozaiku příběhů, která by
mapovala život nějakého města, kde by byly vedle známých osobností i různé typické postavičky. To se, myslím, v Pardubicích
povedlo,“ nechal se slyšet režisér dokumentu, jemuž bylo líto snad jen to, že spoustu zajímavých promluv se nakonec ve filmu
vůbec neobjevilo.
„Proto vznikl tento nový režisérský sestřih,“ vysvětlil promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Myslím, že Pardubice si dokument o pivu a o městě zasloužily už proto, že mají bohatou tradici ve vaření piva,“ dodal předseda
představenstva Pardubického pivovaru Leoš Kvapil.
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Nedotknutelní v režii Svítání zabodovali
TISK, Datum: 03.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – Netradiční začátek školního roku zažili letos žáci pardubické Základní a Praktické školy Svítání.
„Za přítomnosti rodičů i příznivců a podporovatelů školy jsme nejprve odhalili minigolfové hřiště (na snímku Tomáše Kubelky),
které bude jednou z dalších doprovodných aktivit ve Svítání. Stejně jako chov včel, díky němuž si stáčíme vlastní med, či
bezbariérový vyvýšený záhon, kde se do aktivit mohou zapojit také žáci a klienti, kteří jsou na vozíku,“ řekla Markéta Hujerová,
zástupkyně ředitelky školy Svítání, jež pečuje o žáky a klienty s mentálním a kombinovaným postižením.
Zájemci si zde mohli prohlédnout rovněž novou bezdotykovou televizi se zakřivením, kterou Svítání dostalo darem od Konta
Bariéry – Nadace Charty 77. Ta bude žáky rozvíjet při výuce a mimoškolních aktivitách.
„Těšíme se na nové prvňáčky a doufáme, že se jim bude v naší škole líbit. Věřím, že budeme stále rozvíjet spolupráci s
podporovateli školy a hledat nové cesty, jak usnadňovat dětem a mladistvým překonávat svůj hendikep,“ poznamenala
ředitelka školy Svítání a současně místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská.
Krokem vpřed je pro školu také nově otevřená logopedická třída. Ta má dětem s vadami řeči uzpůsobit výuku a umožnit jim
bezproblémový přestup zpět do běžné základní školy.
Svítání si letos na úvod školního roku nachystalo ještě jedno překvapení. V Pardubickém letním kině bylo pro zájemce
připraveno zcela zdarma speciální promítání snímku Nedotknutelní.
„Tuto francouzskou komedii jsme si vybrali nejen proto, že je natočena podle silného skutečného příběhu, ale také proto, že
téma osobní asistence je naší škole velmi blízké. Bez pomoci asistentů, kteří denně doprovází naše žáky a klienty, bychom se
neobešli,“ zdůraznila Miluše Horská.
Kromě bezplatné projekce pod širým nebem bylo v úterý večer v areálu vedle skateparku k vidění také taneční vystoupení.
„Prolnutí světů, které se běžně nepotkají, při sledování filmu, bylo pro diváky příjemným zakončením léta. Stejně tak jako
nadhled obou hlavních postav, jehož je někdy na překonání těžkých překážek velmi potřeba,“ uzavřela ředitelka Svítání.

Region vydání: Východní Čechy
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Bezplatné filmové projekce je třeba ocenit, říká Dominátor URL
WEB, Datum: 03.09.2015, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Hudba

Pardubice /ROZHOVOR/ - Slavný hokejový brankář byl jednou z hvězd finále Pardubického letního kina Pernštejn.
"
Hlavní hvězdou závěrečné projekce desátého ročníku Pardubického letního kina Pernštejn byl legendární hokejový brankář,
pardubický rodák DOMINIK HAŠEK.
Ten zavítal v pondělí večer do areálu vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží jako speciální host premiéry režisérské
verze dokumentu Pivo a Pardubice.
V něm jeden z nejslavnějších hokejových brankářů planety prozradil režiséru Janu Chicago Novákovi například i to, kolik piv
vypil nejvíc v životě…
Jak se vám líbil dokument Jana Chicago Nováka Pivo a Pardubice?
Byl to třetí dokument, který jsem od Jana Chicago Nováka viděl. Poprvé to byl snímek Občan Havel přikuluje. Poté přišel na
řadu dokument Pušky, puky, pivo a psi. V něm jsem se také objevil, protože pojednával o historii hokejové Dukly Jihlava, kde
jsem byl na vojně. I nový dokument Pivo a Pardubice se mi líbil. Poznal jsem v něm pár lidí, s nimiž se znám ze svého působení
v Pardubicích. Pokud člověk má k tomuto městu a pivu vztah, myslím, že ho mohl zaujmout. Nevím, jak dokument přijmou lidé z
jiných měst, ale pro Pardubáky to musí být srdeční záležitost.
Co říkáte na to, že už deset let mohou obyvatelé i návštěvníci Pardubic po celou dobu prázdnin sledovat pod širým nebem
zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční tituly?
To, že jsou všechny projekce po celou dobu prázdnin zcela zdarma, mě překvapilo. Je třeba ocenit, že pořadatelé letního kina i
město dokázali pro Pardubáky i lidi z okolí něco podobného udělat. Klobouk dolů!
Máte nějaký silný zážitek z letního kina?
Kdysi bylo v Pardubicích letní kino na stadionu. Pamatuji si, že jsme se jednou vydali na film se Sagvanem Tofim. Tuším, že to
byla Láska z pasáže. Tehdy hrozně pršelo, takže jsme sice viděli na plátno, ale přes provazy deště vůbec neslyšeli, co herci
říkají.
Co jste říkal na výběr místa pro Pardubické letní kino – tedy areál u skateparku nedaleko hlavního nádraží?
Překvapilo mě, jak je to tu hezky připravené. Na druhou stranu se přiznám, že kdybych si mohl vybrat, dal bych osobně
přednost Jiřinkám – tedy Tyršovým sadům. Jako kluk jsem tam chodil trénovat, s ženou jsme tudy procházeli na zámek, takže k
nim mám velmi silný vztah.
Proč jste se rozhodl osobně zavítat na slavnostní zakončení Pardubického letního kina ?
Do Pardubic už tolik nejezdím, dostanu se sem tak dvakrát nebo třikrát za rok. V posledních týdnech jsme tu propagovali můj
nápoj Smarty. Je to moje značka, tak se teď pro ni snažím udělat co nejvíc. Beru to jako mou novou náplň života, která mě baví
a které se teď nejvíc věnuji.
Jak složité je se v novém byznysu prosadit?
Velmi. Už je to tři roky, co se mu věnuji. Rok a půl nápoj prodáváme. Investuji do něj hodně svých peněz, ale věřím tomu, že se
tato značka jednou prosadí a bude známá tak, že sama sebe uživí. Pokud by se to podařilo a začala vydělávat peníze, mohli
bychom pak dávat finance i na charitu, sport a kulturu. To je zatím sen, který bych si rád splnil."
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Pardubické letní kino zamíří příští rok od lihovaru k Tyršovým sadům
TISK, Datum: 05.09.2015, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 085, Prodáno: 144 292, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Na začátku týdne skončil jubilejní 10. ročník pardubického letního kina . Jeho pořadatelé však už dnes přemýšlejí o tom, kde
budou promítat za rok. Zatím vše nasvědčuje tomu, že biograf se opět bude stěhovat. Od lihovaru má namířeno k Tyršovým
sadům. Do parku se však nevejde.
PARDUBICE Zakladatel pardubického bezplatného letního kina Jan Motyčka dlouho bojoval o to, aby jeho projekt mohl
pokračovat v Tyršových sadech.
Tedy v místě, kde v roce 2006 oblíbená atrakce vznikla. Ovšem přání se mu nejspíše nesplní ani příští rok, kdy bude oprava
parku už jistě hotová. Všichni zainteresovaní tvrdí, že plátno a sedadla pro stovky diváků se do obnoveného parku nevejdou.
„Architekt Tyršových sadů Tomáš Jiránek nám potvrdil, že projekt s kinem nepočítá. Lakonicky řečeno, prostě se tam nevejde,“
uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.
To se na jednu stranu jeví jako téměř neuvěřitelná informace. Právě díky kinu se v minulých letech do parku vrátil život. Jenže
podle bývalého náměstka primátorky Františka Brendla, který u vzniku projektu byl, se kino zachránit nedalo. „Kino doplatilo na
aktivitu ochránců stromů. Nemyslím to nějak zle, ale je to tak. Jednak se kácelo o nějakých sto stromů méně než se původně
plánovalo a pak také se jich hodně vysadilo. Volná dostatečná plocha tak v parku nezbyla,“ konstatoval dnešní opoziční
zastupitel za Pardubáky Brendl.
S tím se už pomalu smířil i Jan Motyčka. Ten se však chce parku co nejvíce přiblížit. A tak už mluví o tom, že by se kino v roce
2016 mohlo objevit hned vedle parku na místě bývalého torza nedostavěné sportovní haly. „Přece jen to je hezčí místo než to
letošní mezi lihovarem a skateparkem. Podnik, jako letní kino, patří podle mě do centra města, navíc bychom tam nikoho
nerušili hlukem, protože široko daleko nikdo nebydlí,“ uvedl Motyčka, který chtěl mezi sady a Letní stadion zamířit už letos.
„Nakonec jsme to nestihli. Nebylo reálné, aby volná parcela stačila zarůst travou. S tím by do příštího roku neměl být problém,“
dodal zakladatel biografu.
Politici dávají kinu podporu.
A to i finanční
Ten přitom může čerpat motivaci při zařizování z toho, že letošní ročník kina se povedl. Hlavně díky nebývale vyvedenému
počasí do areálu dorazilo na 40 tisíc lidí. Přitom z návštěvnosti měli pořadatelé kvůli odsunu z Tyršových sadů trochu obavy.
„Byla to skvělá sezona. Lidí chodilo hodně, počasí přálo. To ostatně bylo naše štěstí. Krátké období dešťů ukázalo, že místo u
skateparku má pro nás velké limity. Stačilo dva dny pršení a v areálu se nám vytvořila obří kaluž. Kdyby pršelo více, měli
bychom problémy,“ sdělil Motyčka, který má chuť v projektu pokračovat.
A to možná i proto, že se k projektu kina pozitivně staví politici. Jednak ho zařadili mezi největší pardubické kulturní akce, a pak
mu také dávají veřejnou i finanční podporu. Dotace od magistrátu činila letos 600 tisíc korun. „Doufám, že už pořadatelé
nebudou muset v budoucnu žebrat na radnici o dotaci a podobně. Kino se stalo pevnou součástí pardubického léta,“ uvedl
starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík.
Podobné hlasy navíc zaznívají i z krajského úřadu. „Letní kino budu určitě dál podporovat,“ sdělil krajský radní René Živný.
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Letní kino se přestěhuje od lihovaru, pro opravené sady je ale moc velké URL
WEB, Datum: 06.09.2015, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Na začátku týdne skončil jubilejní 10. ročník pardubického letního kina . Jeho pořadatelé však už dnes přemýšlejí o tom, kde
budou promítat za rok. Zatím vše nasvědčuje tomu, že biograf se opět bude stěhovat. Od lihovaru má namířeno k Tyršovým
sadům. Do parku se však nevejde.
Zakladatel pardubického bezplatného letního kina Jan Motyčka dlouho bojoval o to, aby jeho projekt mohl pokračovat v
Tyršových sadech. Tedy v místě, kde v roce 2006 oblíbená atrakce vznikla. Ovšem přání se mu nejspíše nesplní ani příští rok,
kdy bude oprava parku už jistě hotová. Všichni zainteresovaní tvrdí, že plátno a sedadla pro stovky diváků se do obnoveného
parku nevejdou.
„Architekt Tyršových sadů Tomáš Jiránek nám potvrdil, že projekt s kinem nepočítá. Lakonicky řečeno, prostě se tam nevejde,“
uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
To se na jednu stranu jeví jako téměř neuvěřitelná informace. Právě díky kinu se v minulých letech do parku vrátil život. Jenže
podle bývalého náměstka primátorky Františka Brendla, který u vzniku projektu byl, se kino zachránit nedalo.
„Kino doplatilo na aktivitu ochránců stromů. Nemyslím to nějak zle, ale je to tak. Jednak se kácelo o nějakých sto stromů méně
než se původně plánovalo a pak také se jich hodně vysadilo. Volná dostatečná plocha tak v parku nezbyla,“ konstatoval dnešní
opoziční zastupitel za Pardubáky Brendl.
S tím se už pomalu smířil i Jan Motyčka. Ten se však chce parku co nejvíce přiblížit. A tak už mluví o tom, že by se kino v roce
2016 mohlo objevit hned vedle parku na místě bývalého torza nedostavěné sportovní haly. „Přece jen to je hezčí místo než to
letošní mezi lihovarem a skateparkem. Podnik jako letní kino patří podle mě do centra města, navíc bychom tam nikoho nerušili
hlukem, protože široko daleko nikdo nebydlí,“ uvedl Motyčka, který chtěl mezi sady a Letní stadion zamířit už letos.
„Nakonec jsme to nestihli. Nebylo reálné, aby volná parcela stačila zarůst travou. S tím by do příštího roku neměl být problém,“
dodal zakladatel biografu. Politici dávají kinu podporu. A to i finanční
Ten přitom může čerpat motivaci při zařizování z toho, že letošní ročník kina se povedl. Hlavně díky nebývale vyvedenému
počasí do areálu dorazilo na 40 tisíc lidí. Přitom z návštěvnosti měli pořadatelé kvůli odsunu z Tyršových sadů trochu obavy.
„Byla to skvělá sezona. Lidí chodilo hodně, počasí přálo. To ostatně bylo naše štěstí. Krátké období dešťů ukázalo, že místo u
skateparku má pro nás velké limity. Stačilo dva dny pršení a v areálu se nám vytvořila obří kaluž. Kdyby pršelo více, měli
bychom problémy,“ sdělil Motyčka, který má chuť v projektu pokračovat.
A to možná i proto, že se k projektu kina pozitivně staví politici. Jednak ho zařadili mezi největší pardubické kulturní akce a pak
mu také dávají veřejnou i finanční podporu. Dotace od magistrátu činila letos 600 tisíc korun. „Doufám, že už pořadatelé
nebudou muset v budoucnu žebrat na radnici o dotaci a podobně. Kino se stalo pevnou součástí pardubického léta,“ uvedl
starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík.
Podobné hlasy navíc zaznívají i z krajského úřadu. „Letní kino budu určitě dál podporovat,“ sdělil krajský radní René Živný.
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Anketa Deníku: Vadí vám letadla nad hlavami?
TISK, Datum: 07.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Tomáš Pelikán, ředitel pardubického dopravního podniku S trochou nadsázky se dá říct, že jsem pardubickým letištěm odkojen.
Vždycky jsem bydlel v jeho blízkosti, takžeměhluk letadel nějak zvlášť nevadí. Musímpřiznat, že občas se na ně chodím i dívat.
Alena Janáková, aktivistka Vtuto chvílinemámpřesné informace, o kolik zahraničních pilotů by se mělo jednat, v jaké frekvenci
by se tu mělo létat. Dokáže si ale někdo představit, že bymuněkdo létat naddomemkaždé čtyři minuty? To se nedá vydržet!
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn Hluk letadel mi nevadí, zejména těch dopravních, když vzlétají a
když v nich jsem já a mířím do nějaké vzdálené karibské destinace. To se však bohužel dlouho nestalo a asi ani brzy nestane.
Petr Králíček, starosta šestého pardubického obvodu Uletiště bydlím přes třicet let. Zažili jsme tu horší časy než dnes. Proti
tomu, co jsme tu museli přetrpět za minulého režimu, je toto jen slabý odvar. Ale chápu, že každý může navýšení hluku zvládat
jinak.
Petr Huňáček, letecký spotter Letadla nad hlavou mi nevadí, už proto, že pracuji na pardubickém letišti. Hluk z vrtulníků mi ale
není úplně příjemný, zvláště když třeba čtyřicet minut stojí na místě. Určitě to není zvuk, který by nějak lahodil lidskému uchu.

Region vydání: Východní Čechy
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Anketa Pardubického deníku: Byl podle vás policejní zásah v občerstvení U Ľupťáka adekvátní?
TISK, Datum: 11.09.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Titulní
strana

Vít Troníček, kapelník folkové skupiny Marien Soudný člověk nemůže tento zásah považovat za adekvátní. Pokud to někdo
tvrdí, tak je to skoro až do nebe volající. Divil jsem se, kde zůstal zdravý rozum. Podle mého názoru je to celé politická hra.
Evžen Báchor, šéf pardubických včelařů Připadá mi, že tam, kde je policie skutečně potřeba, občas chybí. V tomto případě mi
přišlo, že se celá záležitost dala řešit úplně jinak. Takhle to spíše vypadalo na nějakou demonstraci síly.
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Myslím, že celá kauza kolem občerstvení U Ľupťáka se v tuto chvíli až
zbytečně exponuje.
Podle informací, které k ní mám,mi přijde, že někdo chce na tomto tématu sbírat politické body.
František Brendl, pardubický zastupitel (Pardubáci) Zásah to byl neadekvátní. Policie však vycházela z informací tajemnice
prvního obvodu.
Ty byly minimálně poplašné. Čekáli někdo bránění ve výkonu rozhodnutí, je asi přirozené, že požádá o pomoc.
Petr Franc, majitel reklamní agentury Zásah byl z mého pohledu neadekvátní. Policie má asi dost peněz, když může jezdit k
zásahům, aniž by si zjistila skutečný stav věci. Nabízí se otázka, jestli pak policisté nechyběli někde jinde.
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Demonstrace 200 lidí? Nikdo neví, odkud se informace vzala URL
WEB, Datum: 11.09.2015, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj

Pardubice - „Podnět vyšel od úředníků městského obvodu. Podle mě to byla obrovská chyba," řekl zastupitel Petr Klimpl.
"
Kauzu občerstvení U Ľupťáka poblíž pardubického parku Na Špici si nechali vysvětlit i zastupitelé prvního městského obvodu.
Vášně vzbudila především přítomnost velkého množství strážníků a policistů při kontrolním šetření stavebního úřadu.
Úředníci vedou s provozovatelem řízení o odstranění stavby a při kontrolním šetření se obávali demonstrace, která měla být
údajně svolávána pomocí sociálních sítí.
„Měl jsem informace od tajemnice prvního městského obvodu, že se chystá demonstrace o síle asi 200 lidí. Požádal jsem proto
o asistenci městskou policii," vysvětlil ředitel pardubického stavebního úřadu Jiří Vopršal. Ze strany pardubické městské policie
se prý ale jednalo o naprosto standardní situaci.
„U podobných šetření asistujeme klidně i několikrát týdně. Ověřili jsme si, že může dojít k porušování shromažďovacího zákona.
Poslal jsem tam původně devět strážníků a celé akce jsem se účastnil i já sám, jelikož se jedná o citlivou záležitost. Když jsme
zjistili, že je na místě klid, tak odjela státní policie a na místě zůstali jen čtyři strážníci," vysvětlil šéf pardubických strážníků
Rostislav Hübl.
Obrovská chyba
Problém je v tom, že není možné dohledat, odkud vlastně přišla informace o plánované demonstraci.
„Podnět vyšel od úředníků městského obvodu. Podle mě to byla obrovská chyba a úřad by se měl provozovatelům občerstvení
manželům Ľuptovským omluvit," nechal se slyšet zastupitel obvodu Petr Klimpl (ODS). Kvůli nepřesným informacím pak celá
policejní akce působila hodně přebujelým dojmem. „Strážníci si to možná neuvědomují, ale pokud někam přijede pět aut a tolik
uniformovaných policistů, tak to na běžného člověka působí jako demonstrace síly," vyjádřil se zastupitel obvodu Libor Malý
(ČSSD).
Anketa Pardubického deníku: Byl podle vás policejní zásah v občerstvení U Ľupťáka adekvátní?
Vít Troníček, kapelník folkové skupiny Marien
Soudný člověk nemůže tento zásah považovat za adekvátní. Pokud to někdo tvrdí, tak je to skoro až do nebe volající. Divil jsem
se, kde zůstal zdravý rozum. Podle mého názoru je to celé politická hra.
Evžen Báchor, šéf pardubických včelařů
Připadá mi, že tam, kde je policie skutečně potřeba, občas chybí. V tomto případě mi přišlo, že se celá záležitost dala řešit
úplně jinak. Takhle to spíše vypadalo na nějakou demonstraci síly.
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina
Myslím, že celá kauza kolem občerstvení U Ľupťáka se v tuto chvíli až zbytečně exponuje. Podle informací, které k ní mám, mi
přijde, že někdo chce na tomto tématu sbírat politické body.
František Brendl, pardubický zastupitel (Pardubáci)
Zásah to byl neadekvátní. Policie však vycházela z informací tajemnice prvního obvodu. Ty byly minimálně poplašné. Čeká-li
někdo bránění ve výkonu rozhodnutí, je asi přirozené, že požádá o pomoc.
Petr Franc, majitel reklamní agentury
Zásah byl z mého pohledu neadekvátní. Policie má asi dost peněz, když může jezdit k zásahům, aniž by si zjistila skutečný stav
věci. Nabízí se otázka, jestli pak policisté nechyběli někde jinde."
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Potvrzeno! Pardubické letní kino bude také příští rok
TISK, Datum: 23.10.2015, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Kultura

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn bylo letos radou vybráno a schváleno jako významná tradiční akce města
Pardubice pro rok 2016. Proto už je nyní více než pravděpodobné, že se i v příštím roce uskuteční v pořadí již jedenáctý ročník
tohoto unikátního prázdninového projektu bezplatných filmových projekcí pod širým nebem.
Nový prostor u skateparku
Letos bylo kino nuceno přesunout se z oblíbených Tyršových sadů do méně romantického, leč dopravně dostupnějšího
prostoru u skateparku. Ani tento fakt nijak neuškodil jeho popularitě mezi fanoušky stříbrného plátna.
A není divu – hlavní organizátoři Tomáš Drechsler a Jan Motyčka – slibovali nejen dramaturgicky pestrý program a žánrově
specializovaná promítání, ale i řadu překvapení. Svým slovům dostáli, ať už v podobě nečekaných hostů (legendární hokejový
brankář Dominik Hašek), večerů s úspěšnými pardubickými rodáky (zdravotník Aleš Bárta budující nemocnici v Africe),
mimořádných projekcí (poslední živé uvedení slavného filmového opusu Agnieszky Hollandové Hořící keř či speciální promítání
pro školu Svítání pod patronací místopředsedkyně Senátu Miluše Horské), několika živých koncertů (kapela Johannes Benz a
PCA Band) i počtu slavných filmařů, kteří přijeli osobně představit své snímky (Irena Pavlásková – film Fotograf, Olga Špátová
– dokument Daleko za sluncem, Fero Fenič – unikátní celovečerní sestřih České sody z roku 1998, Jaroslav Foukal premiérově
uvedl svůj debut Amerika, představitelé nejmladší generace dokumentaristů své úspěšné festivalové počiny Ezopové aneb
Linka je volná a Vážná známost).
Jako na velkém filmovém festivalu
Do Pardubického letního kina Pernštejn několikrát zavítal i českoamerický spisovatel a režisér Jan Chicago Novák, jehož
filmová novinka Pivo a Pardubice, natočená pro Pardubický pivovar, lemovala celý letošní desátý ročník tohoto pozoruhodného
počinu.
První večer se divákům představila oficiální verze filmu včetně hlavních protagonistů z řad pardubických fanoušků a
konzumentů piva, v závěrečném večeru byla prezentována delší, neoficiální verze, kterou přijeli uvést nejen tvůrci snímku Jan
Chicago Novák a Bohdan Zajčenko, ale i legendární hokejový brankář Dominik Hašek, který ve filmu rovněž účinkuje.
Díky obrovskému nasazení organizátorů i řady brigádníků se filmoví fanoušci cítili po celé léto v prostoru u skateparku jako na
velkém filmovém festivalu. Právě proto Pardubické letní kino Pernštejn pravidelně získává záštitu Ministerstva kultury České
republiky, právě proto je dlouhodobě nejúspěšnějším prázdninovým projektem Pardubického kraje.
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Letní stadion: přibudou hřiště i parkování
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PARDUBICE Pardubičtí radní mají v rukou novou studii, která říká, jak naložit s letním stadionem a přilehlým okolím. Součástí
návrhu je i kolonáda na břehu Labe za zimním stadionem nebo nová hřiště na místě bývalých jatek. Na stadionu by měla
vzniknout tribuna s 1 500 zastřešenými místy. „Celkem by to bylo 4 800, což je kapacita na první ligu,“ uvedla náměstkyně
primátora Helena Dvořáčková. Zároveň jsou součástí studie i další tréninková hřiště, mimo jiné i na druhé ulice Ke Stadionu,
tedy v prostorách, které patří k Tyršovým sadům. Z plochy za zimním stadionem zmizí místa pro parkování autobusů, naopak
přibudou cyklostezky a pěší promenáda. „Bulvár bude čtyři až pět metrů široký a jeho součástí budou i přístupy k vodě,“
doplnila Dvořáčková. Na svém místě zůstane i takzvaná Brána borců, v její blízkosti vyroste asi čtyřpatrový hotel, který by měli
využívat především sportovci.
Součástí celého záměru je demolice starých jatek. Tam dnes sice sídlí několik firem, namísto starých budov by však mělo být
otevřené prostranství, kde by mohlo působit i pardubické letní kino .
To sídlilo dlouhodobě v Tyršových sadech, po jejich rekonstrukci se však muselo přestěhovat do lokality u nádraží vedle
skateparku. Teď by se mohlo vrátit do centra Pardubic. „Je to výborná zpráva. Pokud zbourají jatka, vznikne multifunkční areál i
s kamenným zázemím, což by bylo pro naše záměry nejlepší,“uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
Rekonstrukce stadionu a okolí bude stát kolem tří set milionů korun. Zatím se neuvažuje o žádných dotacích. „Na nový stadion
by však mohla přispět fotbalová asociace,“ podotkla Dvořáčková.
Po jednání s vedením pardubické radnice podpořil nový stadion také předseda Fotbalové asociace Miroslav Pelta. „Dokonce
přislíbil, že tuto přestavbu v moderní fotbalový stánek by mohla asociace ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy finančně podpořit,“ uvedl na klubovém webu předseda klubového představenstva Vladimír Pitter.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: archiv MAFRA
Foto popis: Jen fotbal Tenisové kurty vpravo sice během opravy stadionu zmizí, přibudou však další tréninková hřiště pro
fotbalisty.
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