Pardubické letní kino

Počet zpráv: 170, 14.04.2021

Letní kino se může propojit s olympijským parkem
TISK, Datum: 04.02.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 169 535, Prodáno: 143 929, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...torzu sportovní haly u Tyršových sadů. PARDUBICE Už žádné licitování o stovky tisíc korun a nejistota do poslední chvíle.
Pořadatelé pardubického letního kina , které funguje v centru města už od roku 2006, mají letos své jisté. Radní jejich projekt
zařadili mezi tzv. Pardubické tahouny, takže...

Sporty i filmy na jednom plátně, olympiáda a letní kino se může spojit URL
WEB, Datum: 04.02.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...ta po bývalém torzu sportovní haly u Tyršových sadů. Už žádné licitování o stovky tisíc korun a nejistota do poslední chvíle.
Pořadatelé pardubického letního kina , které funguje v centru města už od roku 2006, mají letos své jisté. Radní jejich projekt
zařadili mezi tzv. Pardubické tahouny,...

K nejhorším případům patřil bezdomovec utýraný mladíky
TISK, Datum: 09.02.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (vit), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: východní čechy

... Případ zarazil i soudce Zřejmě nejotřesnějším loňským případem se stala surová vražda 55letého bezdomovce, kterého o
prázdninách nedaleko pardubického letního kina brutálně napadli dva mladíci. Kopali ho, mlátili boxerem, vzduchovou pistolí
ho stříleli do obličeje i genitálií. Bodali ho...

Kriminalita v Pardubickém kraji vloni klesla o pětinu URL
WEB, Datum: 12.02.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: /
zpravodajstvi
...tři pokusy a tři vraždy dokonané.Zřejmě nejotřesnější byl loňský případ surové vraždy 55letého bezdomovce, kterého o
prázdninách nedaleko pardubického letního kina u skateparku brutálně napadli dva mladíci. I pro soudce byla tato vražda
mimořádně brutální. Oba mladíky poslal soud v prosinci na sedm...

K nejhorším případům patřil bezdomovec utýraný mladíky URL
WEB, Datum: 13.02.2016, Zdroj: jicinsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Zločiny a soudy
...Případ zarazil i soudce Zřejmě nejotřesnějším loňským případem se stala surová vražda 55letého bezdomovce, kterého o
prázdninách nedaleko pardubického letního kina brutálně napadli dva mladíci. Kopali ho, mlátili boxerem, vzduchovou pistolí
ho stříleli do obličeje i genitálií. Bodali ho nůžkami,...

K nejhorším případům patřil bezdomovec utýraný mladíky URL
WEB, Datum: 13.02.2016, Zdroj: hradecky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Zločiny a soudy
...Případ zarazil i soudce Zřejmě nejotřesnějším loňským případem se stala surová vražda 55letého bezdomovce, kterého o
prázdninách nedaleko pardubického letního kina brutálně napadli dva mladíci. Kopali ho, mlátili boxerem, vzduchovou pistolí
ho stříleli do obličeje i genitálií. Bodali ho nůžkami,...

K nejhorším případům patřil bezdomovec utýraný mladíky URL
WEB, Datum: 15.02.2016, Zdroj: nachodsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Zločiny a soudy
...Případ zarazil i soudce Zřejmě nejotřesnějším loňským případem se stala surová vražda 55letého bezdomovce, kterého o
prázdninách nedaleko pardubického letního kina brutálně napadli dva mladíci. Kopali ho, mlátili boxerem, vzduchovou pistolí
ho stříleli do obličeje i genitálií. Bodali ho nůžkami,...

Letní kino v Pardubicích bude promítat
RÁDIO, Datum: 19.02.2016, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 1, Poslechovost pořadu: 6 896, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...BERÁNKOVÁ, moderátorka Pardubické letní kino o prázdninách promítat bude. Město slíbilo pořadatelům dotaci 600
tisíc korun. Co ještě není jasné, je místo projekce. Jako první možnost se nabízí prostor vedle skateparku u hlavního vlakového
nádraží. Organizátoři si ale vyhlídli...

Pardubické letní kino by se mohlo o prázdninách propojit s olympiádou URL
WEB, Datum: 27.02.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: /
zpravodajstvi
... pardubického letního kina mají letos jistotu, že promítání pod širým nebem o prázdninách bude. Zase ale není jisté kde.
Nově opravené Tyršovy sady totiž žádný prostor pro velké plátno a hlediště nenabízí, takže pořadatelé spoléhají na plochu
vedle skateparku, kde už kino několikrát bylo. V úvahu...

Anketa Pardubického deníku: Co by nová ředitelka Kulturního centra Pardubice měla po nástupu do své funkce
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Anketa Pardubického deníku: Co by nová ředitelka Kulturního centra Pardubice měla po nástupu do své funkce
udělat nejdříve?
TISK, Datum: 01.03.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...29 nebo Galerie města Pardubic. Rozhodně nové šéfce přeji hodně sil a štěstí. Jednoduché to asi mít opravdu nebude. Jan
Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn Paní ředitelka by zřejmě nejprve měla analyzovat stávající stav KCP,
jeho personální obsazení, ekonomickou kondici a stav...

Nová ředitelka: „Kulturní centrum se musí stabilizovat“ URL
WEB, Datum: 01.03.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje Pardubicko
...29 nebo Galerie města Pardubic. Rozhodně nové šéfce přeji hodně sil a štěstí. Jednoduché to asi mít opravdu nebude. Jan
Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn Paní ředitelka by zřejmě nejprve měla analyzovat stávající stav KCP,
jeho personální obsazení, ekonomickou kondici a stav...

Pardubický park Na Špici už se chystá na letní olympiádu URL
WEB, Datum: 09.03.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Drahomíra Bačkorová, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: /
zpravodajstvi
Park Na Špici bude od 5. do 21. srpna žít olympiádou. Stal se totiž jedním z míst, kde bude možné sledovat přímé přenosy z
Letních olympijských her v Riu de Janeiru a lidé si budou moct většinu sportů i vyzkoušet. Nominaci parku potvrdil Český
olympijský výbor, jehož zástupci si včera osobně celý a...

Febiofest: Výrazná pardubická stopa
TISK, Datum: 19.03.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Chrudimsko - u nás doma

...VIP hosty zahajovací párty letošního Febiofestu nechyběli ani majitel pardubického hokejového klubu HC Dynamo Roman
Šmidberský, provozovatelé Pardubického letního kina Jan Motyčka a Tomáš Drechsler či předseda představenstva
Pardubického pivovaru Leoš Kvapil. V pražském Obecním domě se ve čtvrtek...

Výrazná pardubická stopa na letošním zahájení Febiofestu
TISK, Datum: 19.03.2016, 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

...VIP hosty zahajovací párty letošního Febiofestu nechyběli ani majitel pardubického hokejového klubu HC Dynamo Roman
Šmidberský, provozovatelé Pardubického letního kina Jan Motyčka a Tomáš Drechsler či předseda představenstva
Pardubického pivovaru Leoš Kvapil. V pražském Obecním domě se ve čtvrtek...

Výrazná pardubická stopa na letošním zahájení Febiofestu URL
WEB, Datum: 20.03.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...VIP hosty zahajovací párty letošního Febiofestu nechyběli ani majitel pardubického hokejového klubu HC Dynamo Roman
Šmidberský, provozovatelé Pardubického letního kina Jan Motyčka a Tomáš Drechsler či předseda představenstva
Pardubického pivovaru Leoš Kvapil.V pražském Obecním domě se ve čtvrtek...

Co nevíte o zákulisí kultovního filmu: Každá kočka má kocoura, co se pořád někde courá URL
WEB, Datum: 16.04.2016, Zdroj: krajskelisty.cz, Autor: Anička Vančová, RU / den: 10 000, Vydavatel: Czechberry s.r.o., Rubrika: Pardubický kraj
Legenda je zpět, Básníci se vrátili. Jenže nebýt jednoho obrazu a mastné pokuty od dopraváků… FOTOGALERIE Štěpán,
Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou a nerozlučnými kamarády. Jejich nevyčerpatelný smysl pro humor i
schopnost sebeironie, možná už s lehkým nádechem skepse, jim pomáhá...

Pardubické letní kino zná svůj jízdní řád
TISK, Datum: 16.05.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: — Milan Zlinský, Vytištěno: 170 155, Prodáno: 143 044, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Přesný program 11. ročníku bezplatného pardubického promítání sice ještě pořadatelé neprozradili, ale přesto od
nich diváci dostali plán, podle kterého si mohou vybírat program na prázdninové večery. „V pondělí vždy promítání otevře
filmový klub, středa bude věnována dětským a rodinným fi...

Letní kino láká na příjezd Renče i oscarové trháky
TISK, Datum: 21.05.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 170 155, Prodáno: 143 044, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... pardubického letního kina zveřejnili polovinu prázdninového programu. Fanoušci sledování filmu pod otevřenou oblohou
se v areálu u lihovaru mohou těšit na mnoho oceňovaných snímků i příjezdy řady filmových delegací. PARDUBICE Už jedenáctý
ročník pardubického letního kina začne ve svižném tempu....

Letní kino láká na oscarové trháky i české filmy, Baarovou uvede Renč URL
WEB, Datum: 21.05.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
... pardubického letního kina zveřejnili polovinu prázdninového programu. Fanoušci se při sledování filmu pod otevřenou
oblohou v areálu u lihovaru mohou těšit na mnoho oceňovaných snímků i příjezdy řady filmových delegací. Už jedenáctý ročník
pardubického letního kina začne ve svižném tempu. Po...

Letní kino bude opět u nádraží
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Letní kino bude opět u nádraží
TISK, Datum: 24.05.2016, 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

...projekce pod širým nebem budou o letních prázdninách opět zcela zdarma! Pardubice – Potvrzeno! Pardubické letní kino
Pernštejn chystá jedenáctý ročník, který přinese řadu novinek. „Pro návštěvníky jsme přichystali nové velkokapacitní promítací
plátno a ještě kvalitnější ozvučení,“ konstatoval...

Letní kino bude opět u nádraží URL
WEB, Datum: 24.05.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionu

...- Filmové projekce pod širým nebem budou?o letních prázdninách opět zcela zdarma! "Potvrzeno! Pardubické letní kino
Pernštejn chystá jedenáctý ročník, který přinese řadu novinek. „Pro návštěvníky jsme přichystali nové velkokapacitní promítací
plátno a ještě kvalitnější ozvučení,"...

Letní kino bude opět u nádraží URL
WEB, Datum: 24.05.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje Pardubicko

...- Filmové projekce pod širým nebem budou?o letních prázdninách opět zcela zdarma! "Potvrzeno! Pardubické letní kino
Pernštejn chystá jedenáctý ročník, který přinese řadu novinek. „Pro návštěvníky jsme přichystali nové velkokapacitní promítací
plátno a ještě kvalitnější ozvučení,"...

Letní kino bude opět u nádraží URL
WEB, Datum: 24.05.2016, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj

...- Filmové projekce pod širým nebem budou?o letních prázdninách opět zcela zdarma! " Potvrzeno! Pardubické letní kino
Pernštejn chystá jedenáctý ročník, který přinese řadu novinek. „Pro návštěvníky jsme přichystali nové velkokapacitní promítací
plátno a ještě kvalitnější ozvučení,"...

Pardubické letní kino : vytrvalý unikát
TISK, Datum: 03.06.2016, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: Zdeněk Seiner, Vytištěno: 136 978, Prodáno: 82 675, Čtenost: 274 441, Vydavatel: Borgis,
a.s., Rubrika: Severovýchodní Čechy

...diváků. „Naši fanoušci si už zvykli, že nabídka filmů je na velmi vysoké úrovni, takže je ani letos nezklameme,“ říká jeden z
promotérů pardubického letního kina Tomáš Drechsler. „I letos budou všechny projekce zdarma, což v ostatních letních
kinech v republice rozhodně není běžné, pokračovat...

Letní kino otevře Renč s Baarovou
TISK, Datum: 24.06.2016, Zdroj: Bulvár, Strana: 6, Vytištěno: 15 000, Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o., Rubrika: Prezentace

...špičkových bijáků, která je pro diváka zdarma, snad nikdo jiný nemá. Za deset let fungování téhle bezesporu největší kulturní
akce regionu si Pardubické letní kino Pernštejn oblíbily desetitisíce lidí, kteří si jeho projekce budou vychutnávat i během
letošních prázdnin. Kromě davů diváků...

Předehra pozítří, naplno se kino rozjede v pátek za dohledu Renče
TISK, Datum: 27.06.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 562, Prodáno: 146 259, Čtenost: 612 533,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...středu oficiálně začne 11. ročník pardubického letního kina . To plánuje více než 60 prázdninových večerů bavit diváky
filmy z celého světa. Nebudou chybět ani oblíbené filmové delegace. První dorazí v pátek se snímkem Lída Baarová.
PARDUBICE Plánovaný návrat k Tyršovým sadům sice nevyšel, ale i...

Letní kino se chystá na start, pití bude možné koupit přes internet URL
WEB, Datum: 27.06.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...středu oficiálně začne 11. ročník pardubického letního kina . Plánuje více než 60 prázdninových večerů bavit diváky filmy z
celého světa. Nebudou chybět ani oblíbené filmové delegace. První dorazí v pátek se snímkem Lída Baarová. Plánovaný
návrat k Tyršovým sadům sice nevyšel, ale i tak pořadatelé...

Letní kino zahájí zítra film Everest
TISK, Datum: 28.06.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...o tom? Pardubice – Jedenáctý ročník Pardubického letního kina Pernštejn oficiálně začne v pátek 1. července filmem
režiséra Filipa Renče Lída Baarová. Slavnostní projekci však bude předcházet speciální promítání thrilleru Everest, který bude
součástí doprovodného programu Akademických her. ...

Letní kino zahájí ve středu film Everest URL
WEB, Datum: 28.06.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...– Jedenáctý ročník Pardubického letního kina Pernštejn oficiálně začne v pátek 1. července filmem režiséra Filipa Renče
Lída Baarová. "Slavnostní projekci však bude předcházet speciální promítání thrilleru Everest, který bude součástí
doprovodného programu Akademických her. Filmové novinky z...

Pardubické letní kino dnes zahájí film Everest
TISK, Datum: 29.06.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 2, Autor: (bn), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Chrudimsko

...– Dnes večer začíná druhá dekáda Pardubického letního kina . Stejně jako minulý rok, tak i letos se utáboří vedle
skateparku u nádraží. V programu na návštěvníky čekají zdarma poslední filmové novinky, snímky pro děti, ale také projekce,
které se běžně v kinech neuvádějí. Prvním snímkem letošního...
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Letní kino začíná dnes večer u skateparku! Everestem
TISK, Datum: 29.06.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...oživí filmy promítané zdarma, ale i dobré jídlo a pití. Pardubice – Dnes večer startuje již druhá dekáda Pardubického letního
kina . Stejně jako minulý rok, tak i letos se utáboří vedle skateparku u nádraží. V programu na návštěvníky čekají zdarma
poslední filmové novinky, snímky pro děti, ale...

Letní kino začíná dnes večer u skateparku! Everestem URL
WEB, Datum: 29.06.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionu
...3. července Spectre, akční/krimi/thri-ller, GBR/USA, 2015, 150 minut, režie: Sam Mendes Ve středu večer startuje již druhá
dekáda Pardubického letního kina . Stejně jako minulý rok, tak ?i letos se utáboří vedle skateparku u nádraží. V programu na
návštěvníky čekají zdarma poslední filmové novinky,...

Letní kino začíná dnes večer u skateparku! Everestem URL
WEB, Datum: 29.06.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...3. července Spectre, akční/krimi/thri-ller, GBR/USA, 2015, 150 minut, režie: Sam Mendes Ve středu večer startuje již druhá
dekáda Pardubického letního kina . Stejně jako minulý rok, tak ?i letos se utáboří vedle skateparku u nádraží. V programu na
návštěvníky čekají zdarma poslední filmové novinky,...

Letní kino v Pardubicích už začalo URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Film
...neděle 3. července Spectre, akční/krimi/thri-ller, GBR/USA, 2015, 150 minut, režie: Sam Mendes Ve středu večer startuje již
druhá dekáda Pardubického letního kina . Stejně jako minulý rok, tak ?i letos se utáboří vedle skateparku u nádraží. V
programu na návštěvníky čekají zdarma poslední filmové...

Virtuální číšník zkrátí fronty u občerstvení v letním kině
TISK, Datum: 30.06.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...až do konce srpna. Filip Renč nakonec na promítání nepřijede, dorazí ale představitelka zestárlé Lídy Baarové, herečka
Zdenka Procházková. PARDUBICKÉ LETNÍ KINO BUDE PLNÉ NOVINEK Letos se kino bude pyšnit mnoha novinkami. V první
řadě to budou nové internetové stránky, výkonnější projektor a...

Virtuální číšník zkrátí fronty u občerstvení v letním kině URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje Pardubicko
...filmy nebo snímky pro děti. Ve čtvrtek se pak návštěvníci mohou těšit na dokumenty od HBO nebo české bijáky, které mají
své místo v programu Pardubického letního kina také v pátek. Oscarové snímky se budou vysílat ?v sobotu. Nedělím
dominují komerčně úspěšné filmy. V srpnu bude letní kino...

Tipy na víkend aneb Pozvánka na vybrané společenské akce v regionu URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: hradecky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...v Prostřední Lipce loutkové představení pro dospělé a koncert Václava Uhlíře. Výtěžek z koncertů podpoří sbírku na opravy
místních varhan. Pardubicko : Letní kino zahajuje sezonu Pardubice: Jedenáctý ročník Pardubického letního kina
Pernštejn oficiálně začne v pátek 1. července filmem režiséra...

Tipy na víkend aneb Pozvánka na vybrané společenské akce v regionu URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: krkonossky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...v Prostřední Lipce loutkové představení pro dospělé a koncert Václava Uhlíře. Výtěžek z koncertů podpoří sbírku na opravy
místních varhan. Pardubicko : Letní kino zahajuje sezonu Pardubice: Jedenáctý ročník Pardubického letního kina
Pernštejn oficiálně začne v pátek 1. července filmem režiséra...

České Akademické hry v Pardubicích jsou v plném proudu URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: sportovnilisty.cz, RU / den: 5 000, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o., Rubrika: Články

Od neděle 26. června 2016 bojuje na 2 500 sportovců z českých vysokých škol o akademické mistrovské tituly na Českých
akademických hrách 2016, které hostí východočeské Pardubice. Patnáctého ročníků této exkluzivní multisportovní akce se
účastní sportovci – studenti z celkem 50 vysokých a vyšších odb...

Letní kino začíná s Lídou Baarovou
TISK, Datum: 30.06.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (ČTK), Vytištěno: 171 562, Prodáno: 146 259, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Hradecký

... Pardubické letní kino chystá o prázdninách 62 projekcí. Na programu 11. ročníku jsou dokumenty, oscarové hity, rodinné
filmy i filmový klub. Na český film Lída Baarová, který kino uvede zítra od 21.30 hodin, přijede i herečka Zdena Procházková.
Do Pardubic by měl v červenci dorazit také...

Pardubické letní kino nabídne lepší zvuk i obraz
TISK, Datum: 30.06.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (len), Vytištěno: 171 562, Prodáno: 146 259, Čtenost: 612 533, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Kvalitnější obraz i výkonnější zvuk letos nabídne pardubické letní kino , které bude od zítřka promítat vedle skateparku.
„Divácký zážitek se přiblíží tomu v multikině,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. Novinkou bude i možnost objednat si
občerstvení přes internet pomocí aplikace virtuální...

Filmový maraton začíná
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Filmový maraton začíná
TISK, Datum: 01.07.2016, Zdroj: 5plus2, Strana: 1, Autor: RADEK LATISLAV, Vytištěno: 800 598, Čtenost: 824 323, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika:
Titulní strana

...které začalo už ve středu dobrodružným dramatem Everest, nabídne kvalitní filmovou produkci po celé prázdniny. „Za
uplynulou dekádu si na Pardubické letní kino lidé zvykli tak, že návštěvníky každoročně počítáme na desetitisíce a už týdny
před zahájením čelíme dotazům, co bude v nadcházející...

Pardubické letní kino má lepší obraz i virtuálního číšníka URL
WEB, Datum: 01.07.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: Zpravodajstvi
...začátkem prázdnin startuje i 11. ročník pardubického letního kina . V prostoru mezi lihovarem a skateparkem se opět po
roce na dva měsíce roztočila promítačka. A nabízí české i zahraniční filmy, dramata, komedie, dokumenty, cestopisy a dokonce
i seriál. Na místě jsou zatím lavičky, ale ještě...

Začíná festivalové léto! O víkendu startuje MFF Karlovy Vary i Rock for People URL
WEB, Datum: 01.07.2016, Zdroj: ČRo - radiozurnal.cz, Autor: Naděžda Hávová, RU / den: 55 760, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: Vikend
Už víte, co o prvním prázdninovém víkendu podniknete? Vydejte se třeba na Slavnosti Pernštejnského panství, Den řemesel do
Chanovic na Klatovsku, hudební festival Rock for People do Hradce Králové nebo barokní slavnosti do Olomouce. Hezké léto!
V Praze vystoupí jazzová hvězda Diana KrallV pražské S...

Letní kino začalo mrazivě, drama Everest zchladilo spoustu diváků
TISK, Datum: 01.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...skateparku se ve středu večer poprvé promítalo. Pardubice – Letos Pardubické letní kino začalo dříve než obvykle. Na
první a zatím neoficiální bezplatné promítání přišly ve středu večer do areálu u skateparku stovky návštěvníků. Projekce filmu
Everest byla součástí doprovodného programu Českých...

Letní kino začalo mrazivě, drama Everest zchladilo spoustu diváků URL
WEB, Datum: 01.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v Pardubicích

...- U skateparku se ve středu večer poprvé promítalo. "Letos Pardubické letní kino začalo dříve než obvykle. Na první a
zatím neoficiální bezplatné promítání přišly ve středu večer do areálu u skateparku stovky návštěvníků.Projekce filmu Everest
byla součástí doprovodného programu Českých...

Víkend v letním kině: post-apokalyptická sobota a neděle s britským agentem 007
TISK, Datum: 02.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Pardubické letní kino bude dnes od půl desáté večer zcela zdarma v areálu u skateparku vedle hlavního vlakového
nádraží vysílat australsko-americký akční film Šílený Max: Zběsilá cesta. „Dvouhodinový film, který režíroval George Miller, se
bude promítat v původním znění s titulky,“ sdělil...

U skateparku se už promítá! Maraton zahájila Baarová
TISK, Datum: 04.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Baarová mě vysílila,“ přiznal pardubickým divákům režisér Filip Renč. Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn
vstoupilo pátečním večerem do nové dekády. Jedenáctý ročník filmového promítání pod širým nebem odstartovalo životopisné
drama Lída Baarová. Snímek českého režiséra Filipa Renče si...

U skateparku se už promítá! Maraton zahájila Baarová URL
WEB, Datum: 04.07.2016, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Královéhradecký kraj

...- „Lída Baarová mě vysílila," přiznal pardubickým divákům režisér Filip Renč. " Pardubické letní kino Pernštejn vstoupilo
pátečním večerem do nové dekády. Jedenáctý ročník filmového promítání pod širým nebem odstartovalo životopisné drama
Lída Baarová. Snímek českého režiséra Filipa...

U skateparku se už promítá! Maraton zahájila Baarová URL
WEB, Datum: 04.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje Pardubicko

...- „Lída Baarová mě vysílila," přiznal pardubickým divákům režisér Filip Renč. " Pardubické letní kino Pernštejn vstoupilo
pátečním večerem do nové dekády. Jedenáctý ročník filmového promítání pod širým nebem odstartovalo životopisné drama
Lída Baarová. Snímek českého režiséra Filipa Renče...

Lída Baarová je role jako každá jiná, říká herečka Zdenka Procházková URL
WEB, Datum: 04.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...- Do pardubického letního kina dorazila dáma, která osobně znala hvězdy prvorepublikového filmu. "Na zahájení jedenácté
sezóny letního kina v Pardubicích v pátek dorazila i česko-rakouská herečka Zdenka Procházková. Prvním promítaným
počinem bylo drama Lída Baarová. Procházková se osobně...

Lída Baarová je role jako každá jiná, říká herečka Zdenka Procházková URL
WEB, Datum: 04.07.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionu
...- Do pardubického letního kina dorazila dáma, která osobně znala hvězdy prvorepublikového filmu. "Na zahájení jedenácté
sezóny letního kina v Pardubicích v pátek dorazila i česko-rakouská herečka Zdenka Procházková. Prvním promítaným
počinem bylo drama Lída Baarová. Procházková se osobně...

„Lída Baarová je role jako každá jiná,“ říká devadesátiletá herečka Zdenka Procházková
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„Lída Baarová je role jako každá jiná,“ říká devadesátiletá herečka Zdenka Procházková
TISK, Datum: 04.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: východní čechy

... pardubického letního kina dorazila dáma, která osobně znala hvězdy prvorepublikového filmu. Pardubice – Na zahájení
jedenácté sezóny letního kina v Pardubicích v pátek dorazila i česko-rakouská herečka Zdenka Procházková. Prvním
promítaným počinem bylo drama Lída Baarová. Procházková se osobně...

Promítačka chrudimského letního kina se rozsvítí dnes večer URL
WEB, Datum: 05.07.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Honza Ptáček, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: Zpravodajstvi
...množství příznivců - v loňské sezoně průměrný počet diváků na představení dosáhl čísla 57. Najdete ho v Lázeňské ulici za
Regionálním muzeem. Pardubické letní kino má letos lepší obraz i virtuálního číšníka ...

Lída Baarová je role jako každá jiná, říká herečka Zdenka Procházková URL
WEB, Datum: 05.07.2016, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Film
...- Do pardubického letního kina dorazila dáma, která osobně znala hvězdy prvorepublikového filmu. " Na zahájení
jedenácté sezóny letního kina v Pardubicích v pátek dorazila i česko-rakouská herečka Zdenka Procházková. Prvním
promítaným počinem bylo drama Lída Baarová. Procházková se osobně...

Do letního kina láká za exotikou gangster a afričan
TISK, Datum: 08.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...tip Pardubice – Pardubické letní kino u skateparku dnes večer zve na české kriminální drama Gangster Ka: Afričan. „Volné
pokračování příběhu gangstera Radima Kraviece alias Káčka láká na exotické destinace a je jakousi sondou do světa
organizovaného zločinu a mafiánských praktik. Opět budeme...

Do letního kina láká za exotikou gangster a afričan URL
WEB, Datum: 08.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje Pardubicko
...- Pardubické letní kino u skateparku dnes večer 8. července zve na české kriminální drama Gangster Ka: Afričan. "„Volné
pokračování příběhu gangstera Radima Kraviece alias Káčka láká na exotické destinace a je jakousi sondou do světa
organizovaného zločinu a mafiánských praktik. Opět budeme...

Mladý muž bez domova hlídá za jídlo a nocleh pardubické letní kino URL
WEB, Datum: 08.07.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: Zpravodajstvi
...přípravami na promítání, málo spím kvůli tomu, že nemůžu moc usnout. Jsem pod promítárnou. Dříve mi byla zima, ale teď
mám deku a je to lepší.“ Pardubické letní kino má lepší obraz i virtuálního číšníkaPromotér Jan Motyčka netradičnímu hlídači
důvěřuje: „Je to hodný kluk, nikdy jsem ho neviděl...

Letní kino Pardubice
TISK, Datum: 08.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u Skateparku, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.30 hodin Pátek 8. července
Gangster Ka: African Krimi, Česko, 2015, 100 minut režie: Jan Pachl. Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští
Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného...

Víkendové filmové večery s westernem i superhrdiny
TISK, Datum: 09.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Pardubické letní kino u skateparku bude dnes od půl desáté bezplatně vysílat oscarový film režiséra Quentina Tarantina
Osm hrozných. „Mysteriózní drama z westernového prostředí trvá téměř tři hodiny a bude se promítat v původním znění s
českými titulky,“ uvedl jeden z provozovatelů kina Tomáš...

Víkendové filmové večery ?s westernem i superhrdiny URL
WEB, Datum: 09.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v Pardubicích
...– Pardubické letní kino u skateparku bude v sbotou od půl desáté bezplatně vysílat oscarový film režiséra Quentina
Tarantina Osm hrozných. "„Mysteriózní drama z westernového prostředí trvá téměř tři hodiny a bude se promítat v původním
znění s českými titulky," uvedl jeden z...

Turistů jezdí málo. Přilákat je mají novinky
TISK, Datum: 11.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Lenka Štěpánková, Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...zámek, na kterém jsou připraveny dvě nové stálé expozice Proti proudu času a Pardubice – příběh města. Mezi další velké
akce patří například Pardubické letní kino Pernštejn, Mezinárodní festival šachu, bridže a her Czech Open, Pardubická
juniorka nebo Pardubický festival vína. V Ústí nad Orlicí se...

Stáje, bridž, chodník nad lesy i fanzóny. Turisty mají přilákat novinky URL
WEB, Datum: 11.07.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Lenka Štěpánková, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika:
Pardubice / Pardubice - zprávy
...zámek, na kterém jsou připraveny dvě nové stálé expozice Proti proudu času a Pardubice - příběh města. Mezi další velké
akce patří například Pardubické letní kino Pernštejn, Mezinárodní festival šachu, bridže a her Czech Open, Pardubická
juniorka nebo Pardubický festival vína. V Ústí nad Orlicí...

Letní kino ovládne Mládí
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Letní kino ovládne Mládí
TISK, Datum: 11.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...tip Pardubice – Pardubické Letní kino u skateparku bude opět od půl desáté bezplatně promítat. „Dnes plátno ovládne
italskofrancouzská komedie Mládí,“ uvedl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka. Dvě hodiny trvající snímek režiséra Paola
Sorrentina bude promítán s českými titulky. Staří přátelé...

Letní kino ovládne Mládí URL
WEB, Datum: 11.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v Pardubicích

...– Pardubické Letní kino u skateparku bude opět od půl desáté bezplatně promítat. "„V pondělí plátno ovládne italskofrancouzská komedie Mládí," uvedl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka. Dvě hodiny trvající snímek režiséra Paola
Sorrentina bude promítán s českými titulky. Staří...

V letním kině budou dnes večer řádit upíři
TISK, Datum: 13.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...svůj hlas animovaným postavičkám propůjčili například Petr Rychlý, Lucie Vondráčková nebo Ondřej Brzobohatý,“ sdělil
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler. Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula
konečně ustoupil ze svých striktních zásad a v zařízení...

V letním kině budou dnes večer řádit upíři URL
WEB, Datum: 13.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v Pardubicích
...hlas animovaným postavičkám propůjčili například Petr Rychlý, Lucie Vondráčková nebo Ondřej Brzobohatý," sdělil jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně
ustoupil ?ze svých striktních zásad ?a v zařízení...

Do letního kina dorazí delegace
TISK, Datum: 15.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (len), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubice Pardubické letní kino , které se nachází v areálu vedle skateparku, dnes od 21.30 hodin promítne snímek Já, Olga
Hepnarová. Na akci přijede také filmová delegace tvůrců tohoto snímku, který se natáčel i v Pardubickém kraji.

Masová vražedkyně míří už dnes do letního kina URL
WEB, Datum: 15.07.2016, Zdroj: denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Film
Pardubice - V Pardubickém letním kině u skateparku se dnes od půl desáté večer bude zcela zdarma promítat životopisné
drama Já, Olga Hepnarová. " Hodinu a pětačtyřicet minut trvající snímek napsali a režírovali Tomáš Weinreb a Petr Kazda.
Hlavní roli masové vražedkyně ztvárnila polská herečka...

Masová vražedkyně míří už dnes do letního kina URL
WEB, Datum: 15.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

Pardubice - V Pardubickém letním kině u skateparku se dnes od půl desáté večer bude zcela zdarma promítat životopisné
drama Já, Olga Hepnarová. "Hodinu a pětačtyřicet minut trvající snímek napsali a režírovali Tomáš Weinreb a Petr Kazda.
Hlavní roli masové vražedkyně ztvárnila polská herečka M...

Masová vražedkyně míří už dnes do letního kina
TISK, Datum: 15.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Náš tip Pardubice – V Pardubickém letním kině u skateparku se dnes od půl desáté večer bude zcela zdarma promítat
životopisné drama Já, Olga Hepnarová. Hodinu a pětačtyřicet minut trvající snímek napsali a režírovali Tomáš Weinreb a Petr
Kazda. Hlavní roli masové vražedkyně ztvárnila polská her...

Letní kino nabídne psychologické drama
TISK, Datum: 16.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (len), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino , které sídlí v areálu u skateparku, dnes od 21.30 hodin promítne snímek Room. Ten vypráví příběh
pětiletého Jacka a jeho matky Joy, kteří jsou více než 7 let vězněni v pokoji. Po útěku Joy zjistí, že na normální život není
připravena a nedokáže být synovi oporou. Oba se musí...

V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové URL
WEB, Datum: 17.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se totiž nás všech," uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení, které
před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman Víšek....

V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové
TISK, Datum: 18.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: východní čechy

...memento. Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se totiž nás všech,“ uvedl
jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení,
které před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman...

V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové URL
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V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové URL
WEB, Datum: 18.07.2016, Zdroj: rychnovsky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionu
...Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se totiž nás všech," uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení, které
před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman Víšek....

V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové URL
WEB, Datum: 18.07.2016, Zdroj: hradecky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionu
...Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se totiž nás všech," uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení, které
před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman Víšek....

V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové URL
WEB, Datum: 18.07.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se totiž nás všech," uvedl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka. Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení, které
před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman Víšek....

Letní kino promítne snímek Whiplash
TISK, Datum: 19.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: (len), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino , které se nachází v areálu u skateparku, dnes od 21.30 hodin nabídne snímek Whiplash. Film
vypráví příběh devatenáctiletého jazzového bubeníka Andrewa Neimana, který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny
někdy naplní. Narazí na něj ale slavný dirigent Terence...

„Pardubice jsou pro mě synonymem klidu a pohody,“ říká moderátor Roman Víšek
TISK, Datum: 21.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...rádia, načíst stovky komentářů k filmům a nadabovat i pár zahraničních herců. * Proč jste se i letos rozhodl již po několikáté
zavítat do Pardubického letního kina ? Před jedenácti lety jsem se stal neoficiálním maskotem letního kina. (smích) Zažil jsem
totiž i úplně první ročník. Je mi velkou...

"Pardubice jsou pro mě synonymem klidu? a pohody," říká moderátor Roman Víšek URL
WEB, Datum: 21.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...rádia, načíst stovky komentářů k filmům a nadabovat i pár zahraničních herců.Proč jste se i letos rozhodl již po několikáté
zavítat do Pardubického letního kina ?Před jedenácti lety jsem se stal neoficiálním maskotem letního kina. (smích) Zažil jsem
totiž i úplně první ročník. Je mi velkou ctí, že...

Letní kino promítne film o Osvětimi
TISK, Datum: 22.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (kld), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino představí v sobotu divákům snímek Saulův syn od maďarského režiséra Lászla Nemesa. Děj filmu
se odehrává ve vyhlazovacím táboře Osvětim za druhé světové války. Hlavní postavou je maďarský Žid Saul Auslander, který
je příslušníkem takzvaného Sonderkommanda, jehož členové byli...

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 23.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.30 hodin Sobota 23. července Sauluv syn Maďarsko, 2015, 107 minut. Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v
Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi a...

Víkendové kino: dnes Osvětim, zítra Ant-Man
TISK, Datum: 23.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Náš tip Pardubice – Víkend v Pardubickém letním kině u skateparku bude opět ve znamení oscarových a komerčně úspěšných
filmů. „Dnes od 21:30 hodin budeme zdarma promítat maďarské drama Saulův syn, které získalo Zlatý glóbus i Oscara v
kategorii Nejlepší zahraniční film,“ uvedl jeden z provozovat...

Víkendové kino: dnes Osvětim, zítra Ant-Man URL
WEB, Datum: 23.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
Pardubice – Víkend v Pardubickém letním kině ?u skateparku bude opět ve znamení oscarových a komerčně úspěšných filmů.
"„V sobotu od 21:30 hodin budeme zdarma promítat maďarské drama Saulův syn, které získalo Zlatý glóbus i Oscara v
kategorii Nejlepší zahraniční film," uvedl jeden z provo...

Pardubické letní kino

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

8 / 263

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 25.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.30 hodin Pondělí 25. července Boj Dánsko, 2015, 115 minut. Vojenský důstojník Claus (Pilou Asbak) je se svou jednotkou
na zahraniční misi, zatímco jeho žena Maria (Tuva Novotny)...

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 25.07.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 7, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 20 585, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.30 hodin Pondělí 25. července Boj Dánsko, 2015. Úterý 26. července Steve Jobs USA / Velká Británie, 2015. Středa 27.
července Popelka USA / Velká Británie, 2015. Čtvrtek...

Morální dilema vojáka v letním kině
TISK, Datum: 25.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Pardubické letní kino bude dnes od půl desáté bezplatně promítat dánské válečné drama Boj. „Snímek napsaný a
režírovaný Tobiasem Lindholmem trvá téměř dvě hodiny. Vysílat ho budeme v původním znění s českými titulky,“ sdělil jeden z
provozovatelů kina Jan Motyčka. Vojenský důstojník Claus je...

Morální dilema vojáka v letním kině URL
WEB, Datum: 25.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...– Pardubické letní kino bude v ponděká od půl desáté bezplatně promítat dánské válečné drama Boj. "„Snímek napsaný a
režírovaný Tobiasem Lindholmem trvá téměř dvě hodiny. Vysílat ho budeme v původním znění s českými titulky," sdělil jeden z
provozovatelů kina Jan Motyčka.Vojenský...

Ať se letní kino vrátí do centra, přeje si jeho šéf Jan Motyčka
TISK, Datum: 26.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Lenka Štěpánková, Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubické letní kino vstupuje do druhé poloviny svého letošního provozu. Do srpnového programu zařadí i snímky z
produkce televize HBO. PARDUBICE Po dlouhé době nemusel promotér Jan Motyčka na poslední chvíli řešit, zda dostane na
provoz letního kina dotace, ani kde bude promítat. „Mohli jsme...

Ať se pardubické letní kino vrátí do centra, přeje si jeho šéf Motyčka URL
WEB, Datum: 26.07.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Lenka Štěpánková, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika:
Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické letní kino vstupuje do druhé poloviny svého letošního provozu. Do srpnového programu zařadí i snímky z
produkce televize HBO. Po dlouhé době nemusel promotér Jan Motyčka na poslední chvíli řešit, zda dostane na provoz letního
kina dotace, ani kde bude promítat. „Mohli jsme tak mnohem...

Steve Jobs se objeví na plátně
TISK, Datum: 26.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (tum), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino promítá dnes snímek o jedné z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu posledních
čtyřiceti let. Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových prezentací Stevea Jobse, které měnily
dějiny, a to nejen počítačové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině...

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 27.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.30 hodin Středa 27. července Popelka USA/Velká Británie, 2015, 114 minut. Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky
(Lily James), jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu...

Letní kino dnes promítne Popelku
TISK, Datum: 27.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (len), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino , které sídlí v areálu vedle skateparku, dnes od 21.30 hodin promítne tradiční středeční film určený
pro rodiny s dětmi. Tentokrát bude k vidění Popelka s Lily James v hlavní roli. Snímek vypráví příběh Elky, jejíž otec, kupec, se
po smrti matky znovu ožení. Elka se snaží ke...

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 28.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.30 hodin Čtvrtek 28. července Trabantem do posledního dechu Česko/Slovensko, 2016, 96 minut. Patrně nejznámější
český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud...

Pardubické letní kino
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 28.07.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 6, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 20 585, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.30 hodin Čtvrtek 28. července Trabantem do posledního dechu Česko/Slovensko, 2016. Patrně nejznámější český
cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější...

LETNÍ KINO PERNŠTEJN
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Bulvár, Strana: 8, Vytištěno: 15 000, Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o., Rubrika: Módní policie

...se to neuvěřitelné, ale je to tak: Pardubické letní kino Pernštejn letos vkročilo do druhého desetiletí své existence. Ti, kteří
do něj poprvé zamířili v roce 2006 a pamatují si nesmělé začátky venkovního promítání, jistě netušili, že z původně
regionálního podniku vyroste největší letní kino v...

Kobry a užovky zavítají do kina
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Ten režíroval například také film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka nebo František je děvkař,“ sdělil jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. Užovka je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a
nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední...

Kobry a užovky zavítají do kina URL
WEB, Datum: 29.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích

...Ten režíroval například také film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka nebo František je děvkař," sdělil jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.Užovka je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a
nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední...

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.30 hodin Pátek 29. července Kobry a užovky Česko, 2015, 111 minut. Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním
životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci,...

V letním kině oživne dávná minulost
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 11, Autor: (kld), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino , které sídlí vedle skateparku u nádraží, promítne v neděli od půl desáté večer film režiséra Colina
Trevorrowa Jurský svět. Snímek se odehrává dvaadvacet let po neúspěšném experimentu milionáře Johna Hammonda, který
chtěl na odlehlém ostrově vytvořit Jurský svět s živými...

Latinská Amerika ovládne kino i ulice
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 72, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Příloha - Olympijský park

...– Novinkou již tradičního Pardubického letního kina u skateparku bude od 12. do 14. srpna Festival latinskoamerické
kinematografie. „Málokdo ví, že za těmi největšími filmovými počiny posledních let stojí právě režiséři latinskoamerického
původu. Dva z nich, konkrétně Alfonso Cuarón (Revenant,...

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 30.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.30 hodin Sobota 30. července Ex Machina Velká Británie, 2015, 108 minut. Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou
kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na...

V letním kině dnes ožije robot a zítra dinosaurus
TISK, Datum: 30.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Janka Plešková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...s první umělou inteligencí na světě,“ konstatoval jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler. Zítra ve stejný čas se z
Pardubického letního kina stane Jurský svět. „Od událostí z prvního dílu uplynulo již 22 let. Za tu dobu byl na ostrově Isla
Nublar vybudován nový, plně funkční park...

V letním kině ožije robot i dinosaurus URL
WEB, Datum: 30.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...s první umělou inteligencí na světě," konstatoval jeden z pro-vozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.Zítra ve stejný čas se
?z Pardubického letního kina stane Jurský svět. „Od událostí z prvního dílu uplynulo již 22 let. Za tu dobu byl na ostrově Isla
Nublar vybudován nový, plně funkční park...

Letní kino dál roste. Bude se promítat až do září
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Letní kino dál roste. Bude se promítat až do září
TISK, Datum: 01.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...se, že brzy bude pardubické letní kino promítat celé kalendářní léto. Dříve čistě prázdninová projekce letos začala už na
konci června a potrvá až do začátku září. I na srpen pořadatelé připravili několik taháků. PARDUBICE Půlka prázdnin je pryč.
To je ta špatná zpráva. Ta dobrá pak říká, že i v...

Letní kino bude promítat až do září, konkurovat mu bude olympijský park URL
WEB, Datum: 01.08.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...se, že brzy bude pardubické letní kino promítat celé kalendářní léto. Dříve čistě prázdninová projekce letos začala už na
konci června a potrvá až do začátku září. I na srpen pořadatelé připravili několik taháků. „Podařilo se nám získat filmy, které
nikdy nemohly být v distribuci v letních kinech,...

Bůh existuje. Žije v Bruselu, bude znít dnes večer v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 01.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...který nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život,“ představil jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler film, který bude k vidění dnes od devíti hodin večer v areálu
vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží. „Je to...

Bůh existuje. Žije v Bruselu URL
WEB, Datum: 01.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích

...nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život," představil jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler film, který bude k vidění dnes od devíti hodin večer v areálu
vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží.„Je to...

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 01.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.30 hodin Pondělí 1. srpna Zbrusu Nový zákon Lucembursko / Francie / Belgie, 2015, 115 minut. Bůh existuje. Žije v Bruselu.
A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky...

Letní kino nabídne životopisné hudební drama
TISK, Datum: 02.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino , které se nachází v areálu u skateparku nedaleko hlavního nádraží, dnes promítne snímek s
názvem Straight Outta Compton. Ten vypráví příběh pětice chlapců, kteří se narodili v kalifornském Comptonu, kde život řídí
drogové gangy. Pětice se odsud snaží dostat pryč. Ze své...

SERVIS
TISK, Datum: 03.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

...v areálu ve Vlčí Habřině v kryté hale přilehlých prostorách. Pořadatelé zvou na tyto trhy prodejce a návštěvníky. Letní kino
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Středa 3. srpna Zootropolis: Mesto...

Kreslené duo bude dnes večer v kině řešit záhadný případ
TISK, Datum: 03.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Pardubice – V pardubickém letním kině u hlavního nádraží budou dnes od devíti hodin zdarma promítat rodinnou komedii
Zootropolis: Město zvířat. „Animovaným postavičkám svůj hlas propůjčili například Tereza Martinková nebo Petr Lněnička,“
uvedl jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler. Moderní metr...

Kreslené duo bude večer ?v kině řešit záhadný případ URL
WEB, Datum: 03.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
Pardubice – V pardubickém letním kině u hlavního nádraží budou dnes od devíti hodin zdarma promítat rodinnou komedii
Zootropolis: Město zvířat. "„Animovaným postavičkám svůj hlas propůjčili například Tereza Martinková nebo Petr Lněnička,"
uvedl jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler. ...

Letní kino promítne seriál Mamon
TISK, Datum: 04.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubice Pilotní díl kriminálního seriálu z produkce televize HBO Mamon bude dnes k vidění v pardubickém letním kině, které
se nachází v areálu vedle skateparku nedaleko nádraží. „Hlavním hrdinou šestidílného příběhu je novinář, který se zabývá
kauzou kolem významného státem řízeného podniku. Př...

V pardubickém letním kině je na programu divácký maraton
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V pardubickém letním kině je na programu divácký maraton
RÁDIO, Datum: 04.08.2016, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 3, Poslechovost pořadu: 2 153, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka V pardubickém letním kině je dnes na programu divácký maraton. Během jediného večera
pořadatelé promítnou šest dílů českého filmového seriálu z produkce HBO Mamon. Ten popisuje realitu posledních pětadvaceti
let a připomíná takové fenomény naší spole...

Letní kino Pardubice
TISK, Datum: 04.08.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 6, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 20 585, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.00 hodin Čtvrtek 4. srpna Mamon Česko, 2015, 5 h 25 minut. Hlavním hrdinou příběhu je novinář, který se zabývá kauzou
kolem významného státem řízeného podniku. Při zajišťování...

Letní kino
TISK, Datum: 05.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.00 hodin Pátek 5. srpna Ucitelka Slovensko / Česko, 2016, 102 minut. Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka
manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem...

O víkendu budou v Pardubickém letním kině řádit špióni i Terminátor
TISK, Datum: 06.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Nenechte si ujít Pardubice – V Pardubickém letním kině poblíž skateparku se bude bezplatně od devíti hodin večer promítat
také o tomto víkendu. „Dnes uvedeme životopisné drama Most špiónů s Tomem Hanksem a Markem Rylancem v hlavních
rolích,“ sdělil jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler. Svět ...

Letní kino
TISK, Datum: 06.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.00 hodin Sobota 6. srpna Most ipiónu USA / Německo / Indie, 2015, 142 minut. Svět po obou stranách železné opony se
propadá do šílené paranoie. Uplynulo už více než deset let od...

Letní kino
TISK, Datum: 08.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.00 hodin Pondělí 8. srpna Naše malá sestra Japonsko, 2015, 126 minut. Rodinné (melo)drama, které na čechovovském
půdorysu domu, zahrady a čtyř sester skládá poctu magii...

Letní kino
TISK, Datum: 09.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.00 hodin Úterý 9. srpna 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází USA, 2016, 144 minut. Jedenácté výročí útoku na newyorská
Dvojčata se teroristická bojůvka operující na severu Afriky...

Letní kino Pardubice
TISK, Datum: 11.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.00 hodin Čtvrtek 11. srpna Lucie: Príbeh jedný kapely Česko, 2016, 89 minut. 30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální
skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v...

Zažijte dnes v letním kině Perfektní den zdarma URL
WEB, Datum: 12.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...– Pardubické letní kino u hlavního vlakového nádraží bude v pátek od devíti hodin večer bezplatně promítat španělské
drama Perfektní den. "Spolu s Diegem Fariasem příběh napsal Fernando León de Aranoa. „Tento madridský režisér a
scénárista film také natočil. Perfektní den uvedeme v původním...

Zažijte dnes v letním kině Perfektní den zdarma
TISK, Datum: 12.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 17, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...tip Pardubice – Pardubické letní kino u hlavního vlakového nádraží bude dnes od devíti hodin večer bezplatně promítat
španělské drama Perfektní den. Spolu s Diegem Fariasem příběh napsal Fernando León de Aranoa. „Tento madridský režisér
a scénárista film také natočil. Perfektní den uvedeme v...

Letní kino
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Letní kino
TISK, Datum: 12.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

... Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve
21.00 hodin Pátek 12. srpna Perfektní den Španělsko, 2015, 105 minut. První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý
rozum. A přesně to se stalo i skupince humanitárních pracovníků...

Letní kino pořádá festival
TISK, Datum: 13.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: (zln), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubice Festival latinskoamerického a španělského filmu se koná až do neděle v pardubickém Letním kině. Během něj
zájemci uvidí výběr toho nejlepšího, co současná iberoamerická i španělská kinematografie nabízí. Asi hlavním vrcholem akce
bude sobotní projekce oscarového snímku Revenant Zmrtvýchv...

Temperament z Latinské Ameriky v letním kině
TISK, Datum: 13.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...Alfonso Cuarón a Alejandro Gonzáles Inarritu, jsou dokonce v aktuální desítce nejlepších režisérů světa,“ řekl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ LEONARDA DICAPRIA Dnes večer se od 21
hodin zdarma promítá snímek Revenant Zmrtvýchvstání s Oscarem oceněným...

Temperament z Latinské Ameriky v letním kině URL
WEB, Datum: 13.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje
Pardubicko
...Alfonso Cuarón a Alejandro Gonzáles Inarritu, jsou dokonce v aktuální desítce nejlepších režisérů svě-ta," řekl jeden z
provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ LEONARDA DICAPRIA Dnes večer se od 21
hodin zdarma promítá snímek Revenant Zmrtvýchvstání s Oscarem...

Pardubické letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 15.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Pondělí 15. srpna Grandhotel Budapešť USA/Německo/Velká Británie, 2014, 100
minut. Pan Gustave (Ralph Fiennes) je legendou mezi hotelovými...

Šéf hotelového personálu dnes v kině zbohatne
TISK, Datum: 15.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

Náš tip Pardubice – V Pardubickém letním kině u skateparku dnes od devíti hodin večer zdarma uvedou komedii americkoněmecko-britské produkce Grandhotel Budapešť. „Film napsal a režíroval Wes Anderson z Houstonu v americkém státě
Texas,“ uvedl jeden z provozovatelů Jan Motyčka. Pan Gustave je le...

Šéf hotelového personálu dnes v kině zbohatne URL
WEB, Datum: 15.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
Pardubice - V Pardubickém letním kině u skateparku dnes 15. srpna od devíti hodin večer zdarma uvedou komedii americkoněmecko-britské produkce Grandhotel Budapešť. „Film napsal a režíroval Wes Anderson z Houstonu v americkém státě
Texas," uvedl jeden z provozovatelů Jan Motyčka. "Pan Gus...

Rocky se vrátí na plátno v letním kině
TISK, Datum: 16.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (tum), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubice Pardubické letní kino dnes uvede americký snímek Creed. V něm se znovu objevuje postava boxera Rockyho,
kterou již několikrát ztvárnil Sylvester Stallone. Tentokrát se však objeví v roli mentora mladého sportovce.

Letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 17.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Středa 17. srpna Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu USA, 2015, 88 minut.
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na...

Do Letního kina přijede delegace k filmu Mallory
TISK, Datum: 18.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (zln), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...kdy se ocitla s dítětem na ulici a žila jako bezdomovec. Vyprávění bude prý stát za to „Je to jedna z nejzajímavějších návštěv
v historii Pardubického letního kina , přestože k nám zavítaly osobnosti jako Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč,
Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga...

Letní kino
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Letní kino
TISK, Datum: 18.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Čtvrtek 18. srpna Mallory Česko, 2015, 101 minut. Po unikátních časosběrných
dokumentech Marcela, René a Katka přichází dokumentaristka...

„Nechtěla jsem ze sebe udělat blbce před Bartoškou,“ svěřila se Mallory
TISK, Datum: 20.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

... Pardubického letního kina Pernštejn ve čtvrtek večer hlavní hrdinka dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové Rozhovor
Pardubice – Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové s názvem Mallory přijela ve čtvrtek večer do Pardubického letního
kina uvést sama hlavní protagonistka Miroslava „Mallory“...

Letní kino
TISK, Datum: 20.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Sobota 20. srpna Maroean USA, 2015, 144 minut. Astronaut Mark Watney (Matt
Damon) během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek...

Pardubické letní kino se v příštím roce nejspíš vrátí do centra URL
WEB, Datum: 22.08.2016, Zdroj: denik.cz, Autor: ČTK, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Film
Pardubice - Letní kino v Pardubicích by po dvouleté přestávce mohlo opět promítat v samém centru města. Vhodná je pro něj
plocha u Tyršových sadů. Řekl to starosta městského obvodu I Jaroslav Menšík (ANO). " Místo využíval do neděle olympijský
park. Radnice nechala před jeho konáním zbourat b...

"Nechtěla jsem ze sebe udělat blbce před Bartoškou," svěřila se Mallory URL
WEB, Datum: 22.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...- Do Pardubického letního kina Pernštejn ve čtvrtek večer hlavní hrdinka dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové.
"Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové s názvem Mallory přijela ve čtvrtek večer do Pardubického letního kina uvést
sama hlavní protagonistka Miroslava „Mallory" Neradová....

Letní kino
TISK, Datum: 22.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Pondělí 22. srpna Noc bezMoci Makedonie/Slovinsko/ Česko, 2015, 89 minut. Noc
bezMoci je adaptací filmové povídky českého spisovatele a...

Letní kino promítne snímek Noc bezMoci
TISK, Datum: 22.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino , které sídlí v areálu u skateparku, dnes nabídne snímek Noc bezMoci. Jedná se o adaptaci filmové
povídky českého spisovatele a scénáristy Jana Procházky s názvem Ucho. Noc bezMoci je komorním dramatem, které ukazuje
politiku jako sféru plnou intrik, lží a nedůvěry. Hlavního...

Letní kino promítne snímek Hardcore Henry
TISK, Datum: 23.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubice V pardubickém letním kině, které se nachází nedaleko hlavního nádraží, bude dnes od 21 hodin k vidění snímek
Hardcore Henry. Jedná se o dobrodružný příběh mocného vůdce s armádou žoldáků, který má plán na ovládnutí světa. Vstup
na promítání je zdarma.

Letní kino
TISK, Datum: 24.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Středa 24. srpna Malý princ Francie, 2015, 106 minut. Od Marka Osborna,
režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animovaná...

Letní kino uvede Malého prince
TISK, Datum: 24.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Návštěvníci pardubického letního kina , které se nachází v areálu u skateparku, budou moci dnes od 21 hodin zhlédnout
snímek Marka Osborna Malý princ. Jedná se o první celovečerní animovanou adaptaci slavného díla o přátelství, lásce a
štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její...

Dobu plnou sexu a drog připomenou dnes v kině
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Dobu plnou sexu a drog připomenou dnes v kině
TISK, Datum: 25.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...zná Micka Jaggera. Freestone na základě osobních zážitků pohovoří o době, v níž se seriál odehrává. „Je to přelomový večer
v historii Pardubického letního kina . Diváci nejenže poznají Petera Freestonea, ale díky exkluzivní prezentaci jeho knihy
Královská kuchařka Freddieho Mercuryho budou moci u...

Dobu plnou sexu a drog připomenou dnes v kině URL
WEB, Datum: 25.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...osobně zná Micka Jaggera. Freestone na základě osobních zážitků pohovoří o době, v níž se seriál odehrává.„Je to
přelomový večer ?v historii Pardubického letního kina . Diváci nejenže poznají Petera Freestonea, ale díky exkluzivní
prezentaci jeho knihy Královská kuchařka Freddieho Mercuryho budou...

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 25.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Čtvrtek 25. srpna Vinyl USA, 2016, 10x60 minut. Nový seriál od Martina
Scorseseho, Micka Jaggera a Terence Wintera je zasazený do New...

V letním kině zítra promítnou Teorii tygra
TISK, Datum: 25.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino zítra od 21 hodin promítne českou komedii Teorie tygra. Snímek vypráví příběh veterináře Jana,
jehož žena je přesvědčená, že za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně ona. Jemu se to však nelíbí, a tak se vydává na
cestu za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho...

Pardubické letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 26.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Pátek 26. srpna Teorie tygra Česko, 2016, 101 minut. Veterinář Jan (Jiří
Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána,...

Sex, drogy a rokenrol. Kino nabídlo mimořádný zážitek
TISK, Datum: 27.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...by se písničky na něm daly ještě vylepšit,“ umožnil nahlédnout pod pokličku práce slavného umělce. DO LETNÍHO KINA SE
CHCE BRZY VRÁTIT „ Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin promítá zadarmo zajímavé filmy, mi přijde
naprosto mimořádné. Neznám jiné, které by mělo takovou nabídku,“...

Letní kino
TISK, Datum: 27.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Sobota 27. srpna Birdman USA, 2014, 119 minut. Černá komedie vypráví příběh
herce Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti...

Sex, drogy a rokenrol. Kino nabídlo mimořádný zážitek URL
WEB, Datum: 28.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Tomáš Dvořák, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní
kino v Pardubicích
...by se písničky na něm daly ještě vylepšit," umožnil nahlédnout pod pokličku práce slavného umělce. DO LETNÍHO KINA SE
CHCE BRZY VRÁTIT „ Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin promítá zadarmo zajímavé filmy, mi přijde
naprosto mimořádné. Neznám jiné, které by mělo takovou...

Letní kino
TISK, Datum: 29.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Pondělí 29. srpna Vzkaz v láhvi Dánsko / Německo / Norsko, 2016, 112 minut. Po
osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný...

Pardubické letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 30.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Úterý 30. srpna Brooklyn Irsko / Velká Británie / Kanada, 2015, 111 minut. Když
se mladá dívka z naprostého zapadákova přestěhuje do...

Jedenáctý ročník letního kina se pomalu chýlí ke konci
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Jedenáctý ročník letního kina se pomalu chýlí ke konci
TISK, Datum: 30.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

Letní kino u skateparku uvede ještě čtyři filmy. Pardubice – S koncem léta se blíží i konec promítání v Pardubickém letním kině.
Letošní jedenáctý ročník nabídl animované filmy, oscarové snímky, česká dramata i seriály z produkce HBO. Celé léto se
promítalo zdarma. Mezi letošní novinky patřily no...

Jedenáctý ročník letního kina se pomalu chýlí ke konci URL
WEB, Datum: 30.08.2016, Zdroj: denik.cz, Autor: Redakce, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - Letní kino u skateparku uvede ještě čtyři filmy. " S koncem léta se blíží i konec promítání ?v Pardubickém letním
kině. Letošní jedenáctý ročník nabídl animované filmy, oscarové snímky, česká dramata i seriály z produkce HBO. Celé léto se
promítalo zdarma. Mezi letošní novinky pa...

Jedenáctý ročník letního kina se pomalu chýlí ke konci URL
WEB, Datum: 30.08.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionu

Pardubice - Letní kino u skateparku uvede ještě čtyři filmy. "S koncem léta se blíží i konec promítání ?v Pardubickém letním
kině.Letošní jedenáctý ročník nabídl animované filmy, oscarové snímky, česká dramata i seriály z produkce HBO. Celé léto se
promítalo zdarma. Mezi letošní novinky patřil...

Jedenáctý ročník letního kina se pomalu chýlí ke konci URL
WEB, Datum: 30.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích

Pardubice - Letní kino u skateparku uvede ještě čtyři filmy. "S koncem léta se blíží i konec promítání ?v Pardubickém letním
kině.Letošní jedenáctý ročník nabídl animované filmy, oscarové snímky, česká dramata i seriály z produkce HBO. Celé léto se
promítalo zdarma. Mezi letošní novinky patřil...

Letní kino uvede romantický snímek Brooklyn
TISK, Datum: 30.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Návštěvníci pardubického letního kina , které sídlí v areálu u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, budou
moci dnes od 21 hodin zhlédnout film Brooklyn. Romantický snímek vypráví příběh mladé dívky, která se z malé irské vesničky
přestěhuje do jednoho z největších měst na světě, kde na...

Pardubické letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 31.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Středa 31. srpna Kung Fu Panda 3 USA / Čína, 2016, 94 minut. Jedna z
nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele...

SERVIS
TISK, Datum: 01.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

...přeje novorozencům a jejich rodičům hodně zdraví a štěstí. Stránka s fotografiemi narozených miminek najdete v sobotním
vydání Deníku. Pardubické letní kino PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku
nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek...

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 02.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Pátek 2. září Ostře sledované vlaky Československo, 1966, 92 minut. Film Ostře
sledované vlaky natočil Jiří Menzel podle stejnojmenné...

Letní kino láká na poslední projekce sezony
TISK, Datum: 03.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...– Pardubické letní kino Pernštejn, které už více než dva měsíce promítá zdarma atraktivní domácí i zahraniční filmy v
areálu u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, má za sebou úspěšnou speciální projekci k začátku školního roku.
Byla v režii pardubické školy Svítání, která pomáhá lidem...

Letní kino láká na poslední projekce sezony URL
WEB, Datum: 03.09.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...– Pardubické letní kino Pernštejn, které už více než dva měsíce promítá zdarma atraktivní domácí i zahraniční filmy ?v
areálu u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, má za sebou úspěšnou speciální projekci k začátku školního roku.
"Byla v režii pardubické školy Svítání, která pomáhá...

Pardubické letní kino
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 03.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Sobota 3. září Učitelka Slovensko / Česko, 2016, 102 minut. Zdánlivě empatická a
laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých...

Víkendové dění v regionu pohledem redaktorů Deníku URL
WEB, Datum: 05.09.2016, Zdroj: hradecky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionu
...i tvůrčí dílny, program byl připraven pro děti i dospělé. Pardubicko: Skončilo kino Pardubice: V neděli večer skončil jedenáctý
ročník Pardubického letního kina , který zdarma nabídl přes 60 filmů. Z programu si vybrali milovníci sci-fi, dokumentů,
akčních filmů, dramat, komedií i děti. Svitavsko:...

Skončilo kino
TISK, Datum: 05.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: východní čechy

Pardubice – Včera večer skončil jedenáctý ročník Pardubického letního kina , který zdarma nabídl přes 60 filmů. Z programu
si vybrali milovníci sci-fi, dokumentů, akčních filmů, dramat, komedií i děti.

„Upíří“ projekce udělala tečku za letošním letním kinem
TISK, Datum: 06.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 17, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko

...filmové promítání bylo spojeno s podporou dárcovství krevní plazmy Neušlo nám Pardubice – Na úplný závěr své letošní
sezony připravilo Pardubické letní kino Pernštejn snad nejneobvyklejší projekci za celou dobu jeho jedenáctileté historie.
Některé nadchla, jiným možná trochu nahnala strach,...

„Upíří“ projekce udělala tečku za letošním letním kinem URL
WEB, Datum: 06.09.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...- Nedělní bezplatné filmové promítání bylo spojeno s podporou dárcovství krevní plazmy. "Na úplný závěr své letošní sezony
připravilo Pardubické letní kino Pernštejn snad nejneobvyklejší projekci za celou dobu jeho jedenáctileté historie.Některé
nadchla, jiným možná trochu nahnala strach,...

Nejhorší jsou zranění mačetou a báby potratářky, říká Čech, jenž zachraňuje lidi v Keni URL
WEB, Datum: 21.12.2016, Zdroj: magazin.aktualne.cz, Autor: Zuzana Hronová, Vydavatel: Centrum Holdings s.r.o., Rubrika: Magazín
Již 10 let provozuje Aleš Bárta nemocnici v keňském Itibu. Koordinuje lékařský tým, shání peníze, ošetřuje a brodí se bahnem
se sanitkou. Na jak dlouho jste Na jak dlouho jste nyní v Česku a kdy zase odlétáte do Keni? Mám to vždy na tři měsíce. Vždy
jsem tři měsíce v nemocnici Itibo a tři měsíce v...
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Letní kino se může propojit s olympijským parkem
TISK, Datum: 04.02.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 169 535, Prodáno: 143 929, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Jedno je jasné. Bezplatné letní kino bude v Pardubicích fungovat toto i příští léto. Na oba ročníky mají pořadatelé přislíbené
dotace od radnice. S otazníkem tak je pouze místo, kde se akce bude konat. Ve hře je buď parcela vedle skateparku, nebo ta
po bývalém torzu sportovní haly u Tyršových sadů.
PARDUBICE Už žádné licitování o stovky tisíc korun a nejistota do poslední chvíle. Pořadatelé pardubického letního kina ,
které funguje v centru města už od roku 2006, mají letos své jisté.
Radní jejich projekt zařadili mezi tzv. Pardubické tahouny, takže nemusí mít obavu o dotace, bez kterých by těžko mohli pořádat
celoprázdninovou show zadarmo.
„Díky začlenění mezi stěžejní pardubické kulturní projekty, máme slíbené dotace na rok 2016 i 2017,“ uvedl zakladatel letního
kina Jan Motyčka.
Zdaleka to však neznamená, že by neměl pět měsíců před startem letní akce žádnou práci. Tak jak se stalo v posledních letech
pravidlem, hledá místo pro svůj areál. Zatím se osm ročníků promítání konalo v Tyršových sadech a dva v těsné blízkosti
skateparku za lihovarem. „Místo zatím není určeno, ve hře jsou dvě lokality, musíme se rozhodnout během února,“ uvedl
pořadatel akce, kterou každý rok navštíví desítky tisíc lidí z Pardubic a okolí.
Zatím se jako pravděpodobnější varianta jeví to, že druhý rok po sobě se biograf bude konat na dohled hypermarketu Albert.
Do opravených Tyršových sadů se totiž areál kina prostě nevejde. „Projektant na kino bohužel nemyslel, s tím my těžko něco
naděláme,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Jenže tým kolem Jana Motyčky to logicky stále táhne co nejblíže
k parku. Už vloni přemýšlel, že by se kino mohlo postavit na volném pozemku mezi sociálním úřadem a jatkami. Plán však
nevyšel kvůli tomu, že po odklizení torza nikdy nedostavěné haly a také suti z opravované třídy Míru, nebyla parcela v takové
kondici, aby mohla hostit každý večer stovky diváků.
„Nestihla tam narůst tráva. Nemohli jsme dopustit, aby lidé šlapali v blátě. Uvidíme, jestli letos zatravnění první městský obvod
zvládne do léta stihnout,“ uvedl Motyčka.
O osudu kina rozhodne příroda
Podle starosty první městské části Jaroslava Menšíka udělají dělníci vše pro to, aby se pozemek stihl dostat do uživatelného
stavu. „Na začátku týdne jsme přímo na místě jednali se zástupci radnice. Dohodli jsme se, že na začátku března zastupitelé na
zatravnění vyčlení peníze, tak abychom s ním v dubnu mohli začít,“ uvedl Menšík s tím, že pak už bude vše důležité na přírodě
a klimatických podmínkách.
„Kino by potřebovalo převzít areál na konci června. Uvidíme, jestli do té doby bude tráva už dostatečně silná,“ dodal starosta s
tím, že podle něj by kino mělo být u parku. To si myslí i Jan Motyčka. „Místo za lihovarem není špatné, ale jasné je, že to není
stejné, jako být v samém centru města,“ uvedl.
Ovšem pokud by se promítačka a plátno skutečně stěhovaly k parku, zřejmě by se musely porovnat se sousedem. Parcelu si
totiž vyhlídli i pořadatelé Olympijského parku, který má obohatit srpnový program ve městě. Jeho hlavní těžiště bude sice v
parku Na Špici, ale akce spojené se hrami budou i na dalších místech. „Chceme, aby olympiáda dýchala z celého města,“ uvedl
manažer projektu Pavel Stara.
Podle Motyčky by však šly obě akce dobře propojit. A to už třeba díky tomu, že v kině by se mohly po skončení filmu vysílat
přímé přenosy z Brazílie. To se vzhledem k časovému posunu jeví jako dobrý nápad. „Zatím tuto možnost sondujeme. Mám za
to, že by to mohlo fungovat. Umím si představit i třeba to, že během her budeme promítat filmy se sportovní tématikou, uvidíme,
jak to dopadne,“ uvedl Motyčka s tím, že hlavní problém by mohl být v tom, jak se k souběhu akcí postaví sponzoři a další
partneři.
„Dle mého je dobrý nápad obě akce spojit. Snad se to povede dotáhnout,“ dodal starosta Menšík.
***
„Dle mého je dobrý nápad spojit kino a olympijský park. Snad se nám to povede dotáhnout.“ Jaroslav Menšík, starosta obvodu
Fakta Letní kino Pardubice Poprvé se zadarmo promítaly filmy v Tyršových sadech v létě 2006. Tam se také konalo osm
ročníků akce, dva byly u skateparku. Program je připraven na každý prázdninový večer. Celkem tak lidé mohou vidět přes 60
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. Třeba v roce
2014 činil rozpočet akce 1,2 milionu. Z toho polovinu pořadatelé dostali od města jako dotaci. Zbytek zajistili partneři, reklama a
zisk z prodeje občerstvení.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto popis: Letní kino Pardubice baví prázdninové bezplatné promítání už od roku 2006. Minulé léto se promítalo u
skateparku. Foto: Radek Kalhous, MAFRA
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Sporty i filmy na jednom plátně, olympiáda a letní kino se může spojit URL
WEB, Datum: 04.02.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Jedno je jasné. Bezplatné letní kino bude v Pardubicích fungovat toto i příští léto. Na oba ročníky mají pořadatelé přislíbené
dotace od radnice. S otazníkem tak je pouze místo, kde se akce bude konat. Ve hře je buď parcela vedle skateparku, nebo ta
po bývalém torzu sportovní haly u Tyršových sadů.
Už žádné licitování o stovky tisíc korun a nejistota do poslední chvíle. Pořadatelé pardubického letního kina , které funguje v
centru města už od roku 2006, mají letos své jisté.
Radní jejich projekt zařadili mezi tzv. Pardubické tahouny, takže nemusí mít obavu o dotace, bez kterých by těžko mohli pořádat
celoprázdninovou show zadarmo.
„Díky začlenění mezi stěžejní pardubické kulturní projekty, máme slíbené dotace na rok 2016 i 2017,“ uvedl zakladatel letního
kina Jan Motyčka. Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
Zdaleka to však neznamená, že by neměl pět měsíců před startem letní akce žádnou práci. Tak jak se stalo v posledních letech
pravidlem, hledá místo pro svůj areál. Zatím se osm ročníků promítání konalo v Tyršových sadech a dva v těsné blízkosti
skateparku za lihovarem.
„Místo zatím není určeno, ve hře jsou dvě lokality, musíme se rozhodnout během února,“ uvedl pořadatel akce, kterou každým
rokem navštíví desítky tisíc lidí z Pardubic a okolí.
Zatím se jako pravděpodobnější varianta jeví to, že druhý rok po sobě se biograf bude konat na dohled hypermarketu Albert.
Do opravených Tyršových sadů se totiž areál kina prostě nevejde. „Projektant na kino bohužel nemyslel, s tím my těžko něco
naděláme,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.
Jenže tým kolem Jana Motyčky to logicky stále táhne co nejblíže k parku. Už vloni přemýšlel, že by se kino mohlo postavit na
volném pozemku mezi sociálním úřadem a jatkami. Plán však nevyšel kvůli tomu, že po odklizení torza nikdy nedostavěné haly
a také suti z opravované třídy Míru, nebyla parcela v takové kondici, aby mohla hostit každý večer stovky diváků.
„Nestihla tam narůst tráva. Nemohli jsme dopustit, aby lidé šlapali v blátě. Uvidíme, jestli letos zatravnění první městský obvod
zvládne do léta stihnout,“ uvedl Motyčka. O osudu kina rozhodne příroda
Podle starosty první městské části Jaroslava Menšíka udělají dělníci vše pro to, aby se pozemek stihl dostat do uživatelného
stavu. „Na začátku týdne jsme přímo na místě jednali se zástupci radnice. Dohodli jsme se, že na začátku března zastupitelé na
zatravnění vyčlení peníze, tak abychom s ním v dubnu mohli začít,“ uvedl Menšík s tím, že pak už bude vše důležité na přírodě
a klimatických podmínkách.
„Kino by potřebovalo převzít areál na konci června. Uvidíme, jestli do té doby bude tráva už dostatečně silná,“ dodal starosta s
tím, že podle něj by kino mělo být u parku. To si myslí i Jan Motyčka. „Místo za lihovarem není špatné, ale jasné je, že to není
stejné, jako být v samém centru města,“ uvedl.
Ovšem pokud by se promítačka a plátno skutečně stěhovaly k parku, zřejmě by se musely porovnat se sousedem. Parcelu si
totiž vyhlídli i pořadatelé Olympijského parku, který má obohatit srpnový program ve městě. Jeho hlavní těžiště bude sice v
parku Na Špici, ale akce spojené se hrami budou i na dalších místech.
„Chceme, aby olympiáda dýchala z celého města,“ uvedl manažer projektu Pavel Stara.
Podle Motyčky by však šly obě akce dobře propojit. A to už třeba díky tomu, že v kině by se mohly po skončení filmu vysílat
přímé přenosy z Brazílie. To se vzhledem k časovému posunu jeví jako dobrý nápad.
„Zatím tuto možnost sondujeme. Mám za to, že by to mohlo fungovat. Umím si představit i třeba to, že během her budeme
promítat filmy se sportovní tématikou, uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Motyčka s tím, že hlavní problém by mohl být v tom, jak
se k souběhu akcí postaví sponzoři a další partneři.
„Dle mého je dobrý nápad obě akce spojit. Snad se to povede dotáhnout,“ dodal starosta Menšík.
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K nejhorším případům patřil bezdomovec utýraný mladíky
TISK, Datum: 09.02.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 5, Autor: (vit), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: východní
čechy

Počet nejhorších trestných činů ve východních Čechách klesá. Policie loni v regionu vyšetřovala celkem 12 vražd, o šest méně
než v roce 2014.
Východní Čechy –Vobou krajích kriminalisté řešili shodně po šesti vraždách: v Pardubickém to byly dva dokonané činy, jeden
pokus a tři připravované vraždy, v Královéhradeckém to byly tři pokusy a tři vraždy dokonané.
Jiný už nebudu, řekl recidivista
Už v lednu pardubická policie obvinila sedmadvacetiletého recidivistu z Českolipska z pokusu o vraždu s loupežným motivem
spáchaným zvlášť surovým způsobem. Muž napadl časně ráno barmana v jednom z pardubických barů, zbil ho lahví, pobodal
ho střepem a ukradl mu tržbu.
Soud ho potrestal sedmnáctiletým vězením.„Jiný už nebudu,“ řekl muž soudcům.
V polovině ledna byla z vraždy obviněna devětapadesátiletá žena z Chrudimska, která připravila o život svou třiaosmdesátiletou
matku. Žena se k vraždě přiznala lékaři, který ji ošetřoval v nemocnici. Pitva pak potvrdila, že matka skutečně zemřela násilnou
smrtí.
Případ zarazil i soudce
Zřejmě nejotřesnějším loňským případem se stala surová vražda 55letého bezdomovce, kterého o prázdninách nedaleko
pardubického letního kina brutálně napadli dva mladíci. Kopali ho, mlátili boxerem, vzduchovou pistolí ho stříleli do obličeje i
genitálií. Bodali ho nůžkami, které našli v jeho batohu, a mučili ho i jeho francouzskou holí. Pak odešli a nechali umírajícího bez
pomoci.
Soud oba mladíky v prosinci poslal na sedm a půl roku do vězení. „Jednali způsobem, který je i pro soud zarážející, téměř
mimořádný,“ řekl předseda senátu Zdeněk Šulc.
Obětí násilného trestného činu se stal loni i jiný bezdomovec. Litevce, který žil v Náchodě u Metuje, zabil třiadvacetiletý mladík
lahví kvůli problémům, které muž dlouhodobě působil v místním obchodním centru.
Mladík se však u soudu nezodpovídal z vraždy, ale z těžkého ublížení na zdraví. Svého činu litoval a trest ve výši 5,5 roku přijal
a neodvolal se.
V září byl ukončen případ sedmapadesátiletého muže, který byl nalezen v septiku u domu v Nové Vsi na Rychnovsku. Policisté
zjistili, že muž byl zmlácený, ale v septiku zemřel na podchlazení. Z činu byl obviněn jeho spolubydlící.
Chtěli zlikvidovat svědka i s rodinou
Jako z filmu vypadá případ dvou vězňů pardubické věznice, kteří plánovali vraždu nepohodlného svědka a celé jeho rodiny.
Podle policie se domluvili, že třiačtyřicetiletý muž po svém propuštění z vězení odveze z Česka a ukryje čtyřiatřicetiletého
svědka, jeho jednatřicetiletou ženu a dvě dcery ve věku sedm let a půl roku.
„Následně měla být celá rodina usmrcena dosud nezjištěným způsobem a prostředky získané na jejich pobyt v zahraničí měli
odsouzení použít pro vlastní potřebu,“ uvedla mluvčí pardubické policie Jitka Vavřinová.
Policisté loni vyšetřovali také březnové úmrtí manželů ve věku 58 a 59 let ve Stárkově na Náchodsku, kde šlo zřejmě o vraždu a
následnou sebevraždu, či prosincovou vraždu trutnovského podnikatele, z níž je podezřelý jeho účetní.
***
V Česku se loni stalo 155 vražd
V Česku se loni stalo 155 vražd, což byl meziroční pokles o pět případů. Nejvíce jich bylo na jihu Moravy, následovala Praha a
Středočeský kraj. Počet nejbrutálnějších trestných činů byl loni nejnižší od roku 2000. Tehdy se stalo 279 vražd. Z loňských
případů zatím policisté nevyřešili 20 vražd. Podle Mazánka podobně jako v předchozích letech převažovaly vraždy motivované
osobními vztahy nebo činy, které se odehrály při potyčkách pod vlivem alkoholu či drog. (čtk)

Foto autor: Foto: PČR
Foto popis: NEZVYKLÝ pokus o vraždu se stal v září v Náchodě. Muž zapálil auto, v němž seděl s ženou. Ženě se podařilo
uniknout, muž uhořel.
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Kriminalita v Pardubickém kraji vloni klesla o pětinu URL
WEB, Datum: 12.02.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Rubrika: / zpravodajstvi
Kriminalita se v Pardubickém kraji v loňském roce znatelně snížila. Zatímco v roce 2014 vyšetřovali policisté přes osm tisíc
případů, vloni jich bylo skoro o 1600 méně. Celkový pokles je o celých 19 procent.
Podle bilanční zprávy policistů z Pardubického kraje, ubylo jak krádeží, tak těch nejzávažnějších trestných činů, tedy vražd. V
regionu jich policisté za minulý rok řešili šest. Celkem pak ve východních Čechách jich bylo 12, o šest méně než v roce 2014.V
Pardubickém to byly dva dokonané činy, jeden pokus a tři připravované vraždy, v Královéhradeckém to byly tři pokusy a tři
vraždy dokonané.Zřejmě nejotřesnější byl loňský případ surové vraždy 55letého bezdomovce, kterého o prázdninách nedaleko
pardubického letního kina u skateparku brutálně napadli dva mladíci. I pro soudce byla tato vražda mimořádně brutální. Oba
mladíky poslal soud v prosinci na sedm a půl roku do vězení, a ten trest byl nižší jen proto, že ještě nedosáhli plnoletnosti.Z
brutálního ubití muže policie obvinila dva nezletilé. Jsou ve vazběMinulý rok v lednu také obvinila policie sedmadvacetiletého
muže z pokusu o vraždu s loupežným motivem, který spáchal zvlášť surovým způsobem. Tento muž, který napadl barmana v
jednomu z pardubických nonstopů a pobodal ho, nakonec dostal trest 17 let.Polepšily se i ostatní krajePočet trestných činů se
od ledna do konce prosince snížil ve všech krajích. Celkově za Českou republiku poklesl o 14 procent. V Česku se stalo loni
155 vražd, nejvíc jich bylo na jihu Moravy, následovala Praha a Středočeský kraj.Jejich počet byl nejnižší od roku 2000. Z
loňských případů zatím policisté nevyřešili 20 vražd. A ještě, jaké převažovaly, nejvíc byly motivované osobními vztahy, které se
odehrály při potyčkách pod vlivem alkoholu nebo drog.
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K nejhorším případům patřil bezdomovec utýraný mladíky URL
WEB, Datum: 13.02.2016, Zdroj: jicinsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Zločiny a soudy
Východní Čechy - Počet nejhorších trestných činů ve východních Čechách klesá. Policie loni v regionu vyšetřovala celkem
dvanáct vražd, o šest méně než v roce 2014.
"
V obou krajích kriminalisté řešili shodně po šesti vraždách: v Pardubickém to byly dva dokonané činy, jeden pokus a tři
připravované vraždy, v Královéhradeckém to byly tři pokusy a tři vraždy dokonané.
Jiný už nebudu, řekl recidivista
Už v lednu pardubická policie obvinila sedmadvacetiletého recidivistu z Českolipska z pokusu o vraždu s loupežným motivem
spáchaným zvlášť surovým způsobem. Muž napadl časně ráno barmana v jednom z pardubických barů, zbil ho lahví, pobodal
ho střepem a ukradl mu tržbu.
Soud ho potrestal sedmnáctiletým vězením. „Jiný už nebudu," řekl muž soudcům.
V polovině ledna byla z vraždy obviněna devětapadesátiletá žena z Chrudimska, která připravila o život svou třiaosmdesátiletou
matku. Žena se k vraždě přiznala lékaři, který ji ošetřoval v nemocnici. Pitva pak potvrdila, že matka skutečně zemřela násilnou
smrtí.
Případ zarazil i soudce
Zřejmě nejotřesnějším loňským případem se stala surová vražda 55letého bezdomovce, kterého o prázdninách nedaleko
pardubického letního kina brutálně napadli dva mladíci. Kopali ho, mlátili boxerem, vzduchovou pistolí ho stříleli do obličeje i
genitálií. Bodali ho nůžkami, které našli v jeho batohu, a mučili ho i jeho francouzskou holí. Pak odešli a nechali umírajícího bez
pomoci.
Soud oba mladíky v prosinci poslal na sedm a půl roku do vězení. „Jednali způsobem, který je i pro soud zarážející, téměř
mimořádný," řekl předseda senátu Zdeněk Šulc.
Obětí násilného trestného činu se stal loni i jiný bezdomovec. Litevce, který žil v Náchodě u Metuje, zabil třiadvacetiletý mladík
lahví kvůli problémům, které muž dlouhodobě působil v místním obchodním centru.
Mladík se však u soudu nezodpovídal z vraždy, ale z těžkého ublížení na zdraví. Svého činu litoval a trest ve výši 5,5 roku přijal
a neodvolal se.
V září byl ukončen případ sedmapadesátiletého muže, který byl nalezen v septiku u domu v Nové Vsi na Rychnovsku. Policisté
zjistili, že muž byl zmlácený, ale v septiku zemřel na podchlazení. Z činu byl obviněn jeho spolubydlící.
V Česku se loni stalo 155 vražd
V Česku se loni stalo 155 vražd, což byl meziroční pokles o pět případů. Nejvíce jich bylo na jihu Moravy, následovala Praha a
Středočeský kraj. Počet nejbrutálnějších trestných činů byl loni nejnižší od roku 2000. Tehdy se stalo 279 vražd. Z loňských
případů zatím policisté nevyřešili 20 vražd. Podle Mazánka podobně jako v předchozích letech převažovaly vraždy motivované
osobními vztahy nebo činy, které se odehrály při potyčkách pod vlivem alkoholu či drog.
Chtěli zlikvidovat svědka i s rodinou
Jako z filmu vypadá případ dvou vězňů pardubické věznice, kteří plánovali vraždu nepohodlného svědka a celé jeho rodiny.
Podle policie se domluvili, že třiačtyřicetiletý muž po svém propuštění z vězení odveze z Česka a ukryje čtyřiatřicetiletého
svědka, jeho jednatřicetiletou ženu a dvě dcery ve věku sedm let a půl roku.
„Následně měla být celá rodina usmrcena dosud nezjištěným způsobem a prostředky získané na jejich pobyt v zahraničí měli
odsouzení použít pro vlastní potřebu," uvedla mluvčí pardubické policie Jitka Vavřinová.
Policisté loni vyšetřovali také březnové úmrtí manželů ve věku 58 a 59 let ve Stárkově na Náchodsku, kde šlo zřejmě o vraždu a
následnou sebevraždu, či prosincovou vraždu trutnovského podnikatele, z níž je podezřelý jeho účetní."
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K nejhorším případům patřil bezdomovec utýraný mladíky URL
WEB, Datum: 13.02.2016, Zdroj: hradecky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Zločiny a soudy
Východní Čechy - Počet nejhorších trestných činů ve východních Čechách klesá. Policie loni v regionu vyšetřovala celkem
dvanáct vražd, o šest méně než v roce 2014.
"
V obou krajích kriminalisté řešili shodně po šesti vraždách: v Pardubickém to byly dva dokonané činy, jeden pokus a tři
připravované vraždy, v Královéhradeckém to byly tři pokusy a tři vraždy dokonané.
Jiný už nebudu, řekl recidivista
Už v lednu pardubická policie obvinila sedmadvacetiletého recidivistu z Českolipska z pokusu o vraždu s loupežným motivem
spáchaným zvlášť surovým způsobem. Muž napadl časně ráno barmana v jednom z pardubických barů, zbil ho lahví, pobodal
ho střepem a ukradl mu tržbu.
Soud ho potrestal sedmnáctiletým vězením. „Jiný už nebudu," řekl muž soudcům.
V polovině ledna byla z vraždy obviněna devětapadesátiletá žena z Chrudimska, která připravila o život svou třiaosmdesátiletou
matku. Žena se k vraždě přiznala lékaři, který ji ošetřoval v nemocnici. Pitva pak potvrdila, že matka skutečně zemřela násilnou
smrtí.
Případ zarazil i soudce
Zřejmě nejotřesnějším loňským případem se stala surová vražda 55letého bezdomovce, kterého o prázdninách nedaleko
pardubického letního kina brutálně napadli dva mladíci. Kopali ho, mlátili boxerem, vzduchovou pistolí ho stříleli do obličeje i
genitálií. Bodali ho nůžkami, které našli v jeho batohu, a mučili ho i jeho francouzskou holí. Pak odešli a nechali umírajícího bez
pomoci.
Soud oba mladíky v prosinci poslal na sedm a půl roku do vězení. „Jednali způsobem, který je i pro soud zarážející, téměř
mimořádný," řekl předseda senátu Zdeněk Šulc.
Obětí násilného trestného činu se stal loni i jiný bezdomovec. Litevce, který žil v Náchodě u Metuje, zabil třiadvacetiletý mladík
lahví kvůli problémům, které muž dlouhodobě působil v místním obchodním centru.
Mladík se však u soudu nezodpovídal z vraždy, ale z těžkého ublížení na zdraví. Svého činu litoval a trest ve výši 5,5 roku přijal
a neodvolal se.
V září byl ukončen případ sedmapadesátiletého muže, který byl nalezen v septiku u domu v Nové Vsi na Rychnovsku. Policisté
zjistili, že muž byl zmlácený, ale v septiku zemřel na podchlazení. Z činu byl obviněn jeho spolubydlící.
V Česku se loni stalo 155 vražd
V Česku se loni stalo 155 vražd, což byl meziroční pokles o pět případů. Nejvíce jich bylo na jihu Moravy, následovala Praha a
Středočeský kraj. Počet nejbrutálnějších trestných činů byl loni nejnižší od roku 2000. Tehdy se stalo 279 vražd. Z loňských
případů zatím policisté nevyřešili 20 vražd. Podle Mazánka podobně jako v předchozích letech převažovaly vraždy motivované
osobními vztahy nebo činy, které se odehrály při potyčkách pod vlivem alkoholu či drog.
Chtěli zlikvidovat svědka i s rodinou
Jako z filmu vypadá případ dvou vězňů pardubické věznice, kteří plánovali vraždu nepohodlného svědka a celé jeho rodiny.
Podle policie se domluvili, že třiačtyřicetiletý muž po svém propuštění z vězení odveze z Česka a ukryje čtyřiatřicetiletého
svědka, jeho jednatřicetiletou ženu a dvě dcery ve věku sedm let a půl roku.
„Následně měla být celá rodina usmrcena dosud nezjištěným způsobem a prostředky získané na jejich pobyt v zahraničí měli
odsouzení použít pro vlastní potřebu," uvedla mluvčí pardubické policie Jitka Vavřinová.
Policisté loni vyšetřovali také březnové úmrtí manželů ve věku 58 a 59 let ve Stárkově na Náchodsku, kde šlo zřejmě o vraždu a
následnou sebevraždu, či prosincovou vraždu trutnovského podnikatele, z níž je podezřelý jeho účetní."
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K nejhorším případům patřil bezdomovec utýraný mladíky URL
WEB, Datum: 15.02.2016, Zdroj: nachodsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Zločiny a soudy
Východní Čechy - Počet nejhorších trestných činů ve východních Čechách klesá. Policie loni v regionu vyšetřovala celkem
dvanáct vražd, o šest méně než v roce 2014.
"
V obou krajích kriminalisté řešili shodně po šesti vraždách: v Pardubickém to byly dva dokonané činy, jeden pokus a tři
připravované vraždy, v Královéhradeckém to byly tři pokusy a tři vraždy dokonané.
Jiný už nebudu, řekl recidivista
Už v lednu pardubická policie obvinila sedmadvacetiletého recidivistu z Českolipska z pokusu o vraždu s loupežným motivem
spáchaným zvlášť surovým způsobem. Muž napadl časně ráno barmana v jednom z pardubických barů, zbil ho lahví, pobodal
ho střepem a ukradl mu tržbu.
Soud ho potrestal sedmnáctiletým vězením. „Jiný už nebudu," řekl muž soudcům.
V polovině ledna byla z vraždy obviněna devětapadesátiletá žena z Chrudimska, která připravila o život svou třiaosmdesátiletou
matku. Žena se k vraždě přiznala lékaři, který ji ošetřoval v nemocnici. Pitva pak potvrdila, že matka skutečně zemřela násilnou
smrtí.
Případ zarazil i soudce
Zřejmě nejotřesnějším loňským případem se stala surová vražda 55letého bezdomovce, kterého o prázdninách nedaleko
pardubického letního kina brutálně napadli dva mladíci. Kopali ho, mlátili boxerem, vzduchovou pistolí ho stříleli do obličeje i
genitálií. Bodali ho nůžkami, které našli v jeho batohu, a mučili ho i jeho francouzskou holí. Pak odešli a nechali umírajícího bez
pomoci.
Soud oba mladíky v prosinci poslal na sedm a půl roku do vězení. „Jednali způsobem, který je i pro soud zarážející, téměř
mimořádný," řekl předseda senátu Zdeněk Šulc.
Obětí násilného trestného činu se stal loni i jiný bezdomovec. Litevce, který žil v Náchodě u Metuje, zabil třiadvacetiletý mladík
lahví kvůli problémům, které muž dlouhodobě působil v místním obchodním centru.
Mladík se však u soudu nezodpovídal z vraždy, ale z těžkého ublížení na zdraví. Svého činu litoval a trest ve výši 5,5 roku přijal
a neodvolal se.
V září byl ukončen případ sedmapadesátiletého muže, který byl nalezen v septiku u domu v Nové Vsi na Rychnovsku. Policisté
zjistili, že muž byl zmlácený, ale v septiku zemřel na podchlazení. Z činu byl obviněn jeho spolubydlící.
V Česku se loni stalo 155 vražd
V Česku se loni stalo 155 vražd, což byl meziroční pokles o pět případů. Nejvíce jich bylo na jihu Moravy, následovala Praha a
Středočeský kraj. Počet nejbrutálnějších trestných činů byl loni nejnižší od roku 2000. Tehdy se stalo 279 vražd. Z loňských
případů zatím policisté nevyřešili 20 vražd. Podle Mazánka podobně jako v předchozích letech převažovaly vraždy motivované
osobními vztahy nebo činy, které se odehrály při potyčkách pod vlivem alkoholu či drog.
Chtěli zlikvidovat svědka i s rodinou
Jako z filmu vypadá případ dvou vězňů pardubické věznice, kteří plánovali vraždu nepohodlného svědka a celé jeho rodiny.
Podle policie se domluvili, že třiačtyřicetiletý muž po svém propuštění z vězení odveze z Česka a ukryje čtyřiatřicetiletého
svědka, jeho jednatřicetiletou ženu a dvě dcery ve věku sedm let a půl roku.
„Následně měla být celá rodina usmrcena dosud nezjištěným způsobem a prostředky získané na jejich pobyt v zahraničí měli
odsouzení použít pro vlastní potřebu," uvedla mluvčí pardubické policie Jitka Vavřinová.
Policisté loni vyšetřovali také březnové úmrtí manželů ve věku 58 a 59 let ve Stárkově na Náchodsku, kde šlo zřejmě o vraždu a
následnou sebevraždu, či prosincovou vraždu trutnovského podnikatele, z níž je podezřelý jeho účetní."
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Letní kino v Pardubicích bude promítat
RÁDIO, Datum: 19.02.2016, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 1, Poslechovost pořadu: 6 896

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
Pardubické letní kino o prázdninách promítat bude. Město slíbilo pořadatelům dotaci 600 tisíc korun. Co ještě není jasné, je
místo projekce. Jako první možnost se nabízí prostor vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží. Organizátoři si ale
vyhlídli plochu po bývalém torzu sportovní haly u Tyršových sadů. Ta by se ale pro potřeby letního kina musela upravit. Řekl
nám starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík z hnutí ANO.
Jaroslav MENŠÍK, starosta 1. MO Pardubice /ANO/
V průběhu března chceme navézt tam podložím a potom asi trávu a čekat, jaké bude počasí. Ale první seč se může provádět
až po šesti týdnech, takže tři měsíce, které tam do toho června zůstávají, tak jsou velice napjaté a obávám se, že nikdy to
nedopadne tak, jak si člověk myslí.

Pardubické letní kino by se mohlo o prázdninách propojit s olympiádou URL
WEB, Datum: 27.02.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Rubrika: / zpravodajstvi
Fanoušci pardubického letního kina mají letos jistotu, že promítání pod širým nebem o prázdninách bude. Zase ale není jisté
kde. Nově opravené Tyršovy sady totiž žádný prostor pro velké plátno a hlediště nenabízí, takže pořadatelé spoléhají na
plochu vedle skateparku, kde už kino několikrát bylo.
V úvahu ale připadá ještě jedna možnost. Tím místem, o které mají pořadatelé zájem, je parcela po bývalém torzu sportovní
haly u Tyršových sadů. Promotér Jan Motyčka by nejraději viděl kino právě v těsné blízkosti opravených sadů: „Domníváme se,
že letní kino patří do centra města, alespoň naše Pardubické letní kino . Tato plocha navíc nabízí velký prostor, velkou
kapacitu diváků. Navíc nikoho neruší, protože je situována tak, aby případný hluk z letního kina neobtěžoval obyvatele ulice Na
Hrádku nebo Sukovy třídy. Za nás jako za pořadatele je jednoznačně vítězným favoritem prostor vedle Tyršových sadů.“Kino
nebo olympijský park?O plochu mají ale zájem i pořadatelé olympijského parku, který má obohatit srpnový program ve městě.
Jeho hlavní těžiště bude sice v parku Na Špici, ale akce spojené s olympiádou budou i na dalších místech.Chrudim znovu hledá
způsob jak přestavět letní kinoPodle Jana Motyčky by ale šly obě akce propojit: „Propojení letního kina a olympijského dění
skýtá mnohé a mimo jiné projekci přenosů po skončení programu letního kina.“V době olympiády by se pak mohly promítat
filmy se sportovní tematikou. „Nejnovějším a nejzajímavějším filmem je dokument o panu Zátopkovi, který bude premiéru přímo
v době konání olympijských her. Takže by v Pardubicích mohla být dokonce jedna z premiér či dokonce úplná premiéra. Pak
jsou to filmy, které jsme v letním kině už promítli. Věra 68 byl dokument, který se setkal s obrovským úspěchem. Takže mozaiku
takových filmů bych si v tomto období dokázal představit,“ dodává Motyčka.Oraniště se musí změnit v trávník. Času je
máloProstor vedle Tyršových sadů je ale stále neupravený a podmínky pro promítání tam zatím nejsou.„Je potřeba si říct, že
dneska je pozemek po bývalé hale ČSTV ve stavu oraniště,“ tvrdí náměstek primátora Jakub Rychtecký. Proto se první
městský obvod rozhodl pozemek zatravnit.„V průběhu března chceme připravit a navézt tam podloží a následně osít trávu.
Počítáme s tím, že budeme zalévat. První seč se může provádět až po šesti týdnech, takže tři měsíce, které tam do června
zůstávají, jsou velice napjaté. Obávám se, že to nikdy nedopadne tak, jak si člověk myslí,“ vysvětluje starosta prvního obvodu
Jaroslav Menšík.O osudu letního kina rozhodne tedy nakonec počasí.Hledá se nové místo pro letní kino. Už zase
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Anketa Pardubického deníku: Co by nová ředitelka Kulturního centra Pardubice měla po nástupu do své funkce
udělat nejdříve?
TISK, Datum: 01.03.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (td), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Martin Charvát, primátor Pardubic Nová ředitelka by měla nyní kompletně převzít celou agendu, která je spojena s Kulturním
centrem Pardubice (KCP). Předpokládám, že si Markéta Ondroušková udělá audit, aby dostala veškeré informace, které
potřebuje. Necháme ji rozkoukat a zhruba po třech měsících ji pozveme do rady města, aby nám blíže nastínila své
vize,kamchce KCP směřovat. Pro letošní rok už jsou asi karty rozdány, ale rád bych věděl, jaké plány bude mít na příští rok.
Držím jí palce. Určitě nebude v jednoduché pozici. KCP prožilo velmi špatné období a je třeba ho znovu nastartovat.
Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla Pardubice a současně předseda kulturní komise města Nová ředitelka Kulturního
centra Pardubice (KCP) Markéta Ondroušková nepochází z Pardubic. Proto by se určitě měla v co nejkratší době seznámit s
regionem a akcemi, které se v něm odehrávají.
Přestože v Pardubicích žiji mnoho let, sám jsem byl jako předseda kulturní komise překvapen, kolik různých programů a pořadů
se ve městě koná. Je vidět, že Pardubice žijí velmi kulturně. Nová ředitelka KCP by si měla rozhodně udělat jasno v tom, co je v
tomto ohledu pro město důležité a co naopak méně.
František Brendl, bývalý náměstek pardubické primátorky zodpovědný za kulturu Nová ředitelka KCP by se měla nejprve
seznámit s lidmi, co tam pracují, a se strukturou této organizace, která je poměrně dost složitá. Zároveň by se měla postarat o
to, aby KCP fungovalo co nejlépe, a to za co nejméně peněz z veřejných prostředků. Určitě by se měla snažit o to, aby
dokázala zaujmout veřejnost atraktivní kulturní nabídkou, jež by uměla pokrýt i méně výdělečné činnosti KCP, jako je například
Divadlo 29 nebo Galerie města Pardubic. Rozhodně nové šéfce přeji hodně sil a štěstí. Jednoduché to asi mít opravdu nebude.
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn Paní ředitelka by zřejmě nejprve měla analyzovat stávající stav
KCP, jeho personální obsazení, ekonomickou kondici a stav rozpracovaných, respektive připravovaných projektů. To, co se za
mnoho let fungování Kulturního centra osvědčilo a obyvatelům našeho města činí radost, by mělo zůstat zachováno, tedy
například dramaturgie Divadla 29 či galerie GAMPA.
Věřím, že paní ředitelka přinese novou energii a vizi, díky níž Kulturní centrum využije obrovského potenciálu našeho krásného
města, v němž se snoubí historie, tradice a skvělá geografická poloha.
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Vrozhovoru, který uveřejnil v pátek Pardubický deník, jsem si přečetl, že
nová ředitelka Kulturního centra Pardubice Markéta Ondroušková pochází z Hradce Králové.
Jsem přesvědčen o tom, že by se nejdříve měla seznámit s kulturním prostředím, které je na Pardubicku. Klíčovým úkolem pro
ni je seznámit se s místním programem a kulturní nabídkou. Samozřejmě chápu, že v prvním půlroce ji může asi jen velmi těžko
ovlivnit, protože ji připravilo bývalé vedení KCP, ale určitě by měla nastínit nějakou svou vizi, co v Pardubicích chce do
budoucna prosazovat.
Lumír Sokol, provozovatel pardubického klubu Ponorka Myslím, že by se měla zaměřit hlavně na konsolidaci celé organizace.
Domnívámse, že současná struktura Kulturního centra je správná. Rozhodně bych na jejím místě nešel cestou dělení
jednotlivých organizací na samostatné subjekty. Bylo by to složitější z hlediska vzájemné komunikace a pro město určitě i
finančně náročnější. Potenciál vidím hlavně v případě většího důrazu na rozvoj cestovního ruchu na Pardubicku. Tady je pole
ještě hodně málo zorané. Pokud by se to povedlo, mohlo by to přinést pozitivní růst nejen pro kulturní aktivity ve městě.

Region vydání: Východní Čechy
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Nová ředitelka: „Kulturní centrum se musí stabilizovat“ URL
WEB, Datum: 01.03.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - „Organizace by měla být smysluplně manažersky řízena," sdělila Markéta Ondroušková.
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"
Stručná vizitka
Markéta Ondroušková je absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice. Hovoří anglicky, rusky a německy. ?V
minulosti působila v oblasti logistiky, nyní se věnuje ekonomickému řízení, krizovému managementu, projektovému řízení či
tvorbě business plánů, strategií a rozpočtů zejména v oblasti developmentu a výstavby.
Kulturní centrum Pardubice (KCP), které provozuje kulturní domy na Dubině, v Hronovické ulici, ale také Divadlo 29, výstavní
prostor Mázhaus, Galerii města Pardubic, Zelenou bránu či Turistické informační centrum a letos hospodaří s rozpočtem
26.750.000 korun, bude mít ode dneška novou ředitelku. Tou se stane MARKÉTA ONDROUŠKOVÁ.
Můžete se čtenářům Deníku nějak blíže představit?
Pocházím z umělecko-pedagogické rodiny. Mám pět sourozenců. Oba mí bratři jsou absolventy pardubické konzervatoře.
Starší léta působil jako tubista v královéhradecké filharmonii. Dnes žije v Irsku a mimo jiné diriguje jeden z tamních nejstarších
amatérských dechových orchestrů – Blanchardstownbrassband.
Druhý bratr vystudoval operní zpěv a i když se dnes hudbou neživí, účinkuje v pardubickém oblíbeném vokálně instrumentálním souboru ReBelcanto.
Starší sestra vystudovala teologii a speciální pedagogiku. Je činná v seskupení Consortio Melcelii, které se orientuje převážně
na barokní duchovní hudbu.
Druhá sestra, mladší, byla před mateřskou dovolenou vedoucí integračního azylového centra v Jozefově.
Nejmladší je sice vystudovanou inženýrkou, ale se svým manželem, ředitelem hudební školy, účinkuje jako zpěvačka v různých
projektech, zejména jazzově-swingové kapele Jazzgeneration.
Maminka původně studovala výtvarničinu, poté teologii, ale převážnou část své pracovní kariéry učila, mimo jiné na
Pedagogické fakultě ?v Hradci Králové.
A jak to bylo s vámi?
Sama jsem původně měla jít studovat hudbu, ale nakonec jsem se mírně vzepřela rodinnému trendu, vystudovala kulturní
antropologii na pardubické univerzitě, ale profesně se zaměřila na jinou oblast. V současnosti to je hlavně ekonomie a řízení
projektů. Muzika ovšem zůstala mým velkým koníčkem.
Hraji na piano, zpívám a když je možnost a čas, aktivně působím v žánrově různých tělesech. Nebo nějaký koncert jiným, které
mám ráda, uspořádám. Ke kultuře, umění a tradici mám hluboký vztah už od dětství.
Tyto projevy chápu jako velmi intimní, rozvíjející jemné stránky lidské osobnosti. Toto svoje pozitivní vnímání kultury bych ráda
promítla i do budoucí koncepce řízení KCP.
Jaké máte vize rozvoje KCP?
Nejprve půjde hlavně o to, aby se KCP pod mým vedením stabilizovalo po stránce ekonomické a personální. Všechny procesy
v této organizaci musí být nastaveny tak, aby KCP mohlo být smysluplně manažersky řízeno. To vše, společně s dramaturgií,
tedy skladbou programů a jejich výsledným efektem, má zásadní vliv nejen na vnitřní fungování KCP, ale i na to, jak je
přijímáno veřejností. Mým cílem je, aby bylo vnímáno pozitivně a aby ve společnosti převládal názor, že jsou za peníze z
veřejného rozpočtu občanům a návštěvníkům Pardubic poskytovány kvalitní služby, které si lidé sami žádají, chtějí a využijí je.
Na jaké další věci se chcete ?v KCP zaměřit?
Láká mě zprostředkování konceptu veřejné debaty s významnými osobnostmi z různých oborů na témata, které společnost
aktuálně řeší. Mám ráda dialog. Opravdový dialog, který člověka pouze neutvrzuje v jím poznaných či přijatých pravdách, ale
nutí přemýšlet nad tím, že věci mohou být ještě jinak, než se obecně tvrdí.
Anketa Pardubického deníku: Co by nová ředitelka Kulturního centra Pardubice měla po nástupu do své funkce udělat
nejdříve?
Martin Charvát, primátor Pardubic
Nová ředitelka by měla nyní kompletně převzít celou agendu, která je spojena s Kulturním centrem Pardubice (KCP).
Předpokládám, že si Markéta Ondroušková udělá audit, aby dostala veškeré informace, které potřebuje. Necháme ji rozkoukat
a zhruba po třech měsících ji pozveme do rady města, aby nám blíže nastínila své vize, kam chce KCP směřovat. Pro letošní
rok už jsou asi karty rozdány, ale rád bych věděl, jaké plány bude mít na příští rok. Držím jí palce. Určitě nebude v jednoduché
pozici. KCP prožilo velmi špatné období a je třeba ho znovu nastartovat.
Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla Pardubice?a současně předseda kulturní komise města
Nová ředitelka Kulturního centra Pardubice (KCP) Markéta Ondroušková nepochází z Pardubic. Proto by se určitě měla v co
nejkratší době seznámit s regionem a akcemi, které se v něm odehrávají. Přestože v Pardubicích žiji mnoho let, sám jsem byl
jako předseda kulturní komise překvapen, kolik různých programů a pořadů se ve městě koná. Je vidět, že Pardubice žijí velmi
kulturně. Nová ředitelka KCP by si měla rozhodně udělat jasno v tom, co je ?v tomto ohledu pro město důležité a co naopak
méně.
František Brendl, bývalý ?náměstek pardubické primátorky zodpovědný za kulturu
Nová ředitelka KCP by se měla nejprve seznámit s lidmi, co tam pracují, a se strukturou této organizace, která je poměrně dost
složitá. Zároveň by se měla postarat o to, aby KCP fungovalo co nejlépe, a to za co nejméně peněz z veřejných prostředků.
Určitě by se měla snažit o to, aby dokázala zaujmout veřejnost atraktivní kulturní nabídkou, jež by uměla pokrýt i méně
výdělečné činnosti KCP, jako je například Divadlo 29 nebo Galerie města Pardubic. Rozhodně nové šéfce přeji hodně sil a
štěstí. Jednoduché to asi mít opravdu nebude.
Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn
Paní ředitelka by zřejmě nejprve měla analyzovat stávající stav KCP, jeho personální obsazení, ekonomickou kondici a stav
rozpracovaných, respektive připravovaných projektů. To, co se za mnoho let fungování Kulturního centra osvědčilo a
obyvatelům našeho města činí radost, by mělo zůstat zachováno, tedy například dramaturgie Divadla 29 či galerie GAMPA.
Věřím, že paní ředitelka přinese novou energii a vizi, díky níž Kulturní centrum využije obrovského potenciálu našeho krásného
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města, v němž se snoubí historie, tradice a skvělá geografická poloha.
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby
V rozhovoru, který uveřejnil v pátek Pardubický deník, jsem si přečetl, že nová ředitelka Kulturního centra Pardubice Markéta
Ondroušková pochází z Hradce Králové. Jsem přesvědčen o tom, že by se nejdříve měla seznámit ?s kulturním prostředím,
které je na Pardubicku. Klíčovým úkolem pro ni je seznámit se ?s místním programem a kulturní nabídkou. Samozřejmě chápu,
že v prvním půlroce ji může asi jen velmi těžko ovlivnit, protože ji připravilo bývalé vedení KCP, ale určitě by měla nastínit
nějakou svou vizi, co v Pardubicích chce do budoucna prosazovat.
Lumír Sokol, provozovatel pardubického klubu Ponorka
Myslím, že by se měla zaměřit hlavně na konsolidaci celé organizace. Domnívám se, že současná struktura Kulturního centra je
správná. Rozhodně bych na jejím místě nešel cestou dělení jednotlivých organizací na samostatné subjekty. Bylo by to
složitější ?z hlediska vzájemné komunikace a pro město určitě i finančně náročnější. Potenciál vidím hlavně v případě většího
důrazu na rozvoj cestovního ruchu na Pardubicku. Tady je pole ještě hodně málo zorané. Pokud by se to povedlo, mohlo by to
přinést pozitivní růst nejen pro kulturní aktivity ve městě. "
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Pardubický park Na Špici už se chystá na letní olympiádu URL
WEB, Datum: 09.03.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Drahomíra Bačkorová, RU / den: 39 562, Rubrika: / zpravodajstvi
Park Na Špici bude od 5. do 21. srpna žít olympiádou. Stal se totiž jedním z míst, kde bude možné sledovat přímé přenosy z
Letních olympijských her v Riu de Janeiru a lidé si budou moct většinu sportů i vyzkoušet.
Nominaci parku potvrdil Český olympijský výbor, jehož zástupci si včera osobně celý areál prohlédli a podepsali s městem
smlouvu.Pardubice myšlenkou žijí už několik měsíců a v okamžiku, kdy ji Český olympijský výbor potvrdil, začala příprava.
Pokud vše vyjde podle představ, bude opravdu celé město v létě žít sportem. Do přípravy se zapojilo skoro 90 regionálních
sportovních klubů a oddílů, místní neziskové organizace a pomoc slíbilo i hejtmanství.Pardubický park Na Špici bude příští rok
v létě žít olympiádouPark Na Špici přitom bude hlavním dějištěm, ale ne jediným: na sportoviště se promění i Tyršovy sady,
areál letního stadionu, koupaliště, venkovní tělocvičny Univerzity Pardubice; vodní sporty obsadí Labe i Chrudimku, z třídy Míru
bude něco jako sambodrom a radnice zvažuje využití i bývalých jatek, kde by se mohli předvést třeba plochodrážní
jezdci.Olympijský park neznamená jen možnost sledovat přenosy z olympiády na velkoplošných obrazovkách.Kromě těch
přenosů si děti i dospělí budou moci sami vyzkoušet nejen olympijské, ale i neolympijské sporty. Půjde o veškeré vodní sporty,
míčové hry, tenis, běh, ale třeba i jógu na paddleboardech nebo veslovací trenažéry. Pro děti budou připravené sportovní
příměstské tábory, chybět nebudou kulturní programy, koncetry a výstavy a zapojí se i tradiční letní kino.Pardubický olympijský
park má i svou vlajku. Tu první předseda ČOV Jiří Kejval slavnostně vyvěsil na ZŠ Spořilov a během několika dní bude vlát na
všech mateřských i základních školách a domech dětí v Pardubicích. Rozpočet olympijského parku je 8 milionů korun. Čtyři dá
město, jeden a půl kraj, milionem přispívají olympionici a zbytek snad zaplatí komerční partneři.Olympijský park může být v
Pardubicích. Šanci má nová ŠpiceV Česku vyrostou čtyři olympijské parky. Na Lipně, v Plzni, v Ostravě a v
PardubicíchPardubické letní kino by se mohlo o prázdninách propojit s olympiádou
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Febiofest: Výrazná pardubická stopa
TISK, Datum: 19.03.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Rubrika: Chrudimsko - u
nás doma

Moderátorkou letošního zahájení byla Jolana Voldánová.
Pardubice/Praha – Pardubická stopa na letošním slavnostním zahájení Febiofestu v pražském Obecním domě byla více než
výrazná.
Jolana Voldánová moderátorkou
Moderátorkou čtvrtečního galavečera byla po loňské vydařené premiéře pardubická rodačka Jolana Voldánová(na archivním
snímku).
„Bylo mi ctí, že jsem již podruhé mohla být součástí tohoto velkolepého svátku filmu,“ řekla Jolana Voldánová.
„Febiofest má vždy ambice předvést to nejlepší, co v uplynulém roce na stříbrném plátně vzniklo. Reflektuje současné dění
očima zavedených filmařů i talentovaných tvůrců,“ shrnula moderátorka.
Letos poprvé slavnostní zahájení Febiofestu hostily reprezentativní prostory pražského Obecního domu, kde se loni odehrál
pouze společenský večer.
„Jsem rád, že jsme se sešli v takovém počtu v Obecním domě, který se stal nejhezčím kinosálem Evropy. Letos se diváci
mohou těšit na více než 500 filmových projekcí.
Tituly pocházejí z šedesáti zemí světa. Těší nás, že už nyní si zakoupily vstupenky desetitisíce lidí. To je pro nás veliké
ocenění,“ poznamenal prezident Febiofestu Fero Fenič. „Mám radost z toho, že festival existuje i v době, kdy podmínky pro
kulturu nejsou úplně ideální. I když ony vlastně asi nikdy nebyly a zřejmě ani nikdy nebudou,“ přemítal duchovní otec prestižní
přehlídky, která se letos ve městě perníku utáboří od středy 30. března do pátku 1. dubna.
Mezi VIP hosty celá řada Pardubáků
Mezi VIP hosty zahajovací párty letošního Febiofestu nechyběli ani majitel pardubického hokejového klubu HC Dynamo Roman
Šmidberský, provozovatelé Pardubického letního kina Jan Motyčka a Tomáš Drechsler či předseda představenstva
Pardubického pivovaru Leoš Kvapil.
V pražském Obecním domě se ve čtvrtek večer na pár okamžiků objevily i záběry z kultovního snímku Spalovač mrtvol, který se
natáčel v pardubickém krematoriu.
Cenou Kristián za přínos světové kinematografii byl totiž mimo jiné odměněn in memoriam Rudolf Hrušínský starší, jenž ve
Spalovači mrtvol bravurně ztvárnil postavu Karla Koprfkingla.

Region vydání: Východní Čechy
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Výrazná pardubická stopa na letošním zahájení Febiofestu
TISK, Datum: 19.03.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Moderátorkou byla Jolana Voldánová. Mezi VIP hosty nechyběl Roman Šmidberský
Pardubice/Praha – Pardubická stopa na letošním slavnostním zahájení Febiofestu v pražském Obecním domě byla více než
výrazná.
Jolana Voldánová moderátorkou
Moderátorkou čtvrtečního galavečera byla po loňské vydařené premiéře pardubická rodačkaJolanaVoldánová(na snímku z
archivu Febiofestu).
„Bylo mi ctí, že jsem již podruhé mohla být součástí tohoto velkolepého svátku filmu,“ řekla Jolana Voldánová.
„Febiofest má vždy ambice předvést to nejlepší, co v uplynulém roce na stříbrném plátně vzniklo. Reflektuje současné dění
očima zavedených filmařů i talentovaných tvůrců,“ shrnula moderátorka.
Letos vůbec poprvé hostily slavnostní zahájení Febiofestu reprezentativní prostory pražského Obecního domu, kde se loni
odehrál pouze společenský večer.
„Jsem rád, že jsme se sešli v takovém počtu v Obecním domě, který se stal nejhezčím kinosálem Evropy. Letos se diváci na
festivalu mohou těšit na více než 500 filmových projekcí. Tituly pocházejí z 60 zemísvěta. Těší nás, žeužnynísi zakoupily
vstupenky desetitisíce lidí. To je pro nás velké ocenění,“ poznamenal prezident Febiofestu Fero Fenič.
„Mám radost z toho, že festival existuje i v době, kdy podmínky pro kulturu nejsou úplně ideální. I když ony vlastně asi nikdy
nebyly a zřejmě ani nikdy nebudou,“ přemítal duchovní otec prestižní přehlídky, která se letos ve městě perníku utáboří od
středy 30. března do pátku 1. dubna.
Mezi VIP hosty celá řada Pardubáků
Mezi VIP hosty zahajovací párty letošního Febiofestu nechyběli ani majitel pardubického hokejového klubu HC Dynamo Roman
Šmidberský, provozovatelé Pardubického letního kina Jan Motyčka a Tomáš Drechsler či předseda představenstva
Pardubického pivovaru Leoš Kvapil.
V pražském Obecním domě se ve čtvrtek večer na pár okamžiků objevily i záběry z kultovního snímku Spalovač mrtvol, který se
natáčel v pardubickém krematoriu.
Cenou Kristián za přínos světové kinematografii byl totiž mimo jiné odměněn in memoriam Rudolf Hrušínský starší, jenž ve
Spalovači mrtvol bravurně ztvárnil postavu Karla Koprfkingla.

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Výrazná pardubická stopa na letošním zahájení Febiofestu URL
WEB, Datum: 20.03.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice/Praha – Moderátorkou byla Jolana Voldánová. Mezi VIP hosty nechyběl Roman Šmidberský.
"Pardubická stopa na letošním slavnostním zahájení Febiofestu v pražském Obecním domě byla více než výrazná.
Jolana Voldánová moderátorkou
Moderátorkou čtvrtečního galavečera byla po loňské vydařené premiéře pardubická rodačka Jolana Voldánová.„Bylo mi ctí, že
jsem již podruhé mohla být součástí tohoto velkolepého svátku filmu," řekla Jolana Voldánová.„Febiofest má vždy ambice
předvést to nejlepší, co v uplynulém roce na stříbrném plátně vzniklo. Reflektuje současné dění očima zavedených filmařů i
talentovaných tvůrců," shrnula moderátorka.Letos vůbec poprvé hostily slavnostní zahájení Febiofestu reprezentativní prostory
pražského Obecního domu, kde se loni odehrál pouze společenský večer.„Jsem rád, že jsme se sešli v takovém počtu v
Obecním domě, který se stal nejhezčím kinosálem Evropy. Letos se diváci na festivalu mohou těšit na více než 500 filmových
projekcí. Tituly pocházejí z 60 zemí světa. Těší nás, že už nyní si zakoupily vstupenky desetitisíce lidí. To je pro nás velké
ocenění," poznamenal prezident Febiofestu Fero Fenič.„Mám radost z toho, že festival existuje i v době, kdy podmínky pro
kulturu nejsou úplně ideální. I když ony vlastně asi nikdy nebyly a zřejmě ani nikdy nebudou," přemítal duchovní otec prestižní
přehlídky, která se letos ve městě perníku utáboří od středy 30. března do pátku 1. dubna.
Mezi VIP hosty celá řada Pardubáků
Mezi VIP hosty zahajovací párty letošního Febiofestu nechyběli ani majitel pardubického hokejového klubu HC Dynamo Roman
Šmidberský, provozovatelé Pardubického letního kina Jan Motyčka a Tomáš Drechsler či předseda představenstva
Pardubického pivovaru Leoš Kvapil.V pražském Obecním domě se ve čtvrtek večer na pár okamžiků objevily i záběry z
kultovního snímku Spalovač mrtvol, který se natáčel v pardubickém krematoriu.Cenou Kristián za přínos světové kinematografii
byl totiž mimo jiné odměněn in memoriam Rudolf Hrušínský starší, jenž ve Spalovači mrtvol bravurně ztvárnil postavu Karla
Koprfkingla."
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Zpět

Co nevíte o zákulisí kultovního filmu: Každá kočka má kocoura, co se pořád někde courá URL
WEB, Datum: 16.04.2016, Zdroj: krajskelisty.cz, Autor: Anička Vančová, RU / den: 10 000, Rubrika: Pardubický kraj

Legenda je zpět, Básníci se vrátili. Jenže nebýt jednoho obrazu a mastné pokuty od dopraváků…
FOTOGALERIE Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou a nerozlučnými kamarády. Jejich
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nevyčerpatelný smysl pro humor i schopnost sebeironie, možná už s lehkým nádechem skepse, jim pomáhá vyrovnat se s jejich
neuspořádanými životy… Komedie Jak básníci čekají na zázrak opět přináší obyčejné lidské příběhy, milý humor a potěší
skvělými dialogy z pera scenáristy Ladislava Pecháčka. Samozřejmě nechybí nezaměnitelná režijní poetika Dušana Kleina,
písničky Jaroslava Uhlíře i kreslené pasáže Adolfa Borna. Oblíbení herci se vracejí v téměř celé sestavě: Pavel Kříž, David
Matásek, Josef Somr, Eva Jeníčková, Pavel Zedníček, Lukáš Vaculík a další, i nové tváře.
Kendy už má plné zuby reklam a jako buldok jde za svým snem o natočení celovečerního filmu. Karas se rozhodl hýčkat své
vysněné auto Blue dream již pouze virtuálně. Více ho zajímá pohledná učitelka Drábková. Štěpán je zástupcem primáře v
nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou není nikdo jiný než Vendulka Utěšitelka! Největší starostí je pro něj
třináctiletý syn Štěpánek, kterého po smrti Aničky-Zrzečky vychovává sám. Karas a Kendy vidí, že to tak dál nejde. Rozhodnou
se najít pro Štěpána tu pravou. Nejsou ale sami, kdo tenhle nápad dostal… Na lásku a psaní básniček přeci nikdy není pozdě.
Pro koho je ale Štěpán bude vymýšlet tentokrát?
Z historie Básníků
Píše se rok 1982. Do „filmové matriky“ se poprvé zapisuje film o Básnících – Jak svět přichází o básníky. Z tvůrčí dílny doktora
Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina. A na filmových plátnech září dvojice kamarádů – Štěpán Šafránek s duší
básníka a Kendy s velkými sny o velkých filmech – Pavel Kříž a David Matásek se stávají na skoro 35 let skvělými kamarády. A
s nimi samozřejmě celá plejáda dalších postav a herců. Studentská komedie o maturantech, kteří jsou plní energie, nadějí, mají
sny, ideály a chtěli by měnit svět, ale ten jejich je trochu zapouzdřený v totalitě. Ale to nevadí, protože je tady možnost
studentské recese, drobné a vtipné rebelie, kamarádství a samozřejmě jsou tady první lásky… a zcela nečekaný hrdina –
Štěpán Šafránek, trochu snílek, který píše a vymýšlí svým láskám básničky… Tu první napsal Borůvce … A byla to opravdu
jeho první láska… Laskavá komedie s „básnickým“ nábojem, okořeněná úžasným vtipem a humorem doktora (opravdu MUDr.!)
Ladislava Pecháčka a natočená lehkou rukou režiséra-básníka Dušana Kleina, si získala diváky a stala se nejúspěšnějším
českým filmem roku 1982.
Básníci zabodovali a bylo zřejmé, že svět o básníky nepřijde, jen nikdo netušil, že je to začátek unikátní filmové série šesti
komedií se stejnými hlavními hrdiny, jejichž příběhy budeme sledovat a spolu s nimi „stárnout“ více než 30 let! A že vznikne i
unikátní přátelství jejich tvůrců – Ladislava Pecháčka a Dušana Kleina. Už v roce 1984 se Štěpán a Kendy vrátili do kin v
komedii Jak básníci přicházejí o iluze. Tentokrát jako vysokoškoláci – Štěpán, jak jinak, student medicíny, a Kendy, student
režie na FAMU. K nim přibyly nové postavy, Vendulka Utěšitelka, moravský synek Venoš a dokonce „vyslanec“ černé Afriky –
Mireček… A samozřejmě nové lásky. Tentokrát psal Štěpán verše křehké Jeskyňce… A diváci? – Film opět na stupních vítězů
– 2. místo v tabulce divácky nejúspěšnějších českých filmů.
O tři roky později vstupují Básníci do dospělosti a na vlastní kůži poznávají Jak básníkům chutná život. Je hořkosladký. Hořký
poznáním, že ve světě není všechno růžové, a že pokud člověk chce „přežít“, tak by musel jít na kompromisy – a to samozřejmě
Štěpán odmítá a místo do nemocnice nastupuje coby obvoďák v malém městečku… Sladký je život samozřejmě láskou – píšou
se verše záhadné Píšťalce se smutným nádechem – i tato láska se hroutí… Jak to, že básníci nemají štěstí v lásce?
„Nové“ časy nastaly – převratné změny společenské, politické, podnikatelský boom… Přežijí v takovém světě Básníci? Čtvrté
pokračování, které si zapsala do své filmové matriky 1. soukromá filmová společnost Heureka, má trochu chmurný název Konec
básníků v Čechách. Štěpán Šafránek „nepřežil“ ve světě podnikání, kde je hlavním diktátem zisk a prospěchářství na úkor
obyčejné lidské soudržnosti. Zasáhlo to i Kendyho, který se s energií sobě vlastní vrhl na reklamu. Štěpán zůstává „jen“
lékařem s plným nasazením tohoto povolání a samozřejmě zůstává básníkem – zdá se, že setkání s podnikavou
SUPERPOPELKOU Ute bude mít tentokrát „trvalejší následky“.
Rok 2004! Na deset let se Básníci odmlčeli a možná chyběli – vrátil je do kin producent Miloslav Šmídmajer a byl to první film,
kterým vstoupila na filmovou scénu společnost Bio Illusion. Jak básníci neztrácejí naději. Bylo prima uvědomit si, že ať už je
jakkoliv a všelijak – básníci neztrácejí naději – a my s nimi! Premiéra se konala hned ve dvou kinech – Bio Illusion a Blaník. A
více než půl milionů diváků v kinech! To už v době, kdy česká kina okupovala invaze amerických velkofilmů. Štěpán Šafránek si
dokonce vyzkoušel jako lékař i pozici ředitele nemocnice, ale potvrdil si jen starou zkušenost – on je lékař – a musí být tomuto
povolání věrný… Pohodlná, vyhřátá a zkorumpovaná křesla není nic pro něho. A lásky? Určitě! Protože láska je věčná a k
básníkům patří jak hvězda k nebi. Anička Zrzečka… Vstoupila do jeho života s úsměvem vážky, aby se z něho vytratila…
Naštěstí ne natrvalo – právě ve chvíli, kdy se na svět hlásil Štěpánův syn Štěpán Junior…
Rok 2016! 12 let bez básníků
Už se zdálo, že i ze strany tvůrců, Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka, to bylo poslední setkání s oblíbenými hrdiny… Za
šestý díl filmových Básníků mohou Chagall a policisté. Spisovatel Ladislav Pecháček, který stojí za všemi díly Básníků, dlouho
nechtěl o šestém díle ani slyšet. Trvalo dlouhé roky dotazů, zda by se do pokračování nepustil, než připustil, že kdyby měl
nápad, nevzpíral by se.
Už uplynulo 8 let od premiéry páté části, když v pardubickém letním kině promítli Šmídmajerovu komedii Probudím se včera a
pozvali autora. A protože Ladislav Pecháček žije právě v Pardubicích, pozval Miloslav Šmídmajer i pana Pecháčka. A protože
ví, že Pecháček miluje výtvarné umění, tak mu vzal jako dárek litografii od Marca Chagalla. „Láďovi Pecháčkovi se rozzářily oči,
ale pak zesmutněl a říkal: Tu si nemůžu vzít!“ vzpomíná Miloš Šmídmajer, který se samozřejmě hned ptal: „Proč?“ „To by bylo
zavazující a já bych musel ten scénář napsat stůj co stůj,“ zněla lapidární odpověď. „Uděláme gentlemanskou dohodu,“ navrhl
Šmídmajer, „pověsíš si ji na zeď a já budu mít jistotu, že tu myšlenku nosíš v hlavě. Když se to povede a scénář vznikne, budu
rád, když se to nepodaří, nedá se nic dělat!“ Tak se nakonec dohodli a Šmídmajer navíc přivezl do Pardubic i základní nápad
režiséra Dušana Kleina, který „tajně“ také přemýšlel o pokračování – a co kdyby se Štěpán musel nyní o dvanáctiletého syna
starat sám a občas by mu pomáhali kamarádi Kendy a Karas?
Za dva týdny přišel mail od Ladislava Pecháčka: To není špatný, ten se bude jmenovat Štěpán Junior, bude nadprůměrně
inteligentní, takže bude v jednom kuse vytáčet svoji paní učitelku… a prostě se začaly rozvíjet nápady. Jenže teprve později
prozradil Ladislav Pecháček, co ho definitivně zlomilo. V těch dnech špatně zaparkoval, a když přicházel k autu, stáli tam dva
policisté a bylo to jasné. Auto stálo, kde nemělo, pokuta jasná, přesto Pecháček zkoušel štěstí: „Nešlo by to vyřešit domluvou?“
Místní strážníci byli vlídni: „To by šlo, ale prozraďte nám, kdy budou další Básníci?“ A když Pecháček rázně odpověděl: „Další
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už nebudou!“ byli policisté neméně striktní: „Pak to bude za 500 korun!“ (Ostatně tuto trochu pozměněnou historku vložil i do
nového scénáře a bude se určitě líbit!). Teprve později přišel Pecháček s tím, že zjistil, že Chagallova litografie od producenta
Šmídmajera nese název Past.
Tím pádem bylo jasné, že do ní spadl – a už začal fabulovat příběh a postupně posílal vzorky. Navíc vznikající scénář nazval
lékařsky – Pyridoxin, neboť ten obsahuje vitamin B6, což měla být šifra k Básníci 6, takže prvotní komunikace mezi
zúčastněnými probíhala vlastně utajeně.
Uplynul rok a Dušan Klein se s producentem Šmídmajerem a dramaturgyní Dufkovou ocitli u pana Pecháčka doma a všimli si,
že Chagallova litografie nevisí na zdi, ale je o ni opřena. „Ty sis ji nepověsil?“ podivil se producent. „Pověsím ji, až bude film
hotový,“ odpověděl tehdy Pecháček. A ta chvíle je tady. Premiéra šestých Básníků byla 14. dubna 2016. Filmoví Básníci se tak
stávají rekordmanem, neboť ve světové kinematografii nenajdeme jiný příklad, kdy by se natáčela pokračování se stejnými
herci po dobu 35 let a herci by tak přirozeně stárli se svými postavami.
Lásky Štěpána Šafránka
V každém pokračování se Štěpán Šafránek zamiloval do jiné dívky, každé z nich psal verše a každá z nich dostala poetické
jméno – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve nedávno autor Básníků Ladislav Pecháček prozradil,
že ta jména vymýšlel kvůli básničkám, protože vždy se mu některé z nich hodilo do rýmu. Tak tomu bylo u prvních dílů, u
čtvrtého se k pohádkové lásce Popelce přidalo super, protože měla ještě čtyři sestry! Každá dívka se lišila i barvou vlasů. Když
se vystřídaly blondýny, černovlásky, brunety, tak pro pátý díl si Pecháček s Kleinem vymysleli zrzku, a proto Veverka. A tak
zbývá otázka – jak se bude jmenovat současná láska? A proč se vlastně nový díl točí kolem snahy dvanáctiletého syna
Štěpánka a kamarádů Kendyho a Karase sehnat novou maminku? Sám autor to vysvětluje: „Kdybych navázal na předposlední
díl a vyprávěl o krásném harmonickém manželství Štěpána a Veverky Zrzečky, tak by film byl nuda. Ale bylo velkým oříškem,
jak se humánně zbavit Veverky a přitom zachovat Šafránkův smysl pro fair play.“ A objeví se v šestém díle nová básnička? To
nechme utajené…
Staří známí
Šestí Básníci vracejí na scénu řadu postav, které potkávají diváci už od prvního dílu. Vedle Pavla Kříže se samozřejmě objeví
David Matásek coby Kendy, nebo spolužák Karas (Lukáš Vaculík). Nebude chybět samozřejmě Vendulka Utěšitelka, tentokrát v
roli ředitelky nemocnice a potenciální lásky. Do lékárny posílá Štěpán syna k tetě lékárnici Ute, jinak Superpopelce a bývalé
lásce ze čtvrtého dílu (skvělá Tereza Brodská). Junior si hned všimne, že dřív spolu chodili, a začne mít nápady… Stálým
místem setkání zůstává Hanouskova hospoda (Miroslav Táborský), jehož snem je předělat hlučnou hospodu na místo tichého
rozjímání: V této hospodě je zakázáno mluvit o politice, umění a sportu. Tady se smí jen tiše konzumovat. Kamarádi také často
navštěvují nemocného profesora Ječmene (Josef Somr), setkávají se s neúnavným podnikatelem Milanem (Tomáš Töpfer) a
jeho ženou Markétou Hrubešovou. Po delší pauze se vrátí do básnických příběhů i někdejší spolužák Venoš z Moravy v podání
Václava Svobody nebo František Ringo Čech jako upovídaný a přísný plavčík Bouchal. Jen Mireček se nám toulá někde v
černé Africe.
Každý taťka má svou mamku,
každý zajíček svou jamku.
Každá kočka má kocoura,
co se pořád někde courá.
Každý muž má svoji ženu,
každý Radúz Mahulenu.
Jenom my dva s tatínkem
jsme jak Spejbl s Hurvínkem.
V novém příběhu samozřejmě nechybí ani nové postavy, často jsou to potenciální „maminky“ pro Štěpána Juniora. Jednou z
nich je i jeho učitelka v podání Nely Boudové, která si neví rady s nápady nadprůměrně inteligentního Juniora. Do hry vstupuje
i půvabná dcera Vendulky Utěšitelky Majka a také krásná sousedka Zuzana Rybářová, fotografka. Její dcera Vanessa chodí se
Štěpánkem do třídy a do pěveckého sboru a zoufale se snaží naučit hrát na housle… „Klidně k nám přijď, ale housle nech
doma,“ zve ji Junior. Právě obě děti budou mít v novém díle veliký akční prostor a spoustu bezvadných nápadů. Do role
Štěpána Juniora obsadil Režisér Dušan Klein nadaného Filipa Antonia, kterého znáte třeba z filmu Líbáš jako Bůh. „Houslistku“
Vanessu hraje Emily Hassmannová.
Samostatnou kapitolou je účast tří hereckých legend v šestém díle – Josefa Abrháma, Jiřího Lábuse a Rudolfa Hrušínského –
hrají povedené hašteřivé dědky, kteří utíkají z domova důchodců do Hanouskovy hospody na pivo a někdy tam způsobí i
pořádný kravál. Vděčnou roli přísné sestry Vojtěchy si s chutí zahrála Eva Holubová a v roli portýra se objeví režisér Jiří Strach
(prý miluje tyto drobné herecké „záskoky“ ve filmech svých kolegů). V epizodách zahlédnete i řadu dalších osobností, zejména
mezi Štěpánovými kolegy lékaři z nemocnice – a tak na poradě vedle Leoše Mareše sedí divadelní režisér Juraj Deák a
psychiatr Jan Cimický, před nimi Petr Chajda a Eva Jandlová z mediální agentury Dentsu Aegis Network. Vladimír Poštulka,
skvělý textař populárních písniček a spisovatel, se v roli číšníka v přepychové restauraci vytáhl s delikatesním menu – nezapřel
tak svou další profesi – patří k našim nejznámějším gurmetům, kritikům a hodnotitelům jídla.
Drobné interní vtípky
Režisér Dušan Klein si samozřejmě dovoluje i drobné interní vtípky: V pátém díle nechal producenta Šmídmajera sehrát
epizodu pacienta, který přijde do lékárny nastydlý a žádá lék. V šestém díle, který navazuje na ten předešlý po dvanácti letech
(!), se opakuje stejná scénka – zbědovaný producent hraje úplně stejnou scénku, má rýmu, sotva mluví a lékárnice se ho mile
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ptá: „Zase ta rýma?“ A odpověď? „No jo, to je pořád!“ Jo, producenti to nemají lehké!
Ostatně Miloš Šmídmajer vzpomíná, jak je taková rolička vděčná třeba pro jeho kamarády: „V televizi běžela repríza Básníků, já
si toho nevšiml a najednou začaly chodit esemesky – už jsi zdravý?“
Bude to ještě někoho bavit?
„Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let,“ odpovídá Miloslav
Šmídmajer, producent Básníků. A dodává: „Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: To máte
jako s příbuznými, nemusíte je mít rádi, ale pořád vás zajímá, co se s nimi děje? A když je rádi máte, nenecháte si ujít strávit s
nimi nějaký čas. A ani šestému pokračování nechybí ten laskavý humor i setkání s úplně obyčejnými bezvadnými lidmi. A jde o
podívanou pro celou rodinu – své si tam najdou děti, mladí i staří – a hlavně je to film, který dává naději, že v každém věku
přes různé smutky a problémy se dá díky dobrým kamarádům, kolegům a zázemí žít vlastně příjemně.
Na závěr
Přípravy a samotné natáčení Básníků číslo 6 provázela zvláštní atmosféra. Nikdo z herců ani na okamžik nezaváhal a přijal
„pozvání“ na malý „básnický zázrak“ s povděkem. Nejlépe to vyjádřil David Matásek: „Taková role se neodmítá. Je to jako
povolávací rozkaz!“ V posledních dnech natáčení byla cítit ve vzduchu určitá nostalgie, jako kdyby si každý z herců a členů
štábu říkal: „Proboha, možná je to fakt poslední díl.“ Nikdo si to nepřál, ale na 99,9 procenta tomu tak bude.
zdroj: Bioscop
Válcuje vás život, úřady, politici? Pošlete nám svůj příběh na redakce@krajskelisty.cz.
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Pardubické letní kino zná svůj jízdní řád
TISK, Datum: 16.05.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: — Milan Zlinský, Vytištěno: 170 155, Prodáno: 143 044, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

PARDUBICE Přesný program 11. ročníku bezplatného pardubického promítání sice ještě pořadatelé neprozradili, ale přesto od
nich diváci dostali plán, podle kterého si mohou vybírat program na prázdninové večery.
„V pondělí vždy promítání otevře filmový klub, středa bude věnována dětským a rodinným filmům, čtvrtek dokumentům a
exkluzivním projekcím HBO, pátek filmům české provenience, sobota filmům oscarovým či na Oscara nominovaným a neděle
bude patřit celosvětově úspěšným filmovým hitům,“ uvedl zakladatel letního kina Jan Motyčka. Z novinek letošního programu
organizátoři upozorňují například na Festival latinskoamerické kinematografie, jako součást doprovodného kulturního
programu Olympijského parku. Ve dnech od 12. do 14. srpna se diváci mohou těšit na výběr toho nejlepšího z produkce
Latinské Ameriky několika posledních let. „Tak jako v předešlých deseti ročnících je naší snahou nabídnout návštěvníkům to
nejlepší, co současná kinematografie nabízí,“ uvedl pořadatel letního kina Tomáš Drechsler s tím, že nebudou chybět projekce
filmů se sportovní tematikou navazující na program Rio Parku. Další ročník letního kina, který se bude konat opět u lihovaru,
také nabídne překvapení v podobě pozvaných filmových delegací. „To, co se za deset let konání největší filmové přehlídky pod
širým nebem osvědčilo, zůstane zachováno, tedy projekce zdarma, premiéry a mimořádné projekce, návštěvy filmových tvůrců,
kvalitní zázemí, doplňkové služby a občerstvení,“ dodal Jan Motyčka.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Letní kino láká na příjezd Renče i oscarové trháky
TISK, Datum: 21.05.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 170 155, Prodáno: 143 044, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický
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Pořadatelé pardubického letního kina zveřejnili polovinu prázdninového programu. Fanoušci sledování filmu pod otevřenou
oblohou se v areálu u lihovaru mohou těšit na mnoho oceňovaných snímků i příjezdy řady filmových delegací.
PARDUBICE Už jedenáctý ročník pardubického letního kina začne ve svižném tempu. Po předkrmu ve formě drama s
výmluvným názvem Everest přijede v pátek prvního července do areálu biografu režisér Filip Renč se svými kolegy, aby uvedl
svůj nejnovější film Lída Baarová. „Filip Renč přijel do Pardubic poprvé před šesti lety, kdy představil svůj tehdy nový film
Hlídač č. 47. Letos se ujme funkce čestného patrona letního kina a slavnostně jej prvního července otevře,“ uvedl jeden z
promotérů Pardubického letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler s tím, že to nebude zdaleka jediná delegace, která mezi
skatepark a lihovar dorazí.
Nezůstane ale jen u českých filmů. V nabídce je totiž hned několik zahraničních snímků, za které jejich autoři brali v posledních
letech Oscary. Do této kategorie patří filmy Room, který je inspirován známým případem vězněné Rakušanky Nataschi
Kampuschové, Dánská dívka nebo Whiplash.
„Naši fanoušci si už zvykli, že nabídka filmů je na velmi vysoké úrovni, takže je ani letos nezklameme,“ doplnil zakladatel kina
Jan Motyčka, který slibuje i na srpen významné hity. „Marťan, Revenant, Most špionů a mnoho jiných filmových hitů už
připravujeme,“ dodal.
Velký nával v kině, které nepromítá jen ve chvíli mimořádné nepřízně počasí, se dá očekávat třeba v sobotu 8. července, kdy
se bude promítat poslední dílo od legendárního Quentina Tarantina Osm hrozných. Diváci jistě ocení tradiční pauzu na
občerstvení, protože svébytný western z dílny autora snímku Pulp Fiction, Kill Bill, Hanebný Pancharti nebo Django má přesně
167 minut.
Lze se vyhnout frontám před stánky s občerstvením
Ten samý večer i mnoho jiných, kdy do areálu zavítá více diváků, budou moci lidé využít novou službu kina. Ta se jmenuje
„virtuální číšník“ a její účelem bude odstranit dlouhé fronty na pivo či limonádu. „Tento systém v objednávání jídla i pití
umožňuje vyhnout se čekání -objednávku bude možné podat a zaplatit on-line, prostřednictvím služby virtuálního číšníka, a to
nejen o přestávkách, ale také během filmu,“ řekl Drechsler s tím, že bude přístupný přes internetovou aplikaci s adresou
http://www.deepvision. cz/wifi-cisnik/.
Mezi další novinky patří lepší technické vybavení areálu. „Tím nejviditelnějším a také nejslyšitelnějším letošním překvapením
pro všechny návštěvníky bude zbrusu nové velkokapacitní promítací plátno a kvalitní ozvučení,“ doplnil Jan Motyčka. Naopak
beze změn zůstává klasický harmonogram promítání. V pondělí vždy otevře filmový klub, středa bude věnována dětským a
rodinným filmům, čtvrtek dokumentům a exkluzivním projekcím HBO, pátek filmům české provenience. „Sobota pak filmům
oscarovým či na Oscara nominovaným a neděle bude patřit celosvětově úspěšným filmovým hitům,“ dodal Jan Motyčka s tím,
že pořadatelé také chystají i jednu retrospektivní přehlídku a Festival latinskoamerické kinematografie. Promítání začíná v první
půlce prázdnin vždy kolem půl desáté večer, v srpnu pak o půl hodiny dříve. Lidé mohou sledovat filmy ze židlí, lavic a nebo z
dek, které si přinesou. Na všechny akce v kině je vstup zcela zdarma.
***
Fakta
Výběr z červencového
programu letního kina
29. 6.: Everest
1. 7.: Lída Baarová
2. 7.: Šílený Max: Zběsilá cesta
3. 7.: Spectre
4. 7.: Taxi Teherán
7. 7.: Gangster Ka
8. 7.: Gangster Ka: Afričan
9. 7.: Osm hrozných
11. 7.: Mládí
12. 7.: Suburra
13. 7.: Hotel Transylvánie 2
15. 7.: Já, Olga Hepnarová
16. 7.: Room
17. 7.: Star Wars: Síla se probouzí
18. 7.: Dánská dívka
19. 7.: Whiplash
20. 7.: Velká šestka
22. 7.: Ztraceni v Mnichově
24. 7.: Ant-Man
26. 7.: Steve Jobs
27. 7.: Popelka
29. 7.: Kobry a užovky
Poznámka: promítání začíná v červenci
nejdříve vždy od 21:30 hodin.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka, Letní kino Pernštejn
Foto popis: Letní kino Pardubice Druhý rok po sobě bude bezplatný prázdninový biograf fungovat mezi pardubickým
lihovarem a skateparkem. Od příštího roku by se pořadatelé rádi vrátili k Tyršovým sadům, kde se pro kino chystá zelený
pozemek na místě bývalého torza nedostavěné sportovní haly. Letos se bude konat už 11. ročník oblíbené akce.
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Letní kino láká na oscarové trháky i české filmy, Baarovou uvede Renč URL
WEB, Datum: 21.05.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pořadatelé pardubického letního kina zveřejnili polovinu prázdninového programu. Fanoušci se při sledování filmu pod
otevřenou oblohou v areálu u lihovaru mohou těšit na mnoho oceňovaných snímků i příjezdy řady filmových delegací.

Už jedenáctý ročník pardubického letního kina začne ve svižném tempu. Po předkrmu ve formě dramatu s výmluvným
názvem Everest přijede v pátek prvního července do areálu biografu režisér Filip Renč se svými kolegy, aby uvedl svůj
nejnovější film Lída Baarová.
„Filip Renč přijel do Pardubic poprvé před šesti lety, kdy představil svůj tehdy nový film Hlídač č. 47. Letos se ujme funkce
čestného patrona letního kina a slavnostně jej prvního července otevře,“ uvedl jeden z promotérů Pardubického letního kina
Pernštejn Tomáš Drechsler s tím, že to nebude zdaleka jediná delegace, která mezi skatepark a lihovar dorazí. Zajímá vás toto
téma?
V MF DNES si můžete přečíst víc.
Nezůstane ale jen u českých filmů. V nabídce je totiž hned několik zahraničních snímků, za které jejich autoři brali v posledních
letech Oscary. Do této kategorie patří filmy Room, který je inspirován známým případem vězněné Rakušanky Nataschi
Kampuschové, Dánská dívka nebo Whiplash.
„Naši fanoušci si už zvykli, že nabídka filmů je na velmi vysoké úrovni, takže je ani letos nezklameme,“ doplnil zakladatel kina
Jan Motyčka, který slibuje i na srpen velké hity. „Marťan, Revenant, Most špionů a mnoho jiných filmových hitů už
připravujeme,“ dodal.
Velký nával v kině, které nepromítá jen ve chvíli velké nepřízně počasí, se dá očekávat třeba v sobotu 8. července, kdy se
bude promítat poslední dílo od legendárního Quentina Tarantina Osm hrozných. Diváci jistě ocení tradiční pauzu na
občerstvení, protože svébytný western z dílny autora snímku Pulp Fiction, Kill Bill, Hanebný Pancharti nebo Django má přesně
167 minut. Bude se dát vyhnout frontám před stánky s občerstvení
Ten samý večer i mnoho jiných, kdy do areálu zavítá více diváků, budou moci lidé využít novou službu kina. Ta se jmenuje
„virtuální číšník“ a jejím účelem bude vyhnout se dlouhým frontám na pivo či limonádu.
„Tento systém v objednávání jídla i pití umožňuje vyhnout se čekání - objednávku bude možné podat a zaplatit on-line,
prostřednictvím služby virtuálního číšníka a to nejen o přestávkách, ale také během filmu,“ řekl Drechsler s tím, že bude
přístupný přes internetovou aplikaci s adresou http://www.deepvision.cz/wifi-cisnik/.
Mezi další novinky patří lepší technické vybavení areálu. „Tím nejviditelnějším a také nejslyšitelnějším letošním překvapením
pro všechny návštěvníky bude zbrusu nové velkokapacitní promítací plátno a kvalitní ozvučení,“ doplnil Jan Motyčka.
Naopak beze změn zůstává klasický harmonogram promítání. V pondělí vždy promítání otevře filmový klub, středa bude
věnována dětským a rodinným filmům, čtvrtek dokumentům a exkluzivním projekcím HBO, pátek filmům české provenience.
„Sobota pak filmům oscarovým či na Oscara nominovaným a neděle bude patřit celosvětově úspěšným filmovým hitům,“ dodal
Jan Motyčka s tím, že pořadatelé také chystají i jednu retrospektivní přehlídku a Festival latinskoamerické kinematografie.
Promítání začíná v první půlce prázdnin vždy kolem půl desáté večer, v srpnu pak o půl hodiny dříve. Lidé mohou sledovat
filmy ze židlí, lavic a nebo z dek, které si přinesou. Na všechny akce v kině je vstup zcela zdarma.
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Letní kino bude opět u nádraží
TISK, Datum: 24.05.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Titulní strana

Filmové projekce pod širým nebem budou o letních prázdninách opět zcela zdarma!
Pardubice – Potvrzeno!
Pardubické letní kino Pernštejn chystá jedenáctý ročník, který přinese řadu novinek. „Pro návštěvníky jsme přichystali nové
velkokapacitní promítací plátno a ještě kvalitnější ozvučení,“ konstatoval Tomáš Drechsler, jeden z provozovatelů letního kina,
které se během prázdnin znovu utáboří v tradičním prostoru u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží.
BOHATÁ NABÍDKA
„Naši fanoušci si už zvykli, že nabídka filmů je na vysoké úrovni. Věřím, že ani letos je nezklame,“ poznamenal Tomáš
Drechsler.
„I letos budou všechny projekce pod širým nebem zdarma, což v ostatních letních kinech rozhodně není běžné. Pokračovat
bude i rozčlenění na speciální promítací dny pro rodiny s dětmi či milovníky dokumentů. Chystáme i jednu retrospektivní
přehlídku a Festival latinskoamerické kinematografie,“ zdůraznil promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
DELEGACE TVŮRCŮ
„Dramaturgii nesestavujeme nahodile. Řada filmových novinek má u nás open air premiéru a přijíždějí je představit filmaři
osobně, takže se od nich diváci dozvědí spoustu zajímavého o zákulisí vzniku jednotlivých snímků. S tvůrci se mohou zájemci
seznámit i vyfotografovat,“ podotkl Jan Motyčka, podle něhož řada z nich dorazí také letos.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

53 / 263

Letní kino bude opět u nádraží URL
WEB, Datum: 24.05.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Z regionu
Pardubice - Filmové projekce pod širým nebem budou?o letních prázdninách opět zcela zdarma!
"Potvrzeno! Pardubické letní kino Pernštejn chystá jedenáctý ročník, který přinese řadu novinek. „Pro návštěvníky jsme
přichystali nové velkokapacitní promítací plátno a ještě kvalitnější ozvučení," konstatoval Tomáš Drechsler, jeden z
provozovatelů letního kina, které se během prázdnin znovu utáboří v tradičním prostoru u skateparku nedaleko hlavního
vlakového nádraží.
BOHATÁ NABÍDKA
„Naši fanoušci si už zvykli, že nabídka filmů je na vysoké úrovni. Věřím, že ani letos je nezklame," poznamenal Tomáš
Drechsler.„I letos budou všechny projekce pod širým nebem zdarma, což v ostatních letních kinech rozhodně není běžné.
Pokračovat bude i rozčlenění na speciální promítací dny pro rodiny ?s dětmi či milovníky dokumentů. Chystáme i jednu
retrospektivní přehlídku a Festival latinskoamerické kinematografie," zdůraznil promotér Pardubického letního kina Jan
Motyčka.
DELEGACE TVŮRCŮ
„Dramaturgii nesestavujeme nahodile. Řada filmových novinek má u nás open air premiéru a přijíždějí je představit filmaři
osobně, takže se od nich diváci dozvědí spoustu zajímavého ?o zákulisí vzniku jednotlivých snímků. S tvůrci se mohou zájemci
seznámit i vyfotografovat," podotkl Jan Motyčka, podle něhož řada ?z nich dorazí také letos."
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Letní kino bude opět u nádraží URL
WEB, Datum: 24.05.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Filmové projekce pod širým nebem budou?o letních prázdninách opět zcela zdarma!
"Potvrzeno! Pardubické letní kino Pernštejn chystá jedenáctý ročník, který přinese řadu novinek. „Pro návštěvníky jsme
přichystali nové velkokapacitní promítací plátno a ještě kvalitnější ozvučení," konstatoval Tomáš Drechsler, jeden z
provozovatelů letního kina, které se během prázdnin znovu utáboří v tradičním prostoru u skateparku nedaleko hlavního
vlakového nádraží.
BOHATÁ NABÍDKA
„Naši fanoušci si už zvykli, že nabídka filmů je na vysoké úrovni. Věřím, že ani letos je nezklame," poznamenal Tomáš
Drechsler.„I letos budou všechny projekce pod širým nebem zdarma, což v ostatních letních kinech rozhodně není běžné.
Pokračovat bude i rozčlenění na speciální promítací dny pro rodiny ?s dětmi či milovníky dokumentů. Chystáme i jednu
retrospektivní přehlídku a Festival latinskoamerické kinematografie," zdůraznil promotér Pardubického letního kina Jan
Motyčka.
DELEGACE TVŮRCŮ
„Dramaturgii nesestavujeme nahodile. Řada filmových novinek má u nás open air premiéru a přijíždějí je představit filmaři
osobně, takže se od nich diváci dozvědí spoustu zajímavého ?o zákulisí vzniku jednotlivých snímků. S tvůrci se mohou zájemci
seznámit i vyfotografovat," podotkl Jan Motyčka, podle něhož řada ?z nich dorazí také letos."
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Letní kino bude opět u nádraží URL
WEB, Datum: 24.05.2016, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - Filmové projekce pod širým nebem budou?o letních prázdninách opět zcela zdarma!
"
Potvrzeno! Pardubické letní kino Pernštejn chystá jedenáctý ročník, který přinese řadu novinek. „Pro návštěvníky jsme
přichystali nové velkokapacitní promítací plátno a ještě kvalitnější ozvučení," konstatoval Tomáš Drechsler, jeden z
provozovatelů letního kina, které se během prázdnin znovu utáboří v tradičním prostoru u skateparku nedaleko hlavního
vlakového nádraží.
BOHATÁ NABÍDKA
„Naši fanoušci si už zvykli, že nabídka filmů je na vysoké úrovni. Věřím, že ani letos je nezklame," poznamenal Tomáš
Drechsler.
„I letos budou všechny projekce pod širým nebem zdarma, což v ostatních letních kinech rozhodně není běžné. Pokračovat
bude i rozčlenění na speciální promítací dny pro rodiny ?s dětmi či milovníky dokumentů. Chystáme i jednu retrospektivní
přehlídku a Festival latinskoamerické kinematografie," zdůraznil promotér Pardubického letního kina Jan Motyčka.
DELEGACE TVŮRCŮ
„Dramaturgii nesestavujeme nahodile. Řada filmových novinek má u nás open air premiéru a přijíždějí je představit filmaři
osobně, takže se od nich diváci dozvědí spoustu zajímavého ?o zákulisí vzniku jednotlivých snímků. S tvůrci se mohou zájemci
seznámit i vyfotografovat," podotkl Jan Motyčka, podle něhož řada ?z nich dorazí také letos."
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Pardubické letní kino : vytrvalý unikát
TISK, Datum: 03.06.2016, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: Zdeněk Seiner, Vytištěno: 136 978, Prodáno: 82 675, Čtenost: 274 441, Rubrika:
Severovýchodní Čechy

Dříve byla letní kina prakticky v každé větší obci. Dnes se udržují při životě jen výjimečně ve velkých městech. Pardubice jsou
výjimkou a unikátem.
Zdejší letní kino Pernštejn netře bídu s nouzí a pro toto léto má velké plány.
Po deseti letech existence je podle organizátorů největším letním kinem v Česku a může se chlubit součtem půl miliónu diváků.
„Naši fanoušci si už zvykli, že nabídka filmů je na velmi vysoké úrovni, takže je ani letos nezklameme,“ říká jeden z promotérů
pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„I letos budou všechny projekce zdarma, což v ostatních letních kinech v republice rozhodně není běžné, pokračovat bude i
rozčlenění na speciální promítací dny pro rodiny s dětmi, pro milovníky dokumentů, chystáme i jednu retrospektivní přehlídku a
Festival latinskoamerické kinematografie,“ naznačil i prozradil Drechsler.
Návštěvníci pardubického letního kina také vědí, že dramaturgie není sestavována nahodile. Většina filmových novinek má v
Pardubicích svou open air premiéru a přijíždějí je představit filmaři osobně. Za 10 let existence letního kina se mohli pardubičtí
diváci setkat s více než desítkou herců, režisérů a scenáristů, například s Fero Feničem, Janem Svěrákem, Zdeňkem Troškou,
Jurajem Herzem, Janem Hřebejkem, Zdeňkem Zelenkou či režisérkami Irenou Pavláskovou a Olgou Špátovou.
Mužem, který se do Pardubic rád vrací, je i režisér Filip Renč – ten přijel do Pardubického letního kina Pernštejn poprvé
před šesti lety, v roce 2010, kdy představil svůj tehdy nový film Hlídač č. 47. Letos se ujme funkce čestného patrona
Pardubického letního kina Pernštejn a slavnostně jej 1. července otevře uvedením svého aktuálního filmového počinu Lída
Baarová.
Milovníci filmu se ale mohou vypravit do prostoru areálu u Skateparku, kde bude letos letní kino opět sídlit, už 29. července,
kdy je připravena předpremiérová projekce filmu Everest v rámci Českých akademických her, pořádaných Univerzitou
Pardubice. „Spolupráci se zdejší univerzitou chceme nadále prohlubovat, stejně jako se statutárním městem Pardubice, které
letní kino výrazně finančně podporuje,“ slíbil promotér Tomáš Drechsler.
Pardubické letní kino muselo za prvních deset let své existence překonat řadu překážek. Ztrácelo a znovu nacházelo své
místo působení, byly mu kráceny a opět navyšovány dotace od pardubického magistrátu, městská policie návštěvníkům
věnovala střídavě příliš malou a někdy naopak příliš velkou pozornost. Lidé bydlící v okolí žehrali na rušení nočního klidu,
pravidelní návštěvníci zase nejednou žádali, aby se letní kino vrátilo tam, kde začínalo – do Tyršových sadů.
I letos budou všechny projekce zdarma

Region vydání: Právo - severovýchodní Čechy
Foto autor: Foto Archiv LKPernštejn
Foto popis: Kouzlo pardubického letního kina – je zdarma, kapacita neomezená, sedí se v trávě, lze si přinést deku nebo i
židli.
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Letní kino otevře Renč s Baarovou
TISK, Datum: 24.06.2016, Zdroj: Bulvár, Strana: 6, Vytištěno: 15 000, Rubrika: Prezentace

Jestli se něčím před jinými městy můžeme chlubit, je to bezesporu letní kino. Každoletní projekci špičkových bijáků, která je pro
diváka zdarma, snad nikdo jiný nemá. Za deset let fungování téhle bezesporu největší kulturní akce regionu si Pardubické
letní kino Pernštejn oblíbily desetitisíce lidí, kteří si jeho projekce budou vychutnávat i během letošních prázdnin.
Kromě davů diváků přitahuje letní kino i osobnosti. V uplynulých letech sem přijeli například Fero Fenič, Jan Svěrák, Zdeněk
Troška, Juraj Herz a spousta dalších. Letos sezónu Pardubického letního kina Pernštejn otevře režisér Filip Renč, který
bude nejenom jeho prvním hostem, ale také zároveň partnerem celého jedenáctého ročníku. Do města perníku přiveze svůj
zatím poslední film Lída Baarová.
Renč ale nebude jedinou osobností, která přijede mezi diváky letního kina. Do Pardubic zamíří během léta i náčelník žlutých
trabantů Dan Přibáň, který s sebou vezme cestopisný snímek Trabantem do posledního dechu. „Těší nás, že se k nám tvůrci
filmů rádi vracejí. Snad i to je pro nás důkaz, že naše snaha vytvářet v Pardubicích každé léto příjemné prostředí, není zcela
marná,“ říká k tomu pořadatel kina Tomáš Drechsler.
A přestože se do Pardubického letního kina Pernštejn chodí na osobnosti, dobré pivo a chutné občerstvení, hlavním cílem
diváků jsou pochopitelně filmy. Letos se program kina filmovými peckami doslova hemží.
Quentin Tarantino a Osm hrozných, Tomáš Weinreb, Petr Kazda a Já, Olga Hepnarová, Jan Pachl a Ganster Ka, Jan
Prušinovský a Kobry a užovky nebo Danny Boyle a Steve Jobs, to je jen malý výčet trháků, ze kterých mohou diváci kina
vybírat. „Každý rok klademe důraz na to, aby si z naší nabídky vybral každý. Proto máme dětské středy nebo srpnové projekce
z dílny HBO, které se nikde jinde na promítací plátno nedostanou,“ dodává Drechsler.
Z bohatého programu, jehož kompletní podobu najdete na www.letni-kino.cz, si svoji dávku letních filmových projekcí vybere
úplně každý. Pak zbývá už jen dorazit do prostoru vedle pardubického skateparku a pod hvězdnou oblohou se nechat hýčkat
kinematografickými pochoutkami.

Zpět

Předehra pozítří, naplno se kino rozjede v pátek za dohledu Renče
TISK, Datum: 27.06.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 171 562, Prodáno: 146 259, Čtenost: 612 533,
Rubrika: Kraj Pardubický

Ve středu oficiálně začne 11. ročník pardubického letního kina . To plánuje více než 60 prázdninových večerů bavit diváky
filmy z celého světa. Nebudou chybět ani oblíbené filmové delegace. První dorazí v pátek se snímkem Lída Baarová.
PARDUBICE Plánovaný návrat k Tyršovým sadům sice nevyšel, ale i tak pořadatelé letního kina plánují další úspěšnou sezonu
prázdninového bezplatného promítání.
To se sice bude konat v méně útulném areálu u lihovaru, ale i do něj si lidé loni našli cestu a na mnoho filmů bylo plno.
„Za uplynulou dekádu si na Pardubické letní kino lidé zvykli tak, že návštěvníky každoročně počítáme na desetitisíce a už
týdny před zahájením čelíme dotazům, co bude v nadcházející sezoně na programu. Také letošek přinese do areálu vedle
pardubického skateparku poslední novinky z filmového světa, raritní snímky, které se nikde jinde na promítací plátno
nedostanou, a řadu hostů z režisérských židlí a hereckých šaten,“ uvedl zakladatel letního kina Jan Motyčka. Letošním prvním
hostem a zároveň čestným patronem jedenácté sezony bude režisér Filip Renč.
Do pardubického letního kina poprvé přijel před šesti lety, v roce 2010, aby tady představil svůj tehdy nový film Hlídač č. 47.
Letos odstartuje sezonu už v pátek 1. července svým zatím posledním filmem Lída Baarová. Ještě před tím však na nedočkavé
milovníky filmu čeká středeční předprojekce snímku Everest, bude se promítat v rámci Českých akademických her pořádaných
Univerzitou Pardubice.
„Univerzita se tak stala dalším partnerem letního kina a staví se po bok například pardubického pivovaru,“ uvedl další
pořadatel kina Tomáš Drechsler, který dodal, že pivovar si letos připomíná 145. výročí svého založení a narozeniny hodlá
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oslavit gastronomickými novinkami pro návštěvníky kina.
Stejně jako v minulých letech nabízí lidem bezplatně hodně různorodý mix žánrů.
Diváci se mohou těšit třeba na poslední počin uznávaného amerického režiséra Quentina Tarantina Osm hrozných. Jeho zimní
western může v rozpálených letních Pardubicích fanoušky netradičního vyprávění náležitě ochladit.
Ve středu se dočkají děti
Na programu je ovšem také drsné svědectví o české vražedkyni Já, Olga Hepnarová nebo životopisné drama o zakladateli
společnosti Apple Stevu Jobsovi. Doplní je například Kobry a užovky režiséra Jana Prušinovského nebo drama Ztraceni v
Mnichově. Pro rodiny s dětmi jsou pak v programu na každou středu přichystané animované filmy V hlavě, Hotel Transylvánie II,
Velká šestka nebo Popelka.
„Každý rok klademe důraz na to, aby si z naší nabídky vybral každý. Proto máme dětské středy nebo srpnové projekce z dílny
HBO, které se nikde jinde na promítací plátno nedostanou,“ uvedl Drechsler.
Letos se tak z produkce americké televizní společnosti budou moci lidé seznámit například s pilotním dílem seriálu Vinyl,
zasazeného do New Yorku sedmdesátých let minulého století. Velkolepou jízdu napříč hudební branží, jež byla v době nástupu
punku, diska a hip-hopu prosáklá drogami a sexem, režíroval oscarový tvůrce Martin Scorsese.
Cestopisný film Trabantem do posledního dechu přiveze do Pardubic tvůrce a jeden z hlavních herců v jedné osobě Dan
Přibáň. Také on se do letního kina po letech vrací, uvedl zde již snímek o putování trabantem napříč Amerikou.
„Těší nás, že se k nám tvůrci filmů rádi vracejí. Snad i to je pro nás důkaz, že naše snaha vytvářet v Pardubicích každé léto
příjemné prostředí není zcela marná,“ uzavřel Drechsler.
Kompletní program najdou lidé na webu www.letni-kino.cz, případně se mohou s aktuálními novinkami o chystaném
doprovodném programu dozvědět na facebookových stránkách letního kina.
Na jedné z nejnavštěvovanější kulturní akci v Pardubickém kraji jsou často k vidění i improvizované koncerty, debaty s herci
nebo neplánovaná setkání. „Letní kino Pernštejn totiž láká lidi nejen z Pardubic, jeho poloha kousek od pardubického nádraží
přibližuje stříbrné plátno pod širým nebem i lidem z dalších měst,“ dodal Motyčka.
Pití půjde objednat on-line
Mezi čistě provozní novinky pak patří možnost objednat si občerstvení přes internet. Nová služba se jmenuje „virtuální číšník“ a
jejím účelem bude odstranit dlouhé fronty na pivo či limonádu.
„Tento systém v objednávání jídla i pití umožňuje vyhnout se čekání u stánku. Objednávku bude možné podat a zaplatit on-line,
prostřednictvím služby virtuálního číšníka, a to nejen o přestávkách, ale také během filmu,“ dodal Tomáš Drechsler s tím, že
bude přístupný přes internetovou aplikaci s přesnou adresou http://www.deepvision.cz/wifi-cisnik/.
***
Fakta Červencový program letního kina Pardubice 29. 6. 2016, středa Everest VB/USA/Island, 2015, 121 min 1. 7. 2016, pátek
Lída Baarová drama, Česko, 2016, 110 min 2. 7. 2016, sobota Šílený Max Austrálie/USA, 2015, 120 min. 3. 7. 2016, neděle
Spectre krimi, GBR/USA, 2015, 150 min. 4. 7. 2016, pondělí Taxi Teherán drama, Írán, 2015, 82 min. 5. 7. 2016, úterý Pivo a
Pardubice dokument, Česko, 2015, 30 min. 6. 7. 2016, středa V hlavě animovaný, USA, 2015, 94 min. 7. 7. 2016, čtvrtek
Gangster Ka krimithriller, Česko, 2015, 100 min. 8. 7. 2016, pátek Gangster Ka: Afričan thriller, ČR, 2015, 100 min. 9. 7. 2016,
sobota Osm hrozných western, USA, 2015, 167 min. 10. 7. 2016, neděle Avengers akční/sci-fi, USA, 2015, 141 min. 11. 7.
2016, pondělí Mládí komedie, ITA/FRA, 2015, 124 min. 12. 7. 2016, úterý Suburra krimi/thriller, Itálie, 2015, 134 min. 13. 7.
2016, středa Hotel Transylvánie 2 anim., 2015, 90 min. 14. 7. 2016, čtvrtek Noc bez Moci drama, SLO/ČR, 2015, 89 min. 15. 7.
2016, pátek Já, Olga Hepnarová drama, ČR, 2016,105 min. 16. 7. 2016, sobota Room drama, IR/KAN, 2015, 118 min. 17. 7.
2016, neděle Star Wars sci-fi, USA, 2015, 136 min. 18. 7. 2016, pondělí Dánská dívka drama, GBR/BEL, 2015, 119 min. 19. 7.
2016, úterý Whiplash drama, USA, 2014, 107 min. 20. 7. 2016, středa Velká šestka animovaný, USA, 2014, 108 min. 21. 7.
2016, čtvrtek Zkáza krásou dokument, Česko, 2016, 90 min. 22. 7. 2016, pátek Ztraceni v Mnichově drama, ČR, 2015, 105
min. 23. 7. 2016, sobota Saulův syn drama, Maďarsko, 2015, 107 min. 24. 7. 2016, neděle Ant-Man akční/sci-fi, USA, 2015,
117 min. 25. 7. 2016, pondělí Boj válečný, Dánsko, 2015, 115 min. 26. 7. 2016, úterý Steve Jobs drama, USA/GBR, 2015, 122
min. 27. 7. 2016, středa Popelka rodinný, USA/GBR, 2015, 114 min. 28. 7. 2016, čtvrtek Trabantem do posledního dechu
dokument, ČR, 2016, 96 min. 29. 7. 2016, pátek Kobry a užovky drama, Česko, 2015, 111 min. 30. 7. 2016, sobota Ex Machina
mysteriózní, GBR, 2015, 108 min. 31. 7. 2016, neděle Jurský svět akční/sci-fi, USA, 2015, 125 min.
Provoz letního kina Promítání začíná v první půlce prázdnin vždy kolem půl desáté večer, v srpnu pak o půl hodiny dříve. Lidé
mohou sledovat filmy ze židlí, lavic a nebo z dek, které si přinesou. Na všechny akce v kině je vstup zcela zdarma. Promítání se
ruší pouze v případě extrémně nevyvedeného počasí. V areálu mezi lihovarem a skateparkem je k dostání i veškeré
občerstvení.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
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Letní kino se chystá na start, pití bude možné koupit přes internet URL
WEB, Datum: 27.06.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Ve středu oficiálně začne 11. ročník pardubického letního kina . Plánuje více než 60 prázdninových večerů bavit diváky filmy
z celého světa. Nebudou chybět ani oblíbené filmové delegace. První dorazí v pátek se snímkem Lída Baarová.
Plánovaný návrat k Tyršovým sadům sice nevyšel, ale i tak pořadatelé letního kina plánují další úspěšnou sezonu
prázdninového bezplatného promítání. Bude se sice konat v méně útulném areálu u lihovaru, ale i do něj si lidé loni našli cestu
a na mnoho filmů bylo plno.
„Za uplynulou dekádu si na Pardubické letní kino lidé zvykli tak, že návštěvníky každoročně počítáme na desetitisíce a už
týdny před zahájením čelíme dotazům, co bude v nadcházející sezoně na programu. Také letošek přinese do areálu vedle
pardubického skateparku poslední novinky z filmového světa, raritní snímky, které se nikde jinde na promítací plátno
nedostanou, a řadu hostů z režisérských židlí a hereckých šaten,“ uvedl zakladatel letního kina Jan Motyčka.
Letošním prvním hostem a zároveň čestným patronem jedenácté sezony bude režisér Filip Renč. Do pardubického letního
kina poprvé přijel před šesti lety, v roce 2010, aby tady představil svůj tehdy nový film Hlídač č. 47.
Letos odstartuje sezonu už v pátek 1. července svým zatím posledním filmem Lída Baarová. Ještě před tím však na nedočkavé
milovníky filmu čeká středeční předprojekce snímku Everest, bude se promítat v rámci Českých akademických her pořádaných
Univerzitou Pardubice.
„Univerzita se tak stala dalším partnerem letního kina a staví se po bok například pardubického pivovaru,“ uvedl další
pořadatel kina Tomáš Drechsler, který dodal, že pivovar si letos připomíná 145. výročí svého založení a narozeniny hodlá
oslavit gastronomickými novinkami pro návštěvníky kina.
Stejně jako v minulých letech nabízí lidem bezplatně hodně různorodý mix žánrů. Diváci se mohou těšit třeba na poslední počin
uznávaného amerického režiséra Quentina Tarantina Osm hrozných. Jeho zimní western může v rozpálených letních
Pardubicích fanoušky netradičního vyprávění náležitě ochladit. Ve středu se dočkají děti
Na programu je ovšem také drsné svědectví o české vražedkyni Já, Olga Hepnarová nebo životopisné drama o zakladateli
společnosti Apple Stevu Jobsovi. Doplní je například Kobry a užovky režiséra Jana Prušinovského nebo drama Ztraceni v
Mnichově.
Pro rodiny s dětmi jsou pak v programu na každou středu přichystané animované filmy V hlavě, Hotel Transylvánie II, Velká
šestka nebo Popelka.
„Každý rok klademe důraz na to, aby si z naší nabídky vybral každý. Proto máme dětské středy nebo srpnové projekce z dílny
HBO, které se nikde jinde na promítací plátno nedostanou,“ uvedl Drechsler.
Letos se tak z produkce americké televizní společnosti budou moci lidé seznámit například s pilotním dílem seriálu Vinyl,
zasazeného do New Yorku sedmdesátých let minulého století. Velkolepou jízdu napříč hudební branží, jež byla v době nástupu
punku, diska a hip-hopu prosáklá drogami a sexem, režíroval oscarový tvůrce Martin Scorsese. Putování trabantem přiblíží
Pribáň
Cestopisný film Trabantem do posledního dechu přiveze do Pardubic tvůrce a jeden z hlavních herců v jedné osobě Dan
Přibáň. Také on se do letního kina po letech vrací, uvedl zde již snímek o putování trabantem napříč Amerikou. Zajímá vás
dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
„Těší nás, že se k nám tvůrci filmů rádi vracejí. Snad i to je pro nás důkaz, že naše snaha vytvářet v Pardubicích každé léto
příjemné prostředí není zcela marná,“ uzavřel Drechsler.
Kompletní program najdou lidé na webu letního kina , případně se mohou s aktuálními novinkami o chystaném doprovodném
programu dozvědět na jeho facebookových stránkách.
Na jedné z nejnavštěvovanější kulturní akci v Pardubickém kraji jsou často k vidění i improvizované koncerty, debaty s herci
nebo neplánovaná setkání.
„Letní kino Pernštejn totiž láká lidi nejen z Pardubic, jeho poloha kousek od pardubického nádraží přibližuje stříbrné plátno pod
širým nebem i lidem z dalších měst,“ dodal Motyčka. Pití půjde objednat on-line
Mezi čistě provozní novinky pak patří možnost objednat si občerstvení přes internet. Nová služba se jmenuje „virtuální číšník“ a
jejím účelem bude odstranit dlouhé fronty na pivo či limonádu.
„Tento systém v objednávání jídla i pití umožňuje vyhnout se čekání u stánku. Objednávku bude možné podat a zaplatit on-line,
prostřednictvím služby virtuálního číšníka, a to nejen o přestávkách, ale také během filmu,“ dodal Tomáš Drechsler. Virtuální
číšník bude přístupný přes internetovou aplikaci .
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Letní kino zahájí zítra film Everest
TISK, Datum: 28.06.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Víte o tom?
Pardubice – Jedenáctý ročník Pardubického letního kina Pernštejn oficiálně začne v pátek 1. července filmem režiséra Filipa
Renče Lída Baarová.
Slavnostní projekci však bude předcházet speciální promítání thrilleru Everest, který bude součástí doprovodného programu
Akademických her.
Filmové novinky z celého světa budou vedle pardubického skateparku promítat do konce srpna.
I letos budou všechny projekce zdarma.
V červenci se bude začínat o půl desáté večer.
„Vždy klademe důraz na to, aby si z naší nabídky vybral každý. Máme dětské středy nebo srpnové projekce z dílny HBO, které
se nikde jinde na promítací plátno nedostanou,” uvedl jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
V červenci bude možné spatřit například Osm hrozných od Quentina Tarantina či historické drama o poslední popravené na
území Československa Já, Olga Hepnarová. Nejen pro děti se bude promítat Hotel Transylvánie II nebo animovaný film V hlavě.
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Letní kino zahájí ve středu film Everest URL
WEB, Datum: 28.06.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice – Jedenáctý ročník Pardubického letního kina Pernštejn oficiálně začne v pátek 1. července filmem režiséra Filipa
Renče Lída Baarová.
"Slavnostní projekci však bude předcházet speciální promítání thrilleru Everest, který bude součástí doprovodného programu
Akademických her. Filmové novinky z celého světa budou vedle pardubického skateparku promítat do konce srpna.I letos
budou všechny projekce zdarma.
V červenci se bude začínat o půl desáté večer.
„Vždy klademe důraz na to, aby si z naší nabídky vybral každý. Máme dětské středy nebo srpnové projekce z dílny HBO, které
se nikde jinde na promítací plátno nedostanou," uvedl jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.V červenci bude
možné spatřit například Osm hrozných od Quentina Tarantina či historické drama o poslední popravené na území
Československa Já, Olga Hepnarová. Nejen pro děti se bude promítat Hotel Transylvánie II nebo animovaný film V hlavě."
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Pardubické letní kino dnes zahájí film Everest
TISK, Datum: 29.06.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 2, Autor: (bn), Vytištěno: 17 000, Čtenost: 19 700, Rubrika: Chrudimsko

Pardubice – Dnes večer začíná druhá dekáda Pardubického letního kina . Stejně jako minulý rok, tak i letos se utáboří vedle
skateparku u nádraží. V programu na návštěvníky čekají zdarma poslední filmové novinky, snímky pro děti, ale také projekce,
které se běžně v kinech neuvádějí.
Prvním snímkem letošního programu bude projekce filmu Everest. Oficiálně kino odstartuje v pátek zatím posledním filmem
režiséra Filipa Renče Lída Baarová. Známý režisér byl v Pardubickém letním kině naposledy před šesti lety, aby zde uvedl svůj
snímek Hlídač č. 47. Nyní je Renč čestným patronem akce.
„Nemůžeme to zcela potvrdit, ale režisér Filip Renč by se mohl na zahájení objevit,“ prozradil promotér kina Jan Motyčka.
Návštěvnost, kterou organizátoři akce počítají na desetitisíce, svědčí o popularitě kina mezi obyvateli.
„Každý rok klademe důraz na to, aby si z naší nabídky vybral každý,“ vysvětlil spolupořadatel letního kina Tomáš Drechsler.
Pro ty nejmenší jsou v plánu dětské středy. K vidění zde budou například animované filmy V hlavě, Hotel Transylvánie II, Velká
šestka či Popelka.
„V srpnu počítáme s projekcemi z dílny HBO, které se nikde jinde na promítací plátno nedostanou,“ popsal provozovatel letního
kina. PŘIJEDE I TRABANT Kromě úvodních snímků jsou pro diváky připraveny tituly v podobě posledního počinu Quentina
Tarantina Osm hrozných, svědectví o české vražedkyni Já, Olga Hepnarová nebo životopisné drama o zakladateli společnosti
Apple Stevu Jobsovi. Doplní je například Kobry a užovky režiséra Jana Prušinovského nebo komedie Ztraceni v Mnichově.
Cestopis Trabantem do posledního dechu přiveze do Pardubic tvůrce a zároveň jeden z hlavních protagonistů Dan Přibáň. I on
se do letního kina vrací po letech, kdy zde uváděl snímek o putování trabantem napříč Amerikou.
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Letní kino začíná dnes večer u skateparku! Everestem
TISK, Datum: 29.06.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818, Rubrika: Pardubicko

Prázdniny oživí filmy promítané zdarma, ale i dobré jídlo a pití.
Pardubice – Dnes večer startuje již druhá dekáda Pardubického letního kina . Stejně jako minulý rok, tak i letos se utáboří
vedle skateparku u nádraží. V programu na návštěvníky čekají zdarma poslední filmové novinky, snímky pro děti, ale také
projekce, které se běžně v kinech neuvádějí.
PŘIJEDE I FILIP RENČ?
Prvním snímkem letošního programu bude Everest (viz foto). Tato projekce je součástí doprovodného programu Českých
akademických her, které pořádá Univerzita Pardubice. „Pardubická univerzita se letos stala jedním z partnerů akce,“ potvrdil
spolupořadatel letního kina Tomáš Drechsler.
Oficiálně kino odstartuje v pátek zatím posledním filmem režiséra Filipa Renče Lída Baarová. Známý režisér navštívil
Pardubické letní kino naposledy před šesti lety, aby zde uvedl svůj snímek Hlídač č. 47. Nyní je Renč čestným patronem
akce. „Režisér Filip Renč by se mohl na zahájení objevit, ale nemůžeme to zcela potvrdit,“ prozradil promotér kina Jan Motyčka.
Návštěvnost, kterou organizátoři počítají na desetitisíce, svědčí o popularitě kina mezi obyvateli. „Každý rok klademe důraz na
to, aby si z naší nabídky filmů mohl vybral každý,“ vysvětlil Tomáš Drechsler.
Pro ty nejmenší jsou v plánu dětské středy. K vidění zde budou například animované filmy V hlavě, Hotel Transylvánie II, Velká
šestka či Popelka.
„V srpnu počítáme s projekcemi z dílny HBO, které se nikde jinde na promítací plátno nedostanou,“ popsal provozovatel letního
kina. PERLIČKY PROGRAMU Vzrůstající poptávku po zahraničních seriálech uspokojí promítání pilotního dílu cyklu z americké
produkce s názvem Vinyl.
Příběh se odehrává v New Yorku sedmdesátých let minulého století a je projížďkou divokými hudebními začátky.
Kromě úvodních snímků jsou pro diváky připraveny tituly v podobě posledního počinu Quentina Tarantina Osm hrozných,
svědectví o české vražedkyni Já, Olga Hepnarová nebo životopisné drama o zakladateli společnosti Apple Stevu Jobsovi.
Doplní je například Kobry a užovky režiséra Jana Prušinovského nebo komedie Ztraceni v Mnichově.
Cestopis Trabantem do posledního dechu přiveze do Pardubic tvůrce a zároveň jeden z hlavních protagonistů Dan Přibáň. I on
se do letního kina vrací po letech, kdy zde uváděl snímek o putování trabantem napříč Amerikou.
„Těší nás, že se k nám tvůrci filmů rádi vracejí.
Snad i to je pro nás důkaz, že naše snaha vytvářet v Pardubicích každé léto příjemné prostředí, není zcela marná,”
poznamenal Tomáš Drechsler.
IMPROVIZOVANÉ AKCE Na jedné z nejnavštěvovanějších prázdninových kulturních akcí v Pardubickém kraji se často rodí
improvizované koncerty, debaty s herci nebo neplánovaná setkání. Ty nebudou samozřejmě chybět ani letos.
Na diváky čekají kromě dobrého piva i různé kulinářské speciality.
„Letní kino láká zájemce nejen z Pardubic. Jeho poloha kousek od vlakového nádraží přibližuje stříbrné plátno i lidem z dalších
měst,“ vysvětlil Tomáš Drechsler.
Program kina na nejbližší dny
středa 29. června Everest VB/USA/Island, 2015, 121 minut, režie: B. Kormákur pátek 1. července Lída Baarová,
životopisný/drama, Česko, 2016, 110 minut, režie: Filip Renč sobota 2. července Šílený Max: Zběsilá cesta, akční,
Austrálie/USA, 2015, 120 minut, režie: G. Miller neděle 3. července Spectre, akční/krimi/thriller, GBR/USA, 2015, 150 minut,
režie: Sam Mendes

Region vydání: Východní Čechy
O autorovi: Eliška Kolmanová
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Letní kino začíná dnes večer u skateparku! Everestem URL
WEB, Datum: 29.06.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Z regionu
Pardubice - Prázdniny oživí filmy promítané zdarma, ale i dobré jídlo a pití.
"Program kina ?na nejbližší dnystředa 29. června Everest VB/USA/Island, 2015, 121 minut, režie: B. Kormákurpátek 1.
července Lída Baarová, životopisný/drama, Česko, 2016, 110 minut, režie: Filip Renčsobota 2. července Šílený Max: Zběsilá
cesta, akční, Austrálie/USA, 2015, 120 minut, režie: G. Millerneděle 3. července Spectre, akční/krimi/thri-ller, GBR/USA, 2015,
150 minut, režie: Sam Mendes
Ve středu večer startuje již druhá dekáda Pardubického letního kina . Stejně jako minulý rok, tak ?i letos se utáboří vedle
skateparku u nádraží. V programu na návštěvníky čekají zdarma poslední filmové novinky, snímky pro děti, ale také projekce,
které se běžně v kinech neuvádějí.
PŘIJEDE I FILIP RENČ?
Prvním snímkem letošního programu bude Everest. Tato projekce je součástí doprovodného programu Českých akademických
her, které pořádá Univerzita Pardubice. „Pardubická univerzita se letos stala jedním z partnerů akce," potvrdil spolupořadatel
letního kina Tomáš Drechsler.Oficiálně kino odstartuje v pátek zatím posledním filmem režiséra Filipa Renče Lída Baarová.
Známý režisér navštívil Pardubické letní kino naposledy před šesti lety, aby zde uvedl svůj snímek Hlídač č. 47. Nyní je Renč
čestným patronem akce. „Režisér Filip Renč by se mohl na zahájení objevit, ale nemůžeme to zcela potvrdit," prozradil
promotér kina Jan Motyčka.Návštěvnost, kterou organizátoři počítají na desetitisíce, svědčí o popularitě kina mezi obyvateli.
„Každý rok klademe důraz na to, aby si z naší nabídky filmů mohl vybral každý," vysvětlil Tomáš Drechsler.Pro ty nejmenší
jsou?v plánu dětské středy. K vidění zde budou například animované filmy V hlavě, Hotel Transylvánie II, Velká šestka či
Popelka.„V srpnu počítáme s projekcemi z dílny HBO, které se nikde jinde na promítací plátno nedostanou," popsal
provozovatel letního kina.
PERLIČKY PROGRAMU
Vzrůstající poptávku po zahraničních seriálech uspokojí promítání pilotního dílu cyklu z americké produkce s názvem
Vinyl.Příběh se odehrává v New Yorku sedmdesátých let minulého století a je projížďkou divokými hudebními začátky.Kromě
úvodních snímků jsou pro diváky připraveny tituly v podobě posledního počinu Quentina Tarantina Osm hrozných, svědectví ?
o české vražedkyni Já, Olga Hepnarová nebo životopisné drama o zakladateli společnosti Apple Stevu Jobsovi. Doplní je
například Kobry a užovky režiséra Jana Prušinovského nebo komedie Ztraceni v Mnichově.Cestopis Trabantem do posledního
dechu přiveze do Pardubic tvůrce a zároveň jeden z hlavních protagonistů Dan Přibáň. I on se do letního kina vrací po letech,
kdy zde uváděl snímek ?o putování trabantem napříč Amerikou.„Těší nás, že se k nám tvůrci filmů rádi vracejí. Snad i to je pro
nás důkaz, že naše snaha vytvářet ?v Pardubicích každé léto příjemné prostředí, není zcela marná," poznamenal Tomáš
Drechsler.
IMPROVIZOVANÉ AKCE
Na jedné z nejnavštěvovanějších prázdninových kulturních akcí v Pardubickém kraji se často rodí improvizované koncerty,
debaty ?s herci nebo neplánovaná setkání. Ty nebudou samozřejmě chybět ani letos.Na diváky čekají kromě dobrého piva i
různé kulinářské speciality.„Letní kino láká zájemce nejen z Pardubic. Jeho poloha kousek od vlakového nádraží přibližuje
stříbrné plátno i lidem z dalších měst," vysvětlil Tomáš Drechsler.
Eliška Kolmanová"
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Letní kino začíná dnes večer u skateparku! Everestem URL
WEB, Datum: 29.06.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Prázdniny oživí filmy promítané zdarma, ale i dobré jídlo a pití.
"Program kina ?na nejbližší dnystředa 29. června Everest VB/USA/Island, 2015, 121 minut, režie: B. Kormákurpátek 1.
července Lída Baarová, životopisný/drama, Česko, 2016, 110 minut, režie: Filip Renčsobota 2. července Šílený Max: Zběsilá
cesta, akční, Austrálie/USA, 2015, 120 minut, režie: G. Millerneděle 3. července Spectre, akční/krimi/thri-ller, GBR/USA, 2015,
150 minut, režie: Sam Mendes
Ve středu večer startuje již druhá dekáda Pardubického letního kina . Stejně jako minulý rok, tak ?i letos se utáboří vedle
skateparku u nádraží. V programu na návštěvníky čekají zdarma poslední filmové novinky, snímky pro děti, ale také projekce,
které se běžně v kinech neuvádějí.
PŘIJEDE I FILIP RENČ?
Prvním snímkem letošního programu bude Everest. Tato projekce je součástí doprovodného programu Českých akademických
her, které pořádá Univerzita Pardubice. „Pardubická univerzita se letos stala jedním z partnerů akce," potvrdil spolupořadatel
letního kina Tomáš Drechsler.Oficiálně kino odstartuje v pátek zatím posledním filmem režiséra Filipa Renče Lída Baarová.
Známý režisér navštívil Pardubické letní kino naposledy před šesti lety, aby zde uvedl svůj snímek Hlídač č. 47. Nyní je Renč
čestným patronem akce. „Režisér Filip Renč by se mohl na zahájení objevit, ale nemůžeme to zcela potvrdit," prozradil
promotér kina Jan Motyčka.Návštěvnost, kterou organizátoři počítají na desetitisíce, svědčí o popularitě kina mezi obyvateli.
„Každý rok klademe důraz na to, aby si z naší nabídky filmů mohl vybral každý," vysvětlil Tomáš Drechsler.Pro ty nejmenší
jsou?v plánu dětské středy. K vidění zde budou například animované filmy V hlavě, Hotel Transylvánie II, Velká šestka či
Popelka.„V srpnu počítáme s projekcemi z dílny HBO, které se nikde jinde na promítací plátno nedostanou," popsal
provozovatel letního kina.
PERLIČKY PROGRAMU
Vzrůstající poptávku po zahraničních seriálech uspokojí promítání pilotního dílu cyklu z americké produkce s názvem
Vinyl.Příběh se odehrává v New Yorku sedmdesátých let minulého století a je projížďkou divokými hudebními začátky.Kromě
úvodních snímků jsou pro diváky připraveny tituly v podobě posledního počinu Quentina Tarantina Osm hrozných, svědectví ?
o české vražedkyni Já, Olga Hepnarová nebo životopisné drama o zakladateli společnosti Apple Stevu Jobsovi. Doplní je
například Kobry a užovky režiséra Jana Prušinovského nebo komedie Ztraceni v Mnichově.Cestopis Trabantem do posledního
dechu přiveze do Pardubic tvůrce a zároveň jeden z hlavních protagonistů Dan Přibáň. I on se do letního kina vrací po letech,
kdy zde uváděl snímek ?o putování trabantem napříč Amerikou.„Těší nás, že se k nám tvůrci filmů rádi vracejí. Snad i to je pro
nás důkaz, že naše snaha vytvářet ?v Pardubicích každé léto příjemné prostředí, není zcela marná," poznamenal Tomáš
Drechsler.
IMPROVIZOVANÉ AKCE
Na jedné z nejnavštěvovanějších prázdninových kulturních akcí v Pardubickém kraji se často rodí improvizované koncerty,
debaty ?s herci nebo neplánovaná setkání. Ty nebudou samozřejmě chybět ani letos.Na diváky čekají kromě dobrého piva i
různé kulinářské speciality.„Letní kino láká zájemce nejen z Pardubic. Jeho poloha kousek od vlakového nádraží přibližuje
stříbrné plátno i lidem z dalších měst," vysvětlil Tomáš Drechsler.
Eliška Kolmanová"
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Letní kino v Pardubicích už začalo URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Film
Pardubice - Prázdniny oživí filmy promítané zdarma, ale i dobré jídlo a pití.
"
Program kina ?na nejbližší dny
středa 29. června Everest VB/USA/Island, 2015, 121 minut, režie: B. Kormákur
pátek 1. července Lída Baarová, životopisný/drama, Česko, 2016, 110 minut, režie: Filip Renč
sobota 2. července Šílený Max: Zběsilá cesta, akční, Austrálie/USA, 2015, 120 minut, režie: G. Miller
neděle 3. července Spectre, akční/krimi/thri-ller, GBR/USA, 2015, 150 minut, režie: Sam Mendes
Ve středu večer startuje již druhá dekáda Pardubického letního kina . Stejně jako minulý rok, tak ?i letos se utáboří vedle
skateparku u nádraží. V programu na návštěvníky čekají zdarma poslední filmové novinky, snímky pro děti, ale také projekce,
které se běžně v kinech neuvádějí.
PŘIJEDE I FILIP RENČ?
Prvním snímkem letošního programu bude Everest. Tato projekce je součástí doprovodného programu Českých akademických
her, které pořádá Univerzita Pardubice. „Pardubická univerzita se letos stala jedním z partnerů akce," potvrdil spolupořadatel
letního kina Tomáš Drechsler.
Oficiálně kino odstartuje v pátek zatím posledním filmem režiséra Filipa Renče Lída Baarová. Známý režisér navštívil
Pardubické letní kino naposledy před šesti lety, aby zde uvedl svůj snímek Hlídač č. 47. Nyní je Renč čestným patronem
akce. „Režisér Filip Renč by se mohl na zahájení objevit, ale nemůžeme to zcela potvrdit," prozradil promotér kina Jan Motyčka.
Návštěvnost, kterou organizátoři počítají na desetitisíce, svědčí o popularitě kina mezi obyvateli. „Každý rok klademe důraz na
to, aby si z naší nabídky filmů mohl vybral každý," vysvětlil Tomáš Drechsler.
Pro ty nejmenší jsou?v plánu dětské středy. K vidění zde budou například animované filmy V hlavě, Hotel Transylvánie II, Velká
šestka či Popelka.
„V srpnu počítáme s projekcemi z dílny HBO, které se nikde jinde na promítací plátno nedostanou," popsal provozovatel letního
kina.
PERLIČKY PROGRAMU
Vzrůstající poptávku po zahraničních seriálech uspokojí promítání pilotního dílu cyklu z americké produkce s názvem Vinyl.
Příběh se odehrává v New Yorku sedmdesátých let minulého století a je projížďkou divokými hudebními začátky.
Kromě úvodních snímků jsou pro diváky připraveny tituly v podobě posledního počinu Quentina Tarantina Osm hrozných,
svědectví ?o české vražedkyni Já, Olga Hepnarová nebo životopisné drama o zakladateli společnosti Apple Stevu Jobsovi.
Doplní je například Kobry a užovky režiséra Jana Prušinovského nebo komedie Ztraceni v Mnichově.
Cestopis Trabantem do posledního dechu přiveze do Pardubic tvůrce a zároveň jeden z hlavních protagonistů Dan Přibáň. I on
se do letního kina vrací po letech, kdy zde uváděl snímek ?o putování trabantem napříč Amerikou.
„Těší nás, že se k nám tvůrci filmů rádi vracejí. Snad i to je pro nás důkaz, že naše snaha vytvářet ?v Pardubicích každé léto
příjemné prostředí, není zcela marná," poznamenal Tomáš Drechsler.
IMPROVIZOVANÉ AKCE
Na jedné z nejnavštěvovanějších prázdninových kulturních akcí v Pardubickém kraji se často rodí improvizované koncerty,
debaty ?s herci nebo neplánovaná setkání. Ty nebudou samozřejmě chybět ani letos.
Na diváky čekají kromě dobrého piva i různé kulinářské speciality.
„Letní kino láká zájemce nejen z Pardubic. Jeho poloha kousek od vlakového nádraží přibližuje stříbrné plátno i lidem z dalších
měst," vysvětlil Tomáš Drechsler.
Eliška Kolmanová"
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Virtuální číšník zkrátí fronty u občerstvení v letním kině
TISK, Datum: 30.06.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 818,
Rubrika: Pardubicko

Na zítřejší zahájení dorazí na projekci u skateparku herečka Zdenka Procházková.
Pardubice – Nejnovějším filmem režiséra Filipa Renče Lída Baarová začne zítra večer promítání v letním kině u skateparku. To
zde bude fungovat až do konce srpna. Filip Renč nakonec na promítání nepřijede, dorazí ale představitelka zestárlé Lídy
Baarové, herečka Zdenka Procházková.
PARDUBICKÉ LETNÍ KINO BUDE PLNÉ NOVINEK
Letos se kino bude pyšnit mnoha novinkami. V první řadě to budou nové internetové stránky, výkonnější projektor a kvalitnější
obraz i zvuk. „Kvalitou se budeme schopni přiblížit projekci v multikině,“ uvedl jeden z provozovatelů Jan Motyčka.
Další novinkou je virtuální číšník. Prostřednictvím této aplikace si lidé budou moci objednat jídlo či pití bez front a zaplatit
kartou. Objednávku jim poté pracovníci občerstvení přinesou přímo ke stolu.
Nejdříve bude služba fungovat jen pro určené a označené stoly. Pokud se osvědčí a bude o ni zájem, pořadatelé zřídí dvě
výdejní místa po stranách hlediště, kam si lidé budou své objednávky chodit vyzvedávat.
„Také budeme mít pod plátnem poprvé pódium, takže naši hosté včetně filmových delegací nebudou muset stát na trávě,“
sdělil provozovatel kina.
SOBOTY VE ZNAMENÍ OSCAROVÝCH SNÍMKŮ
Celý promítací týden je rozdělen také tematicky.
V pondělí jsou uváděny snímky z filmového klubu, v úterý tituly, které jsou na půl cesty, tedy snímky, které nelze zařadit do
žádné jiné kategorie. Ve středu přijdou na řadu animované filmy nebo snímky pro děti. Ve čtvrtek se pak návštěvníci mohou
těšit na dokumenty od HBO nebo české bijáky, které mají své místo v programu Pardubického letního kina také v pátek.
Oscarové snímky se budou vysílat v sobotu. Nedělím dominují komerčně úspěšné filmy.
SRPEN S HBO, ALE TAKÉ OLYMPIJSKÝM PARKEM
V srpnu bude letní kino propojené také s pardubickým olympijským parkem, který bude ve znamení olympiády v brazilském Riu
de Janeiru. „Budeme promítat filmy latinsko-americké produkce a prezentovat se tu bude kuchyně i muzika těchto španělsky
mluvících zemí,“ nalákal na srpnový program Jan Motyčka.
Letní kino letos ve spolupráci s televizí HBO představí první díl seriálu Vinyl, který pojednává o hudební scéně v americkém
New Yorku v sedmdesátých letech minulého století.
V plánu je také prezentovat seriál Mamon o privatizaci velké firmy, který stanice HBO natáčela v České republice.
Na plátně kina uvidí návštěvníci také film Polednice, na němž se televize HBO podílela a který se objeví na prestižním festivalu
v Karlových Varech.
JAK SE VYBÍRAJÍ FILMY DO LETNÍHO KINA?
Jak organizátoři volí snímky do letního kina? Do užšího výběru se dostanou pouze filmy, které mají v ČeskoSlovenské filmové
databázi hodnocení nad 70 procent.
Z přibližně pěti set filmů se nakonec dostane na dvaašedesát snímků, které budou přes léto promítnuty.
„Na některé filmy nezískáme práva. Někdy je problém se společnostmi, které snímky distribuují, protože nevybíráme vstupné.
Jiné jsou příliš drahé,“ přiblížil proces výběru Jan Motyčka, podle něhož bude letošní 11. ročník jedním z nejzajímavějších.
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Virtuální číšník zkrátí fronty u občerstvení v letním kině URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Na zítřejší zahájení dorazí na projekci?u skateparku herečka Zdenka Procházková.
"Nejnovějším filmem režiséra Filipa Renče Lída Baarová začne v pátek večer promítání v letním kině u skateparku. To zde
bude fungovat až do konce srpna. Filip Renč nakonec na promítání nepřijede, dorazí ale představitelka zestárlé Lídy Baarové,
herečka Zdenka Procházková. Letos se kino bude pyšnit mnoha novinkami. V první řadě to budou nové internetové stránky,
výkonnější projektor a kvalitnější obraz i zvuk. „Kvalitou se budeme schopni přiblížit projekci ?v multikině,“ uvedl jeden z
provozovatelů Jan Motyčka. Další novinkou je virtuální číšník. Prostřednictvím této aplikace si lidé budou moci objednat jídlo či
pití bez front a zaplatit kartou. Objednávku jim poté pracovníci občerstvení přinesou přímo ke stolu. Nejdříve bude služba
fungovat jen pro určené ?a označené stoly. Pokud se osvědčí a bude o ni zájem, pořadatelé zřídí dvě výdejní místa po
stranách hlediště, kam si lidé budou své objednávky chodit vyzvedávat. „Také budeme mít pod plátnem poprvé pódium, takže
naši hosté včetně filmových delegací nebudou muset stát na trávě,“ sdělil provozovatel kina. Celý promítací týden je rozdělen
také tematicky. V pondělí jsou uváděny snímky z filmového klubu, ?v úterý tituly, které jsou na půl cesty, tedy snímky, které
nelze zařadit do žádné jiné kategorie. Ve středu přijdou na řadu animované filmy nebo snímky pro děti. Ve čtvrtek se pak
návštěvníci mohou těšit na dokumenty od HBO nebo české bijáky, které mají své místo v programu Pardubického letního
kina také v pátek. Oscarové snímky se budou vysílat ?v sobotu. Nedělím dominují komerčně úspěšné filmy. V srpnu bude letní
kino propojené také s pardubickým olympijským parkem, který bude ve znamení olympiády v brazilském Riu de Janeiru.
„Budeme promítat filmy latinsko-americké produkce a prezentovat se tu bude kuchyně i muzika těchto španělsky mluvících
zemí,“ nalákal na srpnový program Jan Motyčka. Letní kino letos ve spolupráci s televizí HBO představí první díl seriálu Vinyl,
který pojednává o hudební scéně v americkém New Yorku v sedmdesátých letech minulého století. V plánu je také prezentovat
seriál Mamon o privatizaci velké firmy, který stanice HBO natáčela v České republice. Na plátně kina uvidí návštěvníci také film
Polednice, na němž se televize HBO podílela a který se objeví ?na prestižním festivalu ?v Karlových Varech. Jak organizátoři
volí snímky do letního kina? Do užšího výběru se dostanou pouze filmy, které mají v Česko-Slovenské filmové databázi
hodnocení nad 70 procent. Z přibližně pěti set filmů se nakonec dostane na dvaašedesát snímků, které budou přes léto
promítnuty. „Na některé filmy nezískáme práva. Někdy je problém se společnostmi, které snímky distribuují, protože nevybíráme
vstupné. Jiné jsou příliš drahé,“ přiblížil proces výběru Jan Motyčka, podle něhož bude letošní 11. ročník jedním z
nejzajímavějších. Kateřina Koutná"
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Tipy na víkend aneb Pozvánka na vybrané společenské akce v regionu URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: hradecky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura

Východní Čechy - Jako každý týden, i tentokrát Deník čtenářům přináší některé užitečné tipy na společenské události, které se
chystají nejen o víkendu 2. a 3. července.
"Královéhradecký kraj
Hradecko: Šrámková míří nahrávat do studia
Hradec Králové: Původně česko-portugalská, později královédvorská a nyní již hradecká písničkářka Sylvie Šrámková zavítá
během letních prázdnin s kytarovým doprovodem některého ze svých přátel do hradeckého studia Ratejna, aby zde nahrála
své dvě nové autorské folkové skladby, (prozatím) nazývané „Byla jsem zamilovaná" a „Malovaný obrázky". O dramaturgii a
pochopitelně i o zvukovou a hudební režii se přislíbil postarat hradecký fotograf, muzikant a herec divadla Jesličky Jarek Plesar.
Zdaří-li se vše podle plánu, budou natočené písně ke slyšení už v čase babího léta nebo podzimního sychravého počasí na
vlnách Country rádia a Českého rozhlasu.
Jičínsko: Loukotě a řemeny podesáté
Jičín: Tradiční akci pro vozidla z dob počátku motorismu, letos jubilejní 10. ročník Loukotí a řemenů v Jičíně, připravili
pořadatelé na 1. až 3. července. Setkání historických vozidel vyrobených do roku 1918 a motocyklů s řemenovým pohonem
začíná v pátek ve 21 hodin noční jízdou Jičínem se startem v kempu Rumcajs směrem za Valdštejnskou lodžii. V sobotu 2.
července budou vozidla od 9 do 10.30 hodin vystavena na Valdštejnově náměstí, poté vyjedou na výletní jízdu Českým rájem.
Akce skončí v neděli odpoledne opět na Valdštejnově náměstí.
Náchodsko: Zapěje novozélandský sbor
Česká Skalice: Úspěšný novozélandský akademický sbor New Zealand Youth Choir vystoupí v neděli 3. července v 16 hodin v
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici. Sbor získal od svého založení v roce 1979 již řadu výrazných úspěchů.
Koncerty na území Nového Zélandu a zahraničních koncertních turné mu vydobyly pověst souboru, který si trvale udržuje
znamenitou a výrazově přesvědčivou uměleckou úroveň. Posluchačům se představí také sbor z ruského Jekatěrinburgu.
„Vadim Serebrovskij".
Rychnovsko: Slavnosti na počest krajky
Vamberk: Od 1. do 3. července se můžete přijít pokochat krásou krajkářského umění, ve Vamberku se totiž koná 9. ročník
Krajkářských slavností. Od pátku do neděle můžete navštívit výstavy na mnoha místech ve městě (MK Sokolovna, Muzeum
krajky, Radnice, Krajkářská škola, Knihovna, Areál Vamberecké krajky CZ s.r.o.). Součástí slavností budou i tradiční módní
přehlídky Krajkářské školy Vamberk a Modelingové agentury Vlasty Frejvaldové. Sobotní podvečer zpestří od 18 hodin koncert
místního orchestru Uni Big Band za Městským klubem Sokolovna.
Trutnovsko: Noční pochod za východem Slunce
Dolní Kalná: Trasa měří 50 kilometrů a vyrazit je nutné opravdu brzy, tedy den předem. Cílem je totiž Sněžka a východ Slunce.
Přesto si dálkový pochod našel stálé příznivce a tento víkend odstartuje už 40. ročník. Vyrazit lze v pátek mezi 17. a 20.
hodinou od Sokolovny v Dolní Kalné přes Černý Důl, Výrovku a Luční boudu na Sněžku a odtud do Špindlerova Mlýna. Na
zpáteční cestu pořadatelé zajistili autobusy, poslední odjíždí od Dívčí lávky v devět hodin ráno. Loni trasu urazilo 715
pochodníků, nejvzdálenější byl ze Stockholmu.
Pardubický kraj
Chrudimsko: Ke slovu se přihlásila 65. Loutkářská Chrudim
Chrudim: Již 65. Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka a dílna, kde se scházejí čeští amatérští loutkáři, aby představili to
nejlepší, co v minulém roce pro své diváky připravili, se koná ve dnech 30. června – 6. července. Těšit se můžete například na
Loutkové divadlo V Boudě, oblíbené Rámusáky, divadlo Střípek z Plzně a další soubory úspěšné na krajských postupových
přehlídkách. Takzvaný inspirativní program tvoří představení profesionálního divadla. Mezi jinými letos přijede Naivní divadlo
Liberec, Karromato ze Soběslavi nebo Divadlo Drak z Hradce Králové. Hlavní hvězdou bude loutkář a mim Roberto White z
Argentiny. Pro Chrudimáky jsou tradičně oblíbenou součástí celého festivalu večerní koncerty populárních kapel, letos pozvání
přijala kapela pro děti Bombarďák, Jaromír 99, Lenka Dusilová & Baromantika, bubenické trio Mlask, Ulrichovo náměstí a na
závěr sedmidenního loutkářského maratonu přijede Žlutý pes.
Orlickoústecko: U čtyř kostelíčků se rozezní hudba
Králicko: Sobotu využijte k zastaveníčkům u čtyř kostelíků spojených s koncerty. Krátce před desátou dopolední zazní v rámci
projektu Vím já kostelíček v kostelíku v Dolní Lipce varhanní skladby Tobiáše Malého, ve 13 hodin zahrají v Heřmanicích na
akordeon bratři Bílkovi, o dvě hodiny později v Horní Lipce na kytaru Lucie Nesvadbová a program zakončí v 16.30 v
Prostřední Lipce loutkové představení pro dospělé a koncert Václava Uhlíře. Výtěžek z koncertů podpoří sbírku na opravy
místních varhan.
Pardubicko : Letní kino zahajuje sezonu
Pardubice: Jedenáctý ročník Pardubického letního kina Pernštejn oficiálně začne v pátek 1. července filmem režiséra Filipa
Renče Lída Baarová. Slavnostní projekci však již předcházelo speciální promítání thrilleru Everest, které bylo součástí
doprovodného programu Akademických her. Filmové novinky z celého světa budou vedle pardubického skateparku promítat
do konce srpna.
Svitavsko: Na hrad Svojanov zavítá Přemysl Otakar II. s družinou
Svojanov: První prázdninový víkend je na hradě Svojanov už tradičně věnovaný králi Přemyslu Otakaru II. Na své sídlo dorazí s
královnou Kunhutou a početnou družinou. Královské sídlo je připravené na jednu z největších akcí sezony. Na své si přijdou
děti i dospělí. „Nebudou chybět dobová vystoupení, šermířské potyčky, ale i ukázky práce sokolníků s dravými ptáky. Ke slovu
se dostane i mistr kat, který přiblíží, jak se se souzenými lidmi zacházelo ve středověku," uvedl manažer letohradského spolku
Honorata Petr Kubíček. Vrcholem královských slavností bude příjezd královské družiny."
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Tipy na víkend aneb Pozvánka na vybrané společenské akce v regionu URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: krkonossky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura

Východní Čechy - Jako každý týden, i tentokrát Deník čtenářům přináší některé užitečné tipy na společenské události, které se
chystají nejen o víkendu 2. a 3. července.
"Královéhradecký kraj
Hradecko: Šrámková míří nahrávat do studia
Hradec Králové: Původně česko-portugalská, později královédvorská a nyní již hradecká písničkářka Sylvie Šrámková zavítá
během letních prázdnin s kytarovým doprovodem některého ze svých přátel do hradeckého studia Ratejna, aby zde nahrála
své dvě nové autorské folkové skladby, (prozatím) nazývané „Byla jsem zamilovaná" a „Malovaný obrázky". O dramaturgii a
pochopitelně i o zvukovou a hudební režii se přislíbil postarat hradecký fotograf, muzikant a herec divadla Jesličky Jarek Plesar.
Zdaří-li se vše podle plánu, budou natočené písně ke slyšení už v čase babího léta nebo podzimního sychravého počasí na
vlnách Country rádia a Českého rozhlasu.
Jičínsko: Loukotě a řemeny podesáté
Jičín: Tradiční akci pro vozidla z dob počátku motorismu, letos jubilejní 10. ročník Loukotí a řemenů v Jičíně, připravili
pořadatelé na 1. až 3. července. Setkání historických vozidel vyrobených do roku 1918 a motocyklů s řemenovým pohonem
začíná v pátek ve 21 hodin noční jízdou Jičínem se startem v kempu Rumcajs směrem za Valdštejnskou lodžii. V sobotu 2.
července budou vozidla od 9 do 10.30 hodin vystavena na Valdštejnově náměstí, poté vyjedou na výletní jízdu Českým rájem.
Akce skončí v neděli odpoledne opět na Valdštejnově náměstí.
Náchodsko: Zapěje novozélandský sbor
Česká Skalice: Úspěšný novozélandský akademický sbor New Zealand Youth Choir vystoupí v neděli 3. července v 16 hodin v
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici. Sbor získal od svého založení v roce 1979 již řadu výrazných úspěchů.
Koncerty na území Nového Zélandu a zahraničních koncertních turné mu vydobyly pověst souboru, který si trvale udržuje
znamenitou a výrazově přesvědčivou uměleckou úroveň. Posluchačům se představí také sbor z ruského Jekatěrinburgu.
„Vadim Serebrovskij".
Rychnovsko: Slavnosti na počest krajky
Vamberk: Od 1. do 3. července se můžete přijít pokochat krásou krajkářského umění, ve Vamberku se totiž koná 9. ročník
Krajkářských slavností. Od pátku do neděle můžete navštívit výstavy na mnoha místech ve městě (MK Sokolovna, Muzeum
krajky, Radnice, Krajkářská škola, Knihovna, Areál Vamberecké krajky CZ s.r.o.). Součástí slavností budou i tradiční módní
přehlídky Krajkářské školy Vamberk a Modelingové agentury Vlasty Frejvaldové. Sobotní podvečer zpestří od 18 hodin koncert
místního orchestru Uni Big Band za Městským klubem Sokolovna.
Trutnovsko: Noční pochod za východem Slunce
Dolní Kalná: Trasa měří 50 kilometrů a vyrazit je nutné opravdu brzy, tedy den předem. Cílem je totiž Sněžka a východ Slunce.
Přesto si dálkový pochod našel stálé příznivce a tento víkend odstartuje už 40. ročník. Vyrazit lze v pátek mezi 17. a 20.
hodinou od Sokolovny v Dolní Kalné přes Černý Důl, Výrovku a Luční boudu na Sněžku a odtud do Špindlerova Mlýna. Na
zpáteční cestu pořadatelé zajistili autobusy, poslední odjíždí od Dívčí lávky v devět hodin ráno. Loni trasu urazilo 715
pochodníků, nejvzdálenější byl ze Stockholmu.
Pardubický kraj
Chrudimsko: Ke slovu se přihlásila 65. Loutkářská Chrudim
Chrudim: Již 65. Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka a dílna, kde se scházejí čeští amatérští loutkáři, aby představili to
nejlepší, co v minulém roce pro své diváky připravili, se koná ve dnech 30. června – 6. července. Těšit se můžete například na
Loutkové divadlo V Boudě, oblíbené Rámusáky, divadlo Střípek z Plzně a další soubory úspěšné na krajských postupových
přehlídkách. Takzvaný inspirativní program tvoří představení profesionálního divadla. Mezi jinými letos přijede Naivní divadlo
Liberec, Karromato ze Soběslavi nebo Divadlo Drak z Hradce Králové. Hlavní hvězdou bude loutkář a mim Roberto White z
Argentiny. Pro Chrudimáky jsou tradičně oblíbenou součástí celého festivalu večerní koncerty populárních kapel, letos pozvání
přijala kapela pro děti Bombarďák, Jaromír 99, Lenka Dusilová & Baromantika, bubenické trio Mlask, Ulrichovo náměstí a na
závěr sedmidenního loutkářského maratonu přijede Žlutý pes.
Orlickoústecko: U čtyř kostelíčků se rozezní hudba
Králicko: Sobotu využijte k zastaveníčkům u čtyř kostelíků spojených s koncerty. Krátce před desátou dopolední zazní v rámci
projektu Vím já kostelíček v kostelíku v Dolní Lipce varhanní skladby Tobiáše Malého, ve 13 hodin zahrají v Heřmanicích na
akordeon bratři Bílkovi, o dvě hodiny později v Horní Lipce na kytaru Lucie Nesvadbová a program zakončí v 16.30 v
Prostřední Lipce loutkové představení pro dospělé a koncert Václava Uhlíře. Výtěžek z koncertů podpoří sbírku na opravy
místních varhan.
Pardubicko : Letní kino zahajuje sezonu
Pardubice: Jedenáctý ročník Pardubického letního kina Pernštejn oficiálně začne v pátek 1. července filmem režiséra Filipa
Renče Lída Baarová. Slavnostní projekci však již předcházelo speciální promítání thrilleru Everest, které bylo součástí
doprovodného programu Akademických her. Filmové novinky z celého světa budou vedle pardubického skateparku promítat
do konce srpna.
Svitavsko: Na hrad Svojanov zavítá Přemysl Otakar II. s družinou
Svojanov: První prázdninový víkend je na hradě Svojanov už tradičně věnovaný králi Přemyslu Otakaru II. Na své sídlo dorazí s
královnou Kunhutou a početnou družinou. Královské sídlo je připravené na jednu z největších akcí sezony. Na své si přijdou
děti i dospělí. „Nebudou chybět dobová vystoupení, šermířské potyčky, ale i ukázky práce sokolníků s dravými ptáky. Ke slovu
se dostane i mistr kat, který přiblíží, jak se se souzenými lidmi zacházelo ve středověku," uvedl manažer letohradského spolku
Honorata Petr Kubíček. Vrcholem královských slavností bude příjezd královské družiny."
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České Akademické hry v Pardubicích jsou v plném proudu URL
WEB, Datum: 30.06.2016, Zdroj: sportovnilisty.cz, RU / den: 5 000, Rubrika: Články
Od neděle 26. června 2016 bojuje na 2 500 sportovců z českých vysokých škol o akademické mistrovské tituly na Českých
akademických hrách 2016, které hostí východočeské Pardubice. Patnáctého ročníků této exkluzivní multisportovní akce se
účastní sportovci – studenti z celkem 50 vysokých a vyšších odborných škol.
I přesto, že pátek 1. července 2016 je posledním soutěžním dnem, Pardubice stále žijí naplno sportem. Během šesti dnů musí
organizátoři zajistit start sportovců ve 22 sportech na 15 sportovištích po celém městě.
Poslední den školního roku, tedy čtvrtek 30. června 2016, patří v Pardubicích basketbalu, beach volejbalu, florbalu, fotbalu,
házené, nohejbalu, squashi, stolnímu tenisu, tenisu a také veslování. V pátek 1. července 2016 budou na programu poslední
soutěže a zápasy v basketbalu, beach volejbalu, házené, nohejbalu i v lezení na obtížnost.
V průběžném hodnocení vysokých škol se na prvním místě stále drží Karlova univerzita před druhou Masarykovou univerzitou.
Těsně třetí je zatím Univerzita Palackého v Olomouci. Domácí Univerzita Pardubice drží zatím dělené 8 – 9 místo.
Kromě sportovních povinností mají účastníci ČAH možnost využít nabídky bohatého doprovodného programu. Ať už se jedná o
odpočinek v relax zóně s grilováním a hudebním doprovodem, či promítání filmů v pardubickém letním kině. Na závěr je pro
sportovce připravená i závěrečná after party, která se uskuteční v den zakončení ČAH, tedy v pátek 1. Července od 20:00
hodin.
Podrobnosti z ČAH sledujte na zde ... a na Facebooku https://www.facebook.com/ceskeakademickehry2016/.
(Daniela Markupová, SportovniListy.cz, obrázek logo z ČAH)
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Letní kino začíná s Lídou Baarovou
TISK, Datum: 30.06.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (ČTK), Vytištěno: 171 562, Prodáno: 146 259, Čtenost: 612 533, Rubrika:
Kraj Hradecký

Pardubice
Pardubické letní kino chystá o prázdninách 62 projekcí. Na programu 11. ročníku jsou dokumenty, oscarové hity, rodinné
filmy i filmový klub. Na český film Lída Baarová, který kino uvede zítra od 21.30 hodin, přijede i herečka Zdena Procházková.
Do Pardubic by měl v červenci dorazit také cestovatel Dan Přibáň s dokumentem Trabantem do posledního dechu.
Pořadatelé pozvou i tvůrce filmu Já, Olga Hepnarová, který se natáčel i v Pardubickém kraji. V programu je také pilotní snímek
k seriálu Vinyl od Martina Scorseseho.

Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
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Pardubické letní kino nabídne lepší zvuk i obraz
TISK, Datum: 30.06.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (len), Vytištěno: 171 562, Prodáno: 146 259, Čtenost: 612 533, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Kvalitnější obraz i výkonnější zvuk letos nabídne pardubické letní kino , které bude od zítřka promítat vedle
skateparku. „Divácký zážitek se přiblíží tomu v multikině,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
Novinkou bude i možnost objednat si občerstvení přes internet pomocí aplikace virtuální číšník.
Provoz kina zahájí dnes od 21.30 hodin projekce snímku Lída Baarová, na který by měla dorazit i Zdenka Procházková, která v
tomto filmu ztvárnila hlavní roli. V dalších dnech budou k vidění oscarové, rodinné a animované filmy i dokumenty nebo snímky
z filmových klubů. „Myslím, že jsme nikdy neměli lepší filmy,“ řekl Motyčka.
Do letního kina by minimálně jednou za 14 dní měla dorazit filmová delegace. Přijet by měl například cestovatel Dan Přibáň se
svým dokumentem Trabantem do posledního dechu, nebo autoři snímku Já, Olga Hepnarová, který se natáčel i v Pardubickém
kraji. „Na srpen plánujeme mimořádné projekce - seriály Vinyl a Mamon nebo film Polednice, který bude mít premiéru na
festivalu v Karlových Varech.
Promítat se bude celé letní prázdniny, v červenci od 21.30 hodin, v srpnu se bude začínat o půl hodiny dříve.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Filmový maraton začíná
TISK, Datum: 01.07.2016, Zdroj: 5plus2, Strana: 1, Autor: RADEK LATISLAV, Vytištěno: 800 598, Čtenost: 824 323, Rubrika: Titulní strana

Sezona letních kin oživí města. Divákům nabídnou ověřené pecky i novinky
DOBRÁ ZPRÁVA
PARDUBICE / Prázdniny jsou tu! Proč je neprožít s kamarády nebo rodinou při teplých letních večerech u filmového plátna?
Obyvatelé Pardubic tu možnost mají letos již po jedenácté. Promítání pod širým nebem, které začalo už ve středu
dobrodružným dramatem Everest, nabídne kvalitní filmovou produkci po celé prázdniny.
„Za uplynulou dekádu si na Pardubické letní kino lidé zvykli tak, že návštěvníky každoročně počítáme na desetitisíce a už
týdny před zahájením čelíme dotazům, co bude v nadcházející sezoně na programu. Také letošek přinese do areálu vedle
pardubického skateparku poslední novinky z filmového světa, raritní snímky, které se nikde jinde na promítací plátno
nedostanou, a řadu hostů z režisérských židlí a hereckých šaten,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka ke každodennímu
promítání, které je pro všechny diváky zdarma.
Vedle celovečerních a dokumentárních filmů z letošního a loňského roku se na filmovém plátně objeví exkluzivní projekce z
produkce HBO, které Pardubické letní kino pořádá jako jediné v republice.
Filmový maraton dnes zahájí životopisné drama Lída Baarová od režiséra Filipa Renče, který je i patronem letošního ročníku.
Promítání začíná denně po setmění, nejdříve o půl desáté večer, a za extrémně špatného počasí se nekoná.
Zkrátka nepřijdou ani diváci, kteří v Pardubicích nebydlí. Letní kina připravili v Chrudimi, Přelouči, Hlinsku i v Horním Bradle.
VÍCE NA STRANĚ 23

Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
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Pardubické letní kino má lepší obraz i virtuálního číšníka URL
WEB, Datum: 01.07.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Rubrika: Zpravodajstvi
Se začátkem prázdnin startuje i 11. ročník pardubického letního kina . V prostoru mezi lihovarem a skateparkem se opět po
roce na dva měsíce roztočila promítačka. A nabízí české i zahraniční filmy, dramata, komedie, dokumenty, cestopisy a dokonce
i seriál.
Na místě jsou zatím lavičky, ale ještě přibydou i židle. „Výsledkem bude 500 plastových laviček a dalších 500 míst na lavičkách
dřevěných. Kapacita areálu tedy bude minimálně 1000 míst pro sedící diváky. Velký prostor bude i pro deky na trávě,“ říká
promotér Jan Motyčka.Kvalitnější projekceLetní kino má letos jednu významnou novinku. Začíná splňovat parametry multikina.
„V letošním roce se nám podařilo zajistit jak kvalitnější zvuk, tak významně kvalitnější projekci a s tím související velikost plátna.
Dá se říct s trochou nadsázky, že diváci sedící v letním kině prožívají podobný divácký zážitek jako ti, kdo sedí v multikině. V
našem případě to je ale projekce s daleko krásnější atmosférou,“ dodává Motyčka.V letním kině se nepromítá pouze za
výrazně nepříznivého počasí. To znamená, pokud prší celý den a předpověď naznačuje, že bude pršet celou noc. Stává se i to,
že lidé sedí v letním kině s deštníky, když přijde nečekaný déšť.Číšníka zavoláte aplikacíNejvětší novinkou je virtuální číšník.
Jan Motyčka vysvětluje, v čem tato služba spočívá: „V podstatě můžete sedět v letním kině, aniž byste byla nucena jít stát
frontu na bar. Prostřednictvím aplikace si můžete nápoj objednat, zaplatit a dostanete ho na místo, kde bude sedět. Z počátku
to bude platit pouze pro určitou část letního kina. V případě zájmu a úspěchu budeme projekt postupně rozšiřovat.“Pro letošní
ročník Jan Motyčka vybíral z 500 filmů a doplňuje, jaký je tedy dramaturgický plán: „Začíná pondělím, kdy promítáme filmy
tradičně kategorie filmového klubu, v úterý jsou to filmy mezi kategoriemi, ve středu tradičně velmi oblíbené filmy animované a
pro děti, ve čtvrtek potom jsou filmy buď od HBO, dokumenty, nebo české filmy. Pátek se snažíme vždycky zajistit české filmy
ideálně za účasti filmové delegace. V sobotu jsou to potom filmy oscarové a v neděli komerčně úspěšné.“Letošní ročník letního
kina zahájí český film Lída Baarová. A diváci se dnes večer dokonce mohou setkat s herečkou Zdenkou Procházkovou.
Projekce začíná, až se setmí, tedy o půl desáté večer.
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Začíná festivalové léto! O víkendu startuje MFF Karlovy Vary i Rock for People URL
WEB, Datum: 01.07.2016, Zdroj: ČRo - radiozurnal.cz, Autor: Naděžda Hávová, RU / den: 55 760, Rubrika: Vikend
Už víte, co o prvním prázdninovém víkendu podniknete? Vydejte se třeba na Slavnosti Pernštejnského panství, Den řemesel do
Chanovic na Klatovsku, hudební festival Rock for People do Hradce Králové nebo barokní slavnosti do Olomouce. Hezké léto!
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V Praze vystoupí jazzová hvězda Diana KrallV pražské Stromovce začíná v sobotu v 11 hodin charitativní trénink pro organizaci
Animal Eye, která bojuje proti množírnám a nekalým praktikám chovatelů. Návštěvníci stráví zábavných 90 minut, kdy si se
svým psem upevní správné chování pejskaře ve městě a další dovednosti.V pražském Kongresovém centru bude mít v neděli
od 20 hodin koncert kanadská jazzová zpěvačka a klavíristka Diana Krall.Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na
pražském Albertově navštivte netradiční výstavu, která představuje čtyři verze unikátní renesanční mapy Velkého obležení
Malty z roku 1565. Fanoušci historie si expozici, kterou provázejí videoprezentace a další zajímavosti o slavné bitvě o Maltu,
mohou přijít prohlédnout až do konce srpna.Středočeský kraj zve na pohádky i trampský potlachZámek Mníšek pod Brdy
naplánoval na každý prázdninový den speciální dětské Pohádkové prohlídky.Nenechte si v sobotu od 13 hodin ujít Muzejní
potlach v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Vystoupí mimo jiné Kamarádi Staré řeky, Bandoleros, Avízo, Tony Linhart,
Duo Tornádo, Tomáš Pergl a Ota Šantrůček.V jižních Čechách budou závodit dračí loděKoncertem orchestru opery
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích začíná v pátek u řeky Malše ve 21.30 tradiční festival Múzy na vodě.Zamiřte v
sobotu na společensko-sportovní akci Boletice Race, která veřejnosti na jeden den zpřístupní unikátní přírodní lokality ve
vojenském újezdu Boletice. Areál se otevře cyklistům, běžcům i rodinám s dětmi a součástí programu bude i závod dračích lodí
na nejvýše položeném chovném rybníce v Česku – Olšině. Akce začíná v 10 hodin.V Boleticích byly uši SovětůNaplánujte si o
víkendu výlet do krásné krajiny jižních Čech a do Roseče. A vezměte tam děti na akci Léto v kukuřici. Představení souboru
divadla Chůdadlo začíná ve 14 hodin. Na programu je show pro děti a dospělé – akrobacie na chůdách, žongléři se svojí dílnou
a večer bude zakončen ohnivou show. V neděli v 19 hodin potom zamiřte na koncert skupiny Smutný Karel.Na Plzeňsku se
těšte Dona Quijota i Sherlocka HolmeseV Plzni v Lochotínském amfiteátru si v pátek od 20.30 můžete vyslechnout Verdiho
operu Aida v rámci projektu Noc s operou.Příběhy neohroženého rytíře Dona Quijota v podání herce Kamila Halbicha oživí od
soboty prostor U Zvonu v Plzni. Premiérovou inscenací začne devátý ročník největšího open air divadelního festivalu v
Plzeňském kraji Divadelní léto pod plzeňským nebem. Po sobotní premiéře bude následovat do 15. července deset repríz Dona
Quijota a od 20. července sedm repríz loňské komedie Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes! s Pavlem Baťkem jako
Sherlockem Holmesem. Program nabídne ještě 18. července exhibici Slam Poetry Open Air.Místo, kde nejslavnější světový
detektiv nakonec nezemřelSkanzen a zámecký areál Chanovice na Klatovsku zve v sobotu na Den řemesel – 14. ročník
přehlídky řemeslných dovedností Plzeňského kraje. Akce představí kolem 70 oborů tradičních řemesel a čeká vás i kulturní
program.Vydejte se v sobotu do kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců na tradiční Pouť. Zahájení je ve 14 hodin. Kromě
bohoslužby program pouti obohatí pěvecké vystoupení klientů Domova Zvíkovecká kytička s prodejní výstavkou jejich prací, v
15 hodin představení Divadelního souboru Tyl z Čisté, od 17 hodin vás čeká koncert Ivo Jahelky a další kulturní akce, pouť
bude zakončena v 19.30 večerním koncertem populární skupiny REPELENT s taneční zábavou. V průběhu pouťového
odpoledne budou u kostela k vidění ruční výrobky ve stáncích a předváděny budou historické automobily.Startuje 51. ročník
MFF Karlovy VaryJe tu začátek prázdnin. V pátek v 18 hodin začíná také 51. ročník Mezinárodního filmového festivalu v
Karlových Varech. Navštívit ho můžete až do 9. července. Zahajovací večer bude spojen s předáním Křišťálového glóbu za
mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americkému herci Willemu Dafoeovi a se světovou premiérou britskočeského filmu Anthropoid.10 tipů z programu MFF Karlovy Vary 2016Na karlovarském festivalu potkáte i nás s vysíláním
radiožurnálu! Vysílání totiž můžete nejen slyšet, ale i vidět. Najdete nás v mobilním studiu, legendárním stříbrném přívěsu
Airstream, přímo na Sadové kolonádě. Poznáte naše známé tváře, uvidíte zajímavé hosty. Svou návštěvu můžete zvěčnit
fotografií v Printce, kterou najdete v blízkosti mobilního studia. Nechce se vám mezi davy? Nevadí, vysílání najdete i živě na
našem kanále YouTube.https://youtu.be/S_UCVFxaUFgPo celé léto bude otevřen poutní kostel Navštívení Panny Marie v
bývalých Skokách u Žlutic v Karlovarském kraji. Kostel najdete na odlehlém místě v opuštěné krajině, na hraně náhorní roviny,
prudce spadající k řece Střele. Každý den v červenci a srpnu je kostel přístupný denně od 9 do 18 hodin. Právě tuto sobotu se
ve 20.30 kostel rozezní chvalozpěvy, které mají svůj původ ve francouzské klášterní komunitě v Taizé.Krom duchovního zážitku
návštěvníky jistě uchvátí také působivé noční osvětlení kostela. Večer nese název Noc světel. V neděli bude následovat
tradiční hlavní skokovská pouť ke svátku Navštívení Panny Marie s podtitulem Českoněmecká pouť porozumění. Mši svatou,
která začne procesím v 10.00, bude celebrovat opat tepelského kláštera P. Zdeněk Filip Lobkowicz OPraem. Po poutní mši
přijde na řadu kolem poledního také posezení u stánků s občerstvením a s nabídkou suvenýrů, setkání rodáků i komentovaná
prohlídka kostela.V lesích nad Mariánskými Lázněmi se rozrůstá pohádkový park. Jakoby symbolicky nedaleko historické sochy
Krakonoše. Umělecká díla vytvořila skupina studentů hořické sochařské školy, v průběhu tradičního letního setkání.Na Ústecku
zajděte na Návštěvu u princeznyPojďte v sobotu na zámek Velké Březno. Chystá se tam Návštěva u princezny. Mimořádné
prázdninové prohlídky s pohádkovými hádankami a mlsáním na konci. Od 10 do 17 hodin.Tramvajová trať u vlakového nádraží
v Liberci je opravená. Cestující ale v létě čeká další výlukaV Liberci připravili závod tramvají s lidmiV Liberci se v sobotu chystá
netradiční běžecký souboj tramvaje s lidmi. Závodit se bude na trati Lidové Sady – Horní Hanychov z jedné konečné na druhou.
Start je ve 13 hodin.Obec Bedřichov pořádá v sobotu veselý opening u příležitosti otevření dvou nových dětských turistických
stezek – Mravenčí stezky a Stezky k viklanu. Akce začíná u informačního centra v Bedřichově v 10 hodin.Divadlo F. X. Šaldy se
vrací na zámek Sychrov. Pod širým nebem uvede v sobotu od 20 hodin úspěšnou komedii Škola žen.Prázdninové měsíce patří
v muzeu v Lomnici nad Popelkou přehlídce sběratelských úspěchů místních kamenářů a jejich hostů. Letošní jubilejní 20.
ročník se bude specializovat především na acháty z Podkrkonoší i z lokalit po celém světě, např. Austrálie, Afriky a zemí Jižní a
Severní Ameriky.Východočeské Opočno získalo italskou podobuHradecko ožije festivalem Rock for PeopleV Opočně si o
víkendu nenechte ujít prohlídky zámku provoněné bohatými historickými vazbami ze stovek květin, především růží.V neděli
začíná na letišti v Hradci Králové hudební festival Rock for People. Potrvá do 5. července. V nedělním programu mimo jiné
vystoupí Richard Müller, Skilled, Vypsaná fixa, Royal Republic a další. Více na www.rockforpeople.cz.Pardubický kraj láká na
letní kino a loutkyPardubické letní kino zahájí v pátek večer svou 11. sezónu. Diváci najdou venkovní areál opět na prostranství
vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží. I letos budou projekce zdarma, každý den pak po celé prázdniny nabídne jiný
žánr. V pátek večer se mohou diváci těšit na český film Lída Baarová. Snímek uvede herečka Zdenka Procházková.Festival
Loutkářská Chrudim letos nabídne 47 představení. Program 65. ročníku přináší až do 6. července inscenace pro nejmenší
diváky i dospělé.Na Třebíčsku budou otevírat letecké muzeumV areálu bývalého sportovně rekreačního zařízení Radarka v
Koněšíně na Třebíčsku se o víkendu otevře letecké muzeum. Během několika let by tam měly být na čtyřech hektarech pod
širým nebem vystaveny desítky vojenských i civilních letadel a vrtulníků. Teď na místě uvidíte několik stíhaček, bombardér,
dopravní letoun a vrtulník. Například dvoumotorový Il-14 nebo největší československý dopravní letoun LET L-610 a spoustu
další techniky.Sobotní program při otevření muzea bude zaměřen hlavně na rodiny s dětmi. Vedle prohlídky zhruba desítky
letounů a dalších součástí letadel si lidé budou moci vyzkoušet lezeckou stěnu, uvidí práci leteckých modelářů. Pro děti budou
připraveny skákací hrady a skluzavky.Na sever Moravy zamíří milovníci folku a country, ale i rockuPříznivci folkové, country a
trampské muziky by v sobotu měli zamířit do nejvýchodnějšího cípu naší republiky. Obec Dolní Lomná tam totiž hostí festival Na
pomezí. A jak už jeho název napovídá, setkají se na něm hudebníci ze tří pomezních států – Česka, Polska a Slovenska. V
sobotu například do Národopisného areálu v Dolní Lomné dorazí Vlasta Redl s kapelou, skupina Žalman a spol. nebo slovenští
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Funny Fellows. Festival s mottem Ptáci a písničky naznají hranice nabídne kromě koncertů i doprovodných program a k
ochutnání bude i řada krajových specialit.Tradiční letní rockový open air Rock-Fest na Slezskoostravském hradě v Ostravě
nabídne v sobotu žánrově bohatou přehlídku zajímavých interpretů, kde nebudou chybět špičky domácí hudební scény, mladé
talentované formace i speciální hosté ze zahraničí.V neděli začíná v Bohumíně výtvarný plenér Pastelohraní, který vám až do
8. července nabídne tvůrčí dílny, výstavu obrazů či besedu o nové knize spisovatelky a překladatelky Aleny Mrázové. Tvůrčí
dílny se budou konat ve středu 6. července a ve čtvrtek 7. července od 15 hodin na náměstí ve Starém Bohumíně. Zapojit se
můžete i do týdenního výtvarného kurzu.Tajemná role skrývala výstavu J. Štreita z 80. let. Snímky vystaví olomoucké muzeumV
Olomouci se představí barokní divadloDvakrát víc muziky slibuje čtvrtý ročník Olomouckých barokních slavností. Ve 24
večerech nabízí šest různých programů ve věrné replice barokního divadla v bývalém jezuitském konviktu. V pátek to bude
mimo jiné pantomima Alchymista s hudbou Georga Friedricha Händla.Muzeum umění v Olomouci zve na výstavu k životnímu
jubileu jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů Jindřicha Štreita, který v září oslaví sedmdesátiny. Expozice ponese
název (Ne)známé fotografie z let 1978–1989 a objeví se na ní i autorovy snímky, které dosud nebyly vystavené a publikované.
Expozice zahrnuje přes 200 fotografií. Zobrazují především život v Sudetech, který dokumentuje Štreit po celý svůj profesní
život.Jihomoravský kraj nabízí rytířský turnaj i historické tramvajeOd pátku až do středy 6. července se na hradě Pernštejně
konají tradiční Slavnosti Pernštejnského panství. Hradní nádvoří opět ožijí ruchem stylového tržiště, rytíři a šermíři, sokolníky,
dělostřelci a hudebníky. V sobotu a neděli se bude konat rytířský turnaj na koních. Bohatý program je nachystaný pro velké i
malé návštěvníky.Na zámku v Mikulově startuje v neděli ve 20.20 Kytarový festival Mikulov 2016. Hvězdou jubilejního ročníku
bude brazilské kytarové duo bratří Sérgia a Odaira Assadových. Festival potrvá do 9. července.Každý prázdninový víkend se
můžete v Brně svézt historickou tramvají nebo trolejbusem. Muzejní kousky vozí cestující po centru města a platí v nich běžný
tarif. Dopravní podnik zařadil i nově zrekonstruované retro-tramvaje. Technici jim vrátili podobu z 80. let.Soutěž o nejlepší sýr
na Zlínsku zaujme i dětiSobota potěší ve Velkých Karlovicích především gurmány. Od 11 do 14 hodin se tam uskuteční 8.
ročník soutěže o nejlepší sýr, v níž porovnají svůj um regionální producenti. Návštěvníci budou moci nejen ochutnat, ale také si
vyzkoušet, jak se kombinují sýry s víny. Atmosféru zpříjemní cimbálová muzika Jánoš. U dětského parku Razulák se mohou
zájemci zapojit do prvního prázdninového kurzu pečení valašských frgálů.
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Letní kino začalo mrazivě, drama Everest zchladilo spoustu diváků
TISK, Datum: 01.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

U skateparku se ve středu večer poprvé promítalo.
Pardubice – Letos Pardubické letní kino začalo dříve než obvykle. Na první a zatím neoficiální bezplatné promítání přišly ve
středu večer do areálu u skateparku stovky návštěvníků.
Projekce filmu Everest byla součástí doprovodného programu Českých akademických her, které hostila pardubická univerzita.
Příjemně překvapila kvalitnějším zvukem a obrazem.
„Jsem ráda, že kvůli akademickým hrám do města přijelo množství sportovců. Doufám, že měli možnost poznat, že Pardubice
nejsou jen městem perníku, ale také univerzitním, sportovním a kulturním městem,“ sdělila prorektorka univerzity Jana
Kubanová.
2 MĚSÍCE, 62 FILMŮ
Letos se pod širým nebem bude promítat už po jedenácté. Na milovníky stříbrného plátna čeká dvaašedesát filmů rozličných
žánrů i zemí původu.
„Letní kino je celorepublikovým fenoménem. Považuji ho za skvělý nápad.
Doufám, že se vydaří i letošní ročník,“ uvedl ve středu večer pardubický primátor Martin Charvát.
DNES? LÍDA BAAROVÁ
Letní večery u skateparku dnes oficiálně zahájí životopisné drama Lída Baarová. Jde o příběh české herečky, která ve 30.
letech minulého století okouzlila Německo i muže, co mu vládli.
Nakonec musela ještě před začátkem války z Berlína uprchnout. I ve své vlasti se pak setkala s výsměchem.
Na promítání, které odstartuje po setmění po půl desáté večer, by měla zavítat také představitelka zestárlé Lídy Baarové –
herečka Zdenka Procházková.
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Letní kino začalo mrazivě, drama Everest zchladilo spoustu diváků URL
WEB, Datum: 01.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - U skateparku se ve středu večer poprvé promítalo.
"Letos Pardubické letní kino začalo dříve než obvykle. Na první a zatím neoficiální bezplatné promítání přišly ve středu večer
do areálu u skateparku stovky návštěvníků.Projekce filmu Everest byla součástí doprovodného programu Českých
akademických her, které hostila pardubická univerzita. Příjemně překvapila kvalitnějším zvukem a obrazem.
„Jsem ráda, že kvůli akademickým hrám do města přijelo množství sportovců. Doufám, že měli možnost poznat, že Pardubice
nejsou jen městem perníku, ale také univerzitním, sportovním a kulturním městem," sdělila prorektorka univerzity Jana
Kubanová.2 MĚSÍCE, 62 FILMŮ?Letos se pod širým nebem bude promítat už po jedenácté. Na milovníky stříbrného plátna
čeká dvaašedesát filmů rozličných žánrů ?i zemí původu.„Letní kino je celorepublikovým fenoménem. Považuji ho za skvělý
nápad. Doufám, že se vydaří i letošní ročník," uvedl ve středu večer pardubický primátor Martin Charvát.
DNES? LÍDA BAAROVÁ
Letní večery u skateparku dnes oficiálně zahájí životopisné drama Lída Baarová. Jde o příběh české herečky, která ve 30.
letech minulého století okouzlila Německo i muže, co mu vládli. Nakonec musela ještě před začátkem války z Berlína uprchnout.
I ve své vlasti se pak setkala s výsměchem.Na promítání, které odstartuje po setmění po půl desáté večer, by měla zavítat také
představitelka zestárlé Lídy Baarové – herečka Zdenka Procházková."
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Víkend v letním kině: post-apokalyptická sobota a neděle s britským agentem 007
TISK, Datum: 02.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino bude dnes od půl desáté večer zcela zdarma v areálu u skateparku vedle hlavního
vlakového nádraží vysílat australsko-americký akční film Šílený Max: Zběsilá cesta.
„Dvouhodinový film, který režíroval George Miller, se bude promítat v původním znění s titulky,“ sdělil provozovatel kina Jan
Motyčka. Snímek, který vznikl loni, je pokračováním původní trilogie natočené v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého
století.
Série Šílený Max pojednává o post-apokalyptické budoucnosti.
Maxe pronásleduje jeho minulost. Je přesvědčen, že přežít může jen tehdy, pokud se vydá na osamělou cestu. Na té narazí na
skupinu, která prchá z terorizované citadely...
„Zítra budeme promítat film Spectre s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda,“ uvedl druhý z provozovatelů Tomáš Drechsler.
Hodinu a půl trvající snímek britsko-americké produkce se bude promítat s českými titulky.
Ve čtyřiadvacátém filmu agent 007 dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace.
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U skateparku se už promítá! Maraton zahájila Baarová
TISK, Datum: 04.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika:
Pardubicko

„Lída Baarová mě vysílila,“ přiznal pardubickým divákům režisér Filip Renč.
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn vstoupilo pátečním večerem do nové dekády. Jedenáctý ročník filmového
promítání pod širým nebem odstartovalo životopisné drama Lída Baarová. Snímek českého režiséra Filipa Renče si nenechalo
ujít téměř 1700 lidí.
Na zahájení dorazila představitelka filmové Baarové ve starším věku herečka Zdenka Procházková.
„Kino pod letní oblohou je skvělý nápad. Buďte šťastni, že jste Pardubčani, něco takového Hradec nemá,“ řekla Zdenka
Procházková, která přijela na zahájení více jak šedesát dní trvajícího maratonu filmů české i zahraniční produkce. Za projev
sklidila mohutný potlesk.
Spolu s Tatianou Pauhofovou „na půl“ ztvárnily prvorepublikovou hvězdu, jejíž románek s pravou rukou Adolfa Hitlera
Josephem Goebbelsem znovu ožil na plátně u skateparku.
Sám režisér bohužel nedorazil, ale spojil se z Itálie s návštěvníky kina alespoň telefonicky.
ROZPORUPLNÁ OSOBA
„Film vznikal dlouhých 15 let, Lída Baarová mě vysílila. Kvůli zahraničním hercům jsem polovinu natáčení režíroval v angličtině.
Navíc člověk v sobě musí najít odvahu, aby si dovolil ztvárnit postavy dějin, jako byl Goebbels a Hitler,“ svěřil se Filip Renč.
Dále prozradil, že aktuálně pracuje na žánrově úplně jiných projektech.
Chystá adaptaci Hrubínovy pohádky O živé vodě a komedii se scénářem od Haliny Pawlowské.
„Sama Lída Baarová pro mě i po natáčení zůstala rozporuplnou a sebestřednou osobou, která si nedovedla představit
důsledky svého konání. Trest za přátelství s nacistickými pohlaváry odnesla hlavě její rodina, což diváci uvidí i ve filmu,“ dodal
Renč.
Hlavní mužskou roli ministra propagandy a „ďábla“ si v Lídě Baarové zahrál Karl Markovics, kterého většina českých diváků zná
především ze seriálu Komisař Rex. Pavel Kříž jako Adolf Hitler působil hlavně kvůli knírku často spíše komicky.
Dnes večer čeká na diváky letního kina íránský počin Taxi Teherán.
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U skateparku se už promítá! Maraton zahájila Baarová URL
WEB, Datum: 04.07.2016, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Královéhradecký kraj
Pardubice - „Lída Baarová mě vysílila," přiznal pardubickým divákům režisér Filip Renč.
"
Pardubické letní kino Pernštejn vstoupilo pátečním večerem do nové dekády. Jedenáctý ročník filmového promítání pod
širým nebem odstartovalo životopisné drama Lída Baarová. Snímek českého režiséra Filipa Renče si nenechalo ujít téměř
1700 lidí.
Na zahájení dorazila představitelka filmové Baarové ve starším věku herečka Zdenka Procházková. „Kino pod letní oblohou je
skvělý nápad. Buďte šťastni, že jste Pardubčani, něco takového Hradec nemá," řekla Zdenka Procházková, která přijela na
zahájení více jak šedesát dní trvajícího maratonu filmů české i zahraniční produkce. Za projev sklidila mohutný potlesk. Spolu s
Tatianou Pauhofovou „na půl" ztvárnily prvorepublikovou hvězdu, jejíž románek s pravou rukou Adolfa Hitlera Josephem
Goebbelsem znovu ožil na plátně u skateparku.
Sám režisér bohužel nedorazil, ale spojil se z Itálie s návštěvníky kina alespoň telefonicky.
ROZPORUPLNÁ OSOBA
„Film vznikal dlouhých 15 let, Lída Baarová mě vysílila. Kvůli zahraničním hercům jsem polovinu natáčení režíroval v angličtině.
Navíc člověk v sobě musí najít odvahu, aby si dovolil ztvárnit postavy dějin, jako byl Goebbels a Hitler," svěřil se Filip Renč.
Dále prozradil, že aktuálně pracuje na žánrově úplně jiných projektech. Chystá adaptaci Hrubínovy pohádky O živé vodě a
komedii se scénářem od Haliny Pawlowské.
„Sama Lída Baarová pro mě i po natáčení zůstala rozporuplnou a sebestřednou osobou, která si nedovedla představit
důsledky svého konání. Trest za přátelství s nacistickými pohlaváry odnesla hlavě její rodina, což diváci uvidí i ve filmu," dodal
Renč.
Hlavní mužskou roli ministra propagandy a „ďábla" si v Lídě Baarové zahrál Karl Markovics, kterého většina českých diváků zná
především ze seriálu Komisař Rex. Pavel Kříž jako Adolf Hitler působil hlavně kvůli knírku často spíše komicky.
Dnes večer čeká na diváky letního kina íránský počin Taxi Teherán.
(baz)"
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U skateparku se už promítá! Maraton zahájila Baarová URL
WEB, Datum: 04.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - „Lída Baarová mě vysílila," přiznal pardubickým divákům režisér Filip Renč.
" Pardubické letní kino Pernštejn vstoupilo pátečním večerem do nové dekády. Jedenáctý ročník filmového promítání pod
širým nebem odstartovalo životopisné drama Lída Baarová. Snímek českého režiséra Filipa Renče si nenechalo ujít téměř
1700 lidí.
Na zahájení dorazila představitelka filmové Baarové ve starším věku herečka Zdenka Procházková. „Kino pod letní oblohou je
skvělý nápad. Buďte šťastni, že jste Pardubčani, něco takového Hradec nemá," řekla Zdenka Procházková, která přijela na
zahájení více jak šedesát dní trvajícího maratonu filmů české i zahraniční produkce. Za projev sklidila mohutný potlesk. Spolu s
Tatianou Pauhofovou „na půl" ztvárnily prvorepublikovou hvězdu, jejíž románek s pravou rukou Adolfa Hitlera Josephem
Goebbelsem znovu ožil na plátně u skateparku.
Sám režisér bohužel nedorazil, ale spojil se z Itálie s návštěvníky kina alespoň telefonicky.
ROZPORUPLNÁ OSOBA
„Film vznikal dlouhých 15 let, Lída Baarová mě vysílila. Kvůli zahraničním hercům jsem polovinu natáčení režíroval v angličtině.
Navíc člověk v sobě musí najít odvahu, aby si dovolil ztvárnit postavy dějin, jako byl Goebbels a Hitler," svěřil se Filip Renč.
Dále prozradil, že aktuálně pracuje na žánrově úplně jiných projektech. Chystá adaptaci Hrubínovy pohádky O živé vodě a
komedii se scénářem od Haliny Pawlowské.
„Sama Lída Baarová pro mě i po natáčení zůstala rozporuplnou a sebestřednou osobou, která si nedovedla představit
důsledky svého konání. Trest za přátelství s nacistickými pohlaváry odnesla hlavě její rodina, což diváci uvidí i ve filmu," dodal
Renč.
Hlavní mužskou roli ministra propagandy a „ďábla" si v Lídě Baarové zahrál Karl Markovics, kterého většina českých diváků zná
především ze seriálu Komisař Rex. Pavel Kříž jako Adolf Hitler působil hlavně kvůli knírku často spíše komicky.
Dnes večer čeká na diváky letního kina íránský počin Taxi Teherán.
(baz)"
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Lída Baarová je role jako každá jiná, říká herečka Zdenka Procházková URL
WEB, Datum: 04.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura

Pardubice - Do pardubického letního kina dorazila dáma, která osobně znala hvězdy prvorepublikového filmu.
"Na zahájení jedenácté sezóny letního kina v Pardubicích v pátek dorazila i česko-rakouská herečka Zdenka Procházková.
Prvním promítaným počinem bylo drama Lída Baarová. Procházková se osobně znala s hvězdami prvorepublikového filmu a
jednu z nich si i zahrála. Tato charismatická dáma je představitelkou Lídy Baarové na sklonku života ve stejnojmenném snímku
režiséra Filipa Renče.
Jak se vám s Filipem Renčem spolupracovalo?Spolupracovalo se mi výborně, ve filmu mě skvěle vedl. Protože dostává ceny a
peníze, je mu od lidí záviděno a má mnoho nepřátel a kritiků. Já ho mám ale velmi ráda, je to jeden z našich nejlepších režisérů.
Kdy naposledy jste byla v kině a na jakém snímku?Kdybych řekla, že jsem byla naposledy na premiéře Lídy Baarové, tak by to
bylo veselé, ale možná je to tak. (smích) Nemám moc času, pořád někde jezdím a vystupuji. Takže na filmy se dívám, až když
vyjdou na DVD nebo v televizi. Ale naposledy jsem opravdu v kině Lucerna zhlédla dokument o Baarové Zkáza krásou od
Heleny Třeštíkové.
Vy sama jste se s Baarovou osobně znala, promítlo se to nějak do role?Hrála jsem roli ve filmu pouze inspirovaném jejím
životem. Není to autentický příběh Lídy Baarové, nedrží se přesně osudu, který měla, toho se drží ve svém dokumentu právě
Třeštíková. Lída ve filmu Filipa Renče je jiná, než si ji já pamatuji. Poznala jsem ji jako velkou kariéristku a nebyla mi moc
sympatická. Tady je s ní projevován soucit.
Váhala jste přijmout nabídku hrát někoho, koho jste neměla moc ráda?Neváhala jsem ani vteřinu, je to role, která je nějak
napsaná. Dostanete ji a hrajete. Tak to funguje všude, u filmu i na divadle. Osobní sympatie s tím nemají nic společného. Hrála
jsem, jak nejlépe jsem uměla, i s určitou vzpomínkou na ni, ale ten text byl něco jiného, než co jsem s ní měla za „texty" já.
Zmínila jste dokument Zkáza krásou, co na něj říkáte?Moc se mi líbil, tam je opravdu taková, jaká byla i se svým alkoholismem.
Měla pestrý život. To, že neskončila zrovna nejlépe, si z velké části zapříčinila bohužel ona sama. Pořád se šplhala přes
mrtvoly, dál a dál. Za to ji neměly rády kolegyně herečky. Když si čtu některé knihy či články a různé spekulace o ní, mnohdy se
pousměji a jen pokrčím rameny. Dnes už se ve svém věku na to všechno dívám trochu jinak než tenkrát.
V dubnu jste oslavila devadesátku. Stále cestujete i do vzdálených končin. Jak se udržujete v kondici?Vůbec se neudržuji.
Snažím se žít a ne živořit. Stravuji se nepravidelně, necvičím, klidně si dám sklenku vína a všechno se snažím brát z té lepší
stránky. Každý den po probuzení si říkám: Tak - a ještě žiju.
(baz)"
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Lída Baarová je role jako každá jiná, říká herečka Zdenka Procházková URL
WEB, Datum: 04.07.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Z regionu

Pardubice - Do pardubického letního kina dorazila dáma, která osobně znala hvězdy prvorepublikového filmu.
"Na zahájení jedenácté sezóny letního kina v Pardubicích v pátek dorazila i česko-rakouská herečka Zdenka Procházková.
Prvním promítaným počinem bylo drama Lída Baarová. Procházková se osobně znala s hvězdami prvorepublikového filmu a
jednu z nich si i zahrála. Tato charismatická dáma je představitelkou Lídy Baarové na sklonku života ve stejnojmenném snímku
režiséra Filipa Renče.
Jak se vám s Filipem Renčem spolupracovalo?Spolupracovalo se mi výborně, ve filmu mě skvěle vedl. Protože dostává ceny a
peníze, je mu od lidí záviděno a má mnoho nepřátel a kritiků. Já ho mám ale velmi ráda, je to jeden z našich nejlepších režisérů.
Kdy naposledy jste byla v kině a na jakém snímku?Kdybych řekla, že jsem byla naposledy na premiéře Lídy Baarové, tak by to
bylo veselé, ale možná je to tak. (smích) Nemám moc času, pořád někde jezdím a vystupuji. Takže na filmy se dívám, až když
vyjdou na DVD nebo v televizi. Ale naposledy jsem opravdu v kině Lucerna zhlédla dokument o Baarové Zkáza krásou od
Heleny Třeštíkové.
Vy sama jste se s Baarovou osobně znala, promítlo se to nějak do role?Hrála jsem roli ve filmu pouze inspirovaném jejím
životem. Není to autentický příběh Lídy Baarové, nedrží se přesně osudu, který měla, toho se drží ve svém dokumentu právě
Třeštíková. Lída ve filmu Filipa Renče je jiná, než si ji já pamatuji. Poznala jsem ji jako velkou kariéristku a nebyla mi moc
sympatická. Tady je s ní projevován soucit.
Váhala jste přijmout nabídku hrát někoho, koho jste neměla moc ráda?Neváhala jsem ani vteřinu, je to role, která je nějak
napsaná. Dostanete ji a hrajete. Tak to funguje všude, u filmu i na divadle. Osobní sympatie s tím nemají nic společného. Hrála
jsem, jak nejlépe jsem uměla, i s určitou vzpomínkou na ni, ale ten text byl něco jiného, než co jsem s ní měla za „texty" já.
Zmínila jste dokument Zkáza krásou, co na něj říkáte?Moc se mi líbil, tam je opravdu taková, jaká byla i se svým alkoholismem.
Měla pestrý život. To, že neskončila zrovna nejlépe, si z velké části zapříčinila bohužel ona sama. Pořád se šplhala přes
mrtvoly, dál a dál. Za to ji neměly rády kolegyně herečky. Když si čtu některé knihy či články a různé spekulace o ní, mnohdy se
pousměji a jen pokrčím rameny. Dnes už se ve svém věku na to všechno dívám trochu jinak než tenkrát.
V dubnu jste oslavila devadesátku. Stále cestujete i do vzdálených končin. Jak se udržujete v kondici?Vůbec se neudržuji.
Snažím se žít a ne živořit. Stravuji se nepravidelně, necvičím, klidně si dám sklenku vína a všechno se snažím brát z té lepší
stránky. Každý den po probuzení si říkám: Tak - a ještě žiju.
(baz)"
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„Lída Baarová je role jako každá jiná,“ říká devadesátiletá herečka Zdenka Procházková
TISK, Datum: 04.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: východní
čechy

Do pardubického letního kina dorazila dáma, která osobně znala hvězdy prvorepublikového filmu. Pardubice – Na zahájení
jedenácté sezóny letního kina v Pardubicích v pátek dorazila i česko-rakouská herečka Zdenka Procházková. Prvním
promítaným počinem bylo drama Lída Baarová. Procházková se osobně znala s hvězdami prvorepublikového filmu a jednu z
nich si i zahrála.
Tato charismatická dáma je představitelkou Lídy Baarové na sklonku života ve stejnojmenném snímku režiséra Filipa Renče.
* Jak se vám s Filipem Renčem spolupracovalo?
Spolupracovalo se mi výborně, ve filmu mě skvěle vedl. Protože dostává ceny a peníze, je mu od lidí záviděno a má mnoho
nepřátel a kritiků. Já ho mám ale velmi ráda, je to jeden z našich nejlepších režisérů.
* Kdy naposledy jste byla v kině a na jakém snímku?
Kdybych řekla, že jsem byla naposledy na premiéře Lídy Baarové, tak by to bylo veselé, ale možná je to tak. (smích) Nemám
moc času, pořád někde jezdím a vystupuji. Takže na filmy se dívám, až když vyjdou na DVD nebo v televizi. Ale naposledy jsem
opravdu v kině Lucerna zhlédla dokument o Baarové Zkáza krásou od Heleny Třeštíkové.
* Vy sama jste se s Baarovou osobně znala, promítlo se to nějak do role?
Hrála jsem roli ve filmu pouze inspirovaném jejím životem. Není to autentický příběh Lídy Baarové, nedrží se přesně osudu,
který měla, toho se drží ve svém dokumentu právě Třeštíková. Lída ve filmu Filipa Renče je jiná, než si ji já pamatuji. Poznala
jsem ji jako velkou kariéristku a nebyla mi moc sympatická. Tady je s ní projevován soucit.
* Váhala jste přijmout nabídku hrát někoho, koho jste neměla moc ráda?
Neváhala jsem ani vteřinu, je to role, která je nějak napsaná. Dostanete ji a hrajete. Tak to funguje všude, u filmu i na divadle.
Osobní sympatie s tím nemají nic společného. Hrála jsem, jak nejlépe jsem uměla, i s určitou vzpomínkou na ni, ale ten text byl
něco jiného, než co jsem s ní měla za „texty“ já.
* Zmínila jste dokument Zkáza krásou, co na něj říkáte?
Moc se mi líbil, tam je opravdu taková, jaká byla – i se svým alkoholismem. Měla pestrý život. To, že neskončila zrovna nejlépe,
si z velké části zapříčinila bohužel ona sama. Pořád se šplhala přes mrtvoly, dál a dál. Za to ji neměly rády kolegyně herečky.
Když si čtu některé knihy či články a různé spekulace o ní, mnohdy se pousměji a jen pokrčím rameny. Dnes už se ve svém
věku na to všechno dívám trochu jinak než tenkrát.
* V dubnu jste oslavila devadesátku. Stále cestujete i do vzdálených končin. Jak se udržujete v kondici?
Vůbec se neudržuji. Snažím se žít a ne živořit. Stravuji se nepravidelně, necvičím, klidně si dám sklenku vína a všechno se
snažím brát z té lepší stránky. Každý den po probuzení si říkám: Tak - a ještě žiju.

Foto autor: Foto: Zlata Bauerová
Foto popis: ZDENKA PROCHÁZKOVÁ je vitální dáma.
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Promítačka chrudimského letního kina se rozsvítí dnes večer URL
WEB, Datum: 05.07.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Honza Ptáček, RU / den: 39 562, Rubrika: Zpravodajstvi
Populární chrudimské filmové léto Bioleťák v amfiteátru bývalého letního kina opět po roce zahajuje prázdninové projekce.
Promítá se vždy pět dnů v týdnu, tedy od úterý do soboty a poprvé se promítačka roztočí dnes.
Letos kino nově promítá full HD projektorem. Na své si přijdou jak fanoušci filmových hitů letošního roku, tak milovníci klubové
scény, děti či vyznavači dokumentární tvorby.Bioleťák sezonu zahájí už tradiční úterní dokumentární tvorbou, tentokrát
dokonce velmi symbolicky: Snímek Garáž natočili Chrudimáci a je o zdejších kapelách, zdejší hudební scéně a lidech kolem ní.
Úterky budou zajímavým dokumentům patřit celé léto a vstup na ně je na rozdíl od ostatních promítacích dnů zdarma.Ve středu
pak můžete zajít na novou českou krimikomedii Wilsonov, ve čtvrtek je na programu americké hudební drama Whiplash. Na
pátek se připravuje promítání populární komedie pro celou rodinu Mimoni a na sobotu je nachystána česká komedie
Dvojníci.Začíná se o půl desátéPromítá se vždy od 21.30 hodin, v srpnu od 21 hodin na počátku září, do kdy Bioleťák letos
protáhne sezonu, už od 20.30 hodin. Projekce odpadají pouze v případě nepříznivého počasí.Areál bývalého letního kina v
centru města láká stále větší množství příznivců - v loňské sezoně průměrný počet diváků na představení dosáhl čísla 57.
Najdete ho v Lázeňské ulici za Regionálním muzeem. Pardubické letní kino má letos lepší obraz i virtuálního číšníka
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Lída Baarová je role jako každá jiná, říká herečka Zdenka Procházková URL
WEB, Datum: 05.07.2016, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Film

Pardubice - Do pardubického letního kina dorazila dáma, která osobně znala hvězdy prvorepublikového filmu.
"
Na zahájení jedenácté sezóny letního kina v Pardubicích v pátek dorazila i česko-rakouská herečka Zdenka Procházková.
Prvním promítaným počinem bylo drama Lída Baarová. Procházková se osobně znala s hvězdami prvorepublikového filmu a
jednu z nich si i zahrála. Tato charismatická dáma je představitelkou Lídy Baarové na sklonku života ve stejnojmenném snímku
režiséra Filipa Renče.
Jak se vám s Filipem Renčem spolupracovalo?
Spolupracovalo se mi výborně, ve filmu mě skvěle vedl. Protože dostává ceny a peníze, je mu od lidí záviděno a má mnoho
nepřátel a kritiků. Já ho mám ale velmi ráda, je to jeden z našich nejlepších režisérů.
Kdy naposledy jste byla v kině a na jakém snímku?
Kdybych řekla, že jsem byla naposledy na premiéře Lídy Baarové, tak by to bylo veselé, ale možná je to tak. (smích) Nemám
moc času, pořád někde jezdím a vystupuji. Takže na filmy se dívám, až když vyjdou na DVD nebo v televizi. Ale naposledy jsem
opravdu v kině Lucerna zhlédla dokument o Baarové Zkáza krásou od Heleny Třeštíkové.
Vy sama jste se s Baarovou osobně znala, promítlo se to nějak do role?
Hrála jsem roli ve filmu pouze inspirovaném jejím životem. Není to autentický příběh Lídy Baarové, nedrží se přesně osudu,
který měla, toho se drží ve svém dokumentu právě Třeštíková. Lída ve filmu Filipa Renče je jiná, než si ji já pamatuji. Poznala
jsem ji jako velkou kariéristku a nebyla mi moc sympatická. Tady je s ní projevován soucit.
Váhala jste přijmout nabídku hrát někoho, koho jste neměla moc ráda?
Neváhala jsem ani vteřinu, je to role, která je nějak napsaná. Dostanete ji a hrajete. Tak to funguje všude, u filmu i na divadle.
Osobní sympatie s tím nemají nic společného. Hrála jsem, jak nejlépe jsem uměla, i s určitou vzpomínkou na ni, ale ten text byl
něco jiného, než co jsem s ní měla za „texty" já.
Zmínila jste dokument Zkáza krásou, co na něj říkáte?
Moc se mi líbil, tam je opravdu taková, jaká byla i se svým alkoholismem. Měla pestrý život. To, že neskončila zrovna nejlépe, si
z velké části zapříčinila bohužel ona sama. Pořád se šplhala přes mrtvoly, dál a dál. Za to ji neměly rády kolegyně herečky.
Když si čtu některé knihy či články a různé spekulace o ní, mnohdy se pousměji a jen pokrčím rameny. Dnes už se ve svém
věku na to všechno dívám trochu jinak než tenkrát.
V dubnu jste oslavila devadesátku. Stále cestujete i do vzdálených končin. Jak se udržujete v kondici?
Vůbec se neudržuji. Snažím se žít a ne živořit. Stravuji se nepravidelně, necvičím, klidně si dám sklenku vína a všechno se
snažím brát z té lepší stránky. Každý den po probuzení si říkám: Tak - a ještě žiju.
(baz)"
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Do letního kina láká za exotikou gangster a afričan
TISK, Datum: 08.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika:
Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Pardubické letní kino u skateparku dnes večer zve na české kriminální drama Gangster Ka: Afričan. „Volné
pokračování příběhu gangstera Radima Kraviece alias Káčka láká na exotické destinace a je jakousi sondou do světa
organizovaného zločinu a mafiánských praktik. Opět budeme začínat o půl desáté večer,“ řekl spoluprovozovatel Letního kina
Pernštejn Tomáš Drechsler. Ve snímku režiséra Jana Pachla začíná Káčkovi, kterého hraje Hynek Čermák, nová etapa jeho
zločinného života mimo území České republiky.
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie se usazuje na Seychelských ostrovech se směnkou na 80 milionů. Ta by
okamžitě mohla položit premiéra i vládu. Jeho šest miliard z vytunelovaného podniku se rozpustilo a potřebuje přijít s novým
zdrojem příjmu. Káčko se mění z inteligentního nadprůměrného podvodníka na nejtemnějšího gangstera, vraha a obchodníka s
narkotiky.
Ať už to jsou Seychely nebo Jihoafrická republika, všude, kam tento gangster vstoupí, likviduje místní mafii a nastoluje vlastní
řád.

Region vydání: Východní Čechy
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Do letního kina láká za exotikou gangster a afričan URL
WEB, Datum: 08.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Pardubické letní kino u skateparku dnes večer 8. července zve na české kriminální drama Gangster Ka: Afričan.
"„Volné pokračování příběhu gangstera Radima Kraviece alias Káčka láká na exotické destinace a je jakousi sondou do světa
organizovaného zločinu a mafiánských praktik. Opět budeme začínat o půl desáté večer," řekl spoluprovozovatel Letního kina
Pernštejn Tomáš Drechsler. Ve snímku režiséra Jana Pachla začíná Káčkovi, kterého hraje Hynek Čermák, nová etapa jeho
zločinného života mimo území České republiky. Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie se usazuje na Seychelských
ostrovech se směnkou na 80 milionů. Ta by okamžitě mohla položit premiéra i vládu. Jeho šest miliard z vytunelovaného
podniku se rozpustilo a potřebuje přijít s novým zdrojem příjmu. Káčko se mění z inteligentního nadprůměrného podvodníka na
nejtemnějšího gangstera, vraha a obchodníka s narkotiky. Ať už to jsou Seychely nebo Jihoafrická republika, všude, kam tento
gangster vstoupí, likviduje místní mafii a nastoluje vlastní řád."
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Mladý muž bez domova hlídá za jídlo a nocleh pardubické letní kino URL
WEB, Datum: 08.07.2016, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Naďa Kubínková, RU / den: 39 562, Rubrika: Zpravodajstvi
V pardubickém letním kině našel útočiště muž bez domova. Stanislav Hirš se už minulý rok nejprve na filmy chodil jenom dívat,
pak začal pomáhat s úklidem a nakonec před promítacím plátnem zůstával i přes noc.
Poslechněte si reportáž z letního kinaProvozovatelé kina si na jeho přítomnost a pomoc rychle zvykli, letos mu proto nabídli k
přenocování promítací kabinu. Na oplátku jim tento mladý muž celý areál přes noc hlídá. Kromě toho má i jinou náplň
práce.Uklízí, hlídá a vrací lahve„Uklízení odpadků, připravování a přes noc to tady hlídám,“ říká Stanislav Hirš, který v letním
kině žije, a dodává: „Pokaždé se probudím později těsně před přípravami na promítání, málo spím kvůli tomu, že nemůžu moc
usnout. Jsem pod promítárnou. Dříve mi byla zima, ale teď mám deku a je to lepší.“ Pardubické letní kino má lepší obraz i
virtuálního číšníkaPromotér Jan Motyčka netradičnímu hlídači důvěřuje: „Je to hodný kluk, nikdy jsem ho neviděl opilého. Na
druhou stranu klíče od letního kina jsme mu zatím ještě nedali. Je fajn, že tady v noci někdo je. Věřím tomu, že pokud by se
náhodou v letním kině něco dělo, tak pokud by měl kredit, zavolal by mi. Zcela jistě už jenom jeho přítomnost tady působí
preventivně ve vztahu k nějakému potencionálnímu vandalismu.“Stanislav Hirš pochází Jaroměře, ale nyní je tedy v
Pardubicích. „Nemám teď skoro kam jít, tak tady hlídám. Práce se nebojím. Kdyby to bylo tady třeba na smlouvu, tak by to bylo
dobré, ale kvůli tomu, že mám exekuci, to nepůjde.“Výplata v naturáliíchMaldý hlídač dostává mzdu formou naturálního plnění.
„Dostává od nás nějaké pití a jídlo. Po každé projekci nejen sbírá odpadky, ale sesbírá i případné drobné, které u pokladny
nebo jinde někdo zapomene. Hlásil, že si touto formou vydělá kolem 200 korun za večer, do toho ještě vrátí nějaké láhve. Došli
jsme k názoru, že jeho výdělek je vlastně větší než můj,“ říká Motyčka.Kdyby Standa v kině nebyl, byl by to podle Motyčky
nezvyk: „Od té doby, co Standa pobývá v letním kině, máme menší problém s jinými lidmi bez domova, protože si možná nějak
interně rozdělili pole působnosti. Obecně v této komunitě je vnímáno, že tento prostor náleží Standovi. Možná to jeho další
kolegové bez domova respektují.“A co Standu na letním kině baví a kolik viděl filmů? „Minulý rok jsem byl celé dva měsíce,
takže 60 filmů. Teď jsem od začátku letního kina.“Stanislava můžete v letním kině potkat každý den. Promítá se totiž po celé
prázdniny.
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Letní kino Pardubice
TISK, Datum: 08.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u Skateparku, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.30 hodin Pátek 8. července
Gangster Ka: African
Krimi, Česko, 2015, 100 minut režie: Jan Pachl.
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného života.
Káčko už nemá co ztratit.
Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý odpad, který po něm zbyl.
Sobota 9. července
Osm hrozných
USA, 2015, 167 minut. Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth
(Kurt Russell), lovec lidí, známý také jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká odměna, vypsaná na
její hlavu, ji soud a oprátka.
Neděle 10. července
Mládí
Itálie / Francie / Švýcarsko / Velká Británie, 2015, 124 minut. V luxusním lázenském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok
setkávají starí prátelé Fred Ballinger (Michael Caine) a Mick Boyle (Harvey Keitel). Letos se zde Fred lécí pod dozorem své
dcery (Rachel Weisz) a mezi lécebnými kúrami s Mickem vzpomínají na své pestré životy hudebního skladatele a filmového
režiséra a se suchým humorem komentují své chátrající telesné schránky.
Pondelí 11. cervence
Suburra
Itálie / Francie, 2015.
Rím je mesto moci, kde zlocin hledá co nejprímejší cestu, jak všem vnutit svuj vlastní zákon.
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Víkendové filmové večery s westernem i superhrdiny
TISK, Datum: 09.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino u skateparku bude dnes od půl desáté bezplatně vysílat oscarový film režiséra Quentina
Tarantina Osm hrozných.
„Mysteriózní drama z westernového prostředí trvá téměř tři hodiny a bude se promítat v původním znění s českými titulky,“
uvedl jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných
uvězněných na dostavníkové zastávce začíná tušit, že se do města asi jen tak nedostanou...
„Zítra je na programu akční sci-fisnímek Avengers: Age of Ultron z dílny studia Marvel,“ sdělil druhý z provozovatelů Jan
Motyčka. V pořadí druhý film pojednávající o skupině superhrdinů, kteří se musí spojit, aby zabránili zkáze světa, se bude
promítat s českým dabingem. Na plátně tak znovu ožije Robert Downey Jr coby Iron Man, Kapitán Amerika v podání Chrise
Evanse či Černá vdova, kterou ztvárňuje Scarlett Johansson.

Zpět

Víkendové filmové večery ?s westernem i superhrdiny URL
WEB, Datum: 09.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino u skateparku bude v sbotou od půl desáté bezplatně vysílat oscarový film režiséra
Quentina Tarantina Osm hrozných.
"„Mysteriózní drama z westernového prostředí trvá téměř tři hodiny a bude se promítat v původním znění s českými titulky,"
uvedl jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných
uvězněných na dostavníkové zastávce začíná tušit, že se do města asi jen tak nedostanou…
?„V neděli je na programu akční sci-fi snímek Avengers: Age of Ultron z dílny studia Marvel," sdělil druhý ?z provozovatelů Jan
Motyčka. V pořadí druhý film pojednávající o skupině superhrdinů, kteří se musí spojit, aby zabránili zkáze světa, se bude
promítat ?s českým dabingem. Na plátně tak znovu ožije Robert Downey Jr coby Iron Man, Kapitán Amerika ?v podání Chrise
Evanse či Černá vdova, kterou ztvárňuje Scarlett Johansson.
Kateřina Koutná"

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

118 / 263

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

119 / 263

Turistů jezdí málo. Přilákat je mají novinky
TISK, Datum: 11.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Lenka Štěpánková, Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780,
Rubrika: Kraj Pardubický

Přibližně 150 tisíc zahraničních návštěvníků zamíří každý rok do Pardubického kraje, a to především z Polska, Německa a
Slovenska, ale i z Asie.
Přesto se kraj co do návštěvnosti stále drží na chvostu republikových žebříčků. Většina turistických cílů proto na letní sezonu
chystá řadu novinek.
PARDUBICE Dvě velké události by měly letos v létě přilákat návštěvníky do kraje. Po rozsáhlé rekonstrukci se otevřel Národní
hřebčín Kladruby, který se přibližuje k zápisu na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO, do krajského města bude
lákat Olympijský park Pardubice 2016. I další místa ale mají co nabídnout.
K nejnavštěvovanějším městům v kraji patří tradičně Litomyšl se svým zámkem, jenž je jedinou památkou zapsanou na
seznamu UNESCO v kraji. „Označení památky emblémem UNESCO je z hlediska cestovního ruchu velmi důležité. Někdo za vás
prověřil, že právě tuto památku opravdu stojí za to vidět,“ uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Novinkou ve městě je letní
festival na Primátorské hrázi a vydání turistických novin s názvem Litomyšlské lázeňské novin(k)y. Každý první čtvrtek v měsíci
je navíc možné se v památce UNESCO přímo ubytovat.
Nečekaný úspěch má letos po rekonstrukci znovu otevřený Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Opravami prošly téměř
všechny objekty historického areálu. Jedním z cílů projektu bylo rozšířit poskytované kulturní služby a zvýšit atraktivitu hřebčína
i okolního regionu. K tomu mají sloužit nově zřízené expozice v císařských pokojích na zámku, v kočárovně a postrojovně, dále
v lesovně, kde bude živá expozice původního řemesla sedlářství, expozice lesnictví a část věnovaná dětem včetně simulátoru
jízdy spřežením. „Na novou sezonu jsme se dlouhodobě pečlivě připravovali. Rekonstruovali jsme stáje, vybudovali nové
zámecké instalace, připravili interaktivní expozice. Naše činnost je vystavěna na koncepční práci v chovu světově unikátního
plemene, ale připravujeme širokou škálu akcí pro naše publikum – prezentační akce se starokladrubskými koňmi, koncerty,
akce pro děti i seniory a noční prohlídky zámku,“ uvedl ředitel hřebčína Jiří Machek.
Zájem je i o Stezku v oblacích na Dolní Moravě v oblasti Králického Sněžníku, která byla otevřena na konci loňského roku.
Jedná se o konstrukci z modřínového dřeva a ocelových prvků, která výrazně převyšuje okolní smrkový les a je spletí různě se
prolínajících chodníků o celkové délce 750 metrů.
„I ti, kteří mají strach z výšek, ho zde odbourají. K atrakci se dostane každý snadno. Nahoru se dá vyjet lanovkou a chceme tam
pořádat různé akce včetně koncertů a sportovních akcí. Věříme, že stezka přiláká k nám do střediska další návštěvníky,“ řekla
za resort v Dolní Moravě marketingová manažerka Lenka Strculová.
Tradičním cílem je také Soubor lidových staveb Veselý Kopec nedaleko Hlinska nebo Muzeum řemesel v Letohradě.
Krajské město letos nabídne především Olympijský park Pardubice 2016, který spojuje hned několik lokalit města a také různé
akce. „Je připraveno 19 stálých sportovních stanovišť, lidé si budou moci vyzkoušet 66 sportovních disciplín, máme připraveny
dvě fanzóny. Součástí programu bude Latinofest, Festival chutí, řemesel a vůní, nebudou chybět exhibice, workshopy a
autogramiády,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za cestovní ruch Jakub Rychtecký.
Tradičně turisty láká i pardubický zámek, na kterém jsou připraveny dvě nové stálé expozice Proti proudu času a Pardubice –
příběh města. Mezi další velké akce patří například Pardubické letní kino Pernštejn, Mezinárodní festival šachu, bridže a her
Czech Open, Pardubická juniorka nebo Pardubický festival vína.
V Ústí nad Orlicí se před letošní turistickou sezonou podařilo dokončit opravu centra města, nové je také značení navigačního
systému ulic a atraktivit ve městě. „Pro návštěvníky má město připraveny nové propagační materiály pro různé cílové skupiny,
seznam sportovišť a sportovních aktivit. Nové jsou také suvenýry a upomínkové předměty s motivy města,“ uvedla vedoucí
oddělení cestovního ruchu a propagace města Ústí nad Orlicí Zdenka Kroulíková.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Stáje, bridž, chodník nad lesy i fanzóny. Turisty mají přilákat novinky URL
WEB, Datum: 11.07.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Lenka Štěpánková, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice zprávy
Přibližně 150 tisíc zahraničních návštěvníků zamíří každý rok do Pardubického kraje, a to především z Polska, Německa a
Slovenska, ale i z Asie. Přesto se kraj co do návštěvnosti stále drží na chvostu republikových žebříčků. Většina turistických cílů
proto na letní sezonu chystá řadu novinek.
Dvě velké události by měly letos v létě přilákat návštěvníky do kraje. Po rozsáhlé rekonstrukci se otevřel Národní hřebčín
Kladruby, který se přibližuje k zápisu na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO, do krajského města bude lákat
Olympijský park Pardubice 2016. I další místa ale mají co nabídnout.
K nejnavštěvovanějším městům v kraji patří tradičně Litomyšl se svým zámkem, jenž je jedinou památkou zapsanou na
seznamu UNESCO v kraji. „Označení památky emblémem UNESCO je z hlediska cestovního ruchu velmi důležité. Někdo za vás
prověřil, že právě tuto památku opravdu stojí za to vidět,“ uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Novinkou ve městě je letní
festival na Primátorské hrázi a vydání turistických novin s názvem Litomyšlské lázeňské novin(k)y. Každý první čtvrtek v měsíci
je navíc možné se v památce UNESCO přímo ubytovat.
Nečekaný úspěch má letos po rekonstrukci znovu otevřený Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Opravami prošly téměř
všechny objekty historického areálu. Jedním z cílů projektu bylo rozšířit poskytované kulturní služby a zvýšit atraktivitu hřebčína
i okolního regionu. K tomu mají sloužit nově zřízené expozice v císařských pokojích na zámku, v kočárovně a postrojovně, dále
v lesovně, kde bude živá expozice původního řemesla sedlářství, expozice lesnictví a část věnovaná dětem včetně simulátoru
jízdy spřežením.
„Na novou sezonu jsme se dlouhodobě pečlivě připravovali. Rekonstruovali jsme stáje, vybudovali nové zámecké instalace,
připravili interaktivní expozice. Naše činnost je vystavěna na koncepční práci v chovu světově unikátního plemene, ale
připravujeme širokou škálu akcí pro naše publikum - prezentační akce se starokladrubskými koňmi, koncerty, akce pro děti i
seniory a noční prohlídky zámku,“ uvedl ředitel hřebčína Jiří Machek.
Zájem je i o Stezku v oblacích na Dolní Moravě v oblasti Králického Sněžníku, která byla otevřena na konci loňského roku.
Jedná se o konstrukci z modřínového dřeva a ocelových prvků, která výrazně převyšuje okolní smrkový les a je spletí různě se
prolínajících chodníků o celkové délce 750 metrů.
„I ti, kteří mají strach z výšek, ho zde odbourají. K atrakci se dostane každý snadno. Nahoru se dá vyjet lanovkou a chceme tam
pořádat různé akce včetně koncertů a sportovních akcí. Věříme, že stezka přiláká k nám do střediska další návštěvníky,“ řekla
za resort v Dolní Moravě marketingová manažerka Lenka Strculová. Lákají i pardubické festivaly
Tradičním cílem je také Soubor lidových staveb Veselý Kopec nedaleko Hlinska nebo Muzeum řemesel v Letohradě.
Krajské město letos nabídne především Olympijský park Pardubice 2016, který spojuje hned několik lokalit města a také různé
akce. „Je připraveno 19 stálých sportovních stanovišť, lidé si budou moci vyzkoušet 66 sportovních disciplín, máme připraveny
dvě fanzóny. Součástí programu bude Latinofest, Festival chutí, řemesel a vůní, nebudou chybět exhibice, workshopy a
autogramiády,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za cestovní ruch Jakub Rychtecký.
Tradičně turisty láká i pardubický zámek, na kterém jsou připraveny dvě nové stálé expozice Proti proudu času a Pardubice příběh města. Mezi další velké akce patří například Pardubické letní kino Pernštejn, Mezinárodní festival šachu, bridže a her
Czech Open, Pardubická juniorka nebo Pardubický festival vína.
V Ústí nad Orlicí se před letošní turistickou sezonou podařilo dokončit opravu centra města, nové je také značení navigačního
systému ulic a atraktivit ve městě. „Pro návštěvníky má město připraveny nové propagační materiály pro různé cílové skupiny,
seznam sportovišť a sportovních aktivit. Nové jsou také suvenýry a upomínkové předměty s motivy města,“ uvedla vedoucí
oddělení cestovního ruchu a propagace města Ústí nad Orlicí Zdenka Kroulíková.
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Letní kino ovládne Mládí
TISK, Datum: 11.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Pardubické Letní kino u skateparku bude opět od půl desáté bezplatně promítat. „Dnes plátno ovládne
italskofrancouzská komedie Mládí,“ uvedl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.
Dvě hodiny trvající snímek režiséra Paola Sorrentina bude promítán s českými titulky. Staří přátelé Fred a Mick v luxusních
švýcarských lázních vzpomínají na své pestré životy hudebního skladatele a filmového režiséra. Ostatní mladí a excentričtí
hosté jim poskytují bohaté podněty k úvahám o mládí, kráse, kreativitě a o všem, co zahání myšlenky na blízký konec.

Zpět

Letní kino ovládne Mládí URL
WEB, Datum: 11.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické Letní kino u skateparku bude opět od půl desáté bezplatně promítat.
"„V pondělí plátno ovládne italsko-francouzská komedie Mládí," uvedl jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka. Dvě hodiny
trvající snímek režiséra Paola Sorrentina bude promítán s českými titulky.
Staří přátelé Fred a Mick v luxusních švýcarských lázních vzpomínají na své pestré životy hudebního skladatele a filmového
režiséra. Ostatní mladí a excentričtí hosté jim poskytují bohaté podněty k úvahám ?o mládí, kráse, kreativitě ?a o všem, co
zahání myšlenky na blízký konec. "
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V letním kině budou dnes večer řádit upíři
TISK, Datum: 13.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pod širým nebem u pardubického skateparku bude dnes od půl desáté večer zdarma k vidění animovaná rodinná
komedie Hotel Transylvánie 2.
Snímek trvá hodinu a půl a promítat se bude s českým dabingem.
„V českém znění svůj hlas animovaným postavičkám propůjčili například Petr Rychlý, Lucie Vondráčková nebo Ondřej
Brzobohatý,“ sdělil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit.
Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad a v zařízení ubytovává i lidské návštěvníky. Za zavřenými dveřmi krypty
však Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane opravdovým
upírem. Dracula proto se svými dlouholetými přáteli Dennisovi nachystá „kurz pro strašidla“. Nikdo však netuší, že se k
návštěvě rodinného hotelu chystá také Draculův rozmrzelý a velmi staromódní otec Vlad.
Když se Vlad dozví, že jeho pravnuk není čistokrevný upír a že do hotelu teď mohou jezdit i lidé, nastane mela, ze které by dost
možná i upírovi ztuhla krev v žilách...

Zpět

V letním kině budou dnes večer řádit upíři URL
WEB, Datum: 13.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pod širým nebem u pardubického skateparku bude ve středu od půl desáté večer zdarma k vidění animovaná
rodinná komedie Hotel Transylvánie 2.
"Snímek trvá hodinu a půl ?a promítat se bude s českým dabingem.„V českém znění svůj hlas animovaným postavičkám
propůjčili například Petr Rychlý, Lucie Vondráčková nebo Ondřej Brzobohatý," sdělil jeden z provozovatelů Pardubického
letního kina Tomáš Drechsler.Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ?ze svých striktních
zásad ?a v zařízení ubytovává i lidské návštěvníky. Za zavřenými dveřmi krypty však Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se
jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane opravdovým upírem. Dracula proto se svými dlouholetými
přáteli Dennisovi nachystá „kurz pro strašidla". Nikdo však netuší, že se k návštěvě rodinného hotelu chystá také Draculův
rozmrzelý a velmi staromódní otec Vlad.Když se Vlad dozví, že jeho pravnuk není čistokrevný upír a že do hotelu teď mohou
jezdit i lidé, nastane mela, ze které by dost možná i upírovi ztuhla krev ?v žilách…
Kateřina Koutná"
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Do letního kina dorazí delegace
TISK, Datum: 15.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (len), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino , které se nachází v areálu vedle skateparku, dnes od 21.30 hodin promítne snímek Já, Olga
Hepnarová. Na akci přijede také filmová delegace tvůrců tohoto snímku, který se natáčel i v Pardubickém kraji.

Zpět

Masová vražedkyně míří už dnes do letního kina URL
WEB, Datum: 15.07.2016, Zdroj: denik.cz, Rubrika: Film

Pardubice - V Pardubickém letním kině u skateparku se dnes od půl desáté večer bude zcela zdarma promítat životopisné
drama Já, Olga Hepnarová.
"
Hodinu a pětačtyřicet minut trvající snímek napsali a režírovali Tomáš Weinreb a Petr Kazda. Hlavní roli masové vražedkyně
ztvárnila polská herečka Michalina Olszańska.
„Film přijede osobně představit i delegace tvůrců," sdělil včera Deníku jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
Já, Olga Hepnarová je příběh mladé ženy, která ?v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy na tramvajové
zastávce zabila osm lidí.
Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala.
O dva roky později byla jako poslední žena na území Československa za svůj čin popravena.
Snímek je příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové společnosti. Příběhem, který vyústí v tragédii a nemá
vítěze ani poraženého. Tvůrci nabízí pohled na traumatický život i čin hlavní hrdinky. Současně se však zaměřují i na drama,
které prožívali lidé z okolí Olgy Hepnarové a snaží se najít příčiny jejího tragického činu.
Kateřina Koutná"
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Masová vražedkyně míří už dnes do letního kina URL
WEB, Datum: 15.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - V Pardubickém letním kině u skateparku se dnes od půl desáté večer bude zcela zdarma promítat životopisné
drama Já, Olga Hepnarová.
"Hodinu a pětačtyřicet minut trvající snímek napsali a režírovali Tomáš Weinreb a Petr Kazda. Hlavní roli masové vražedkyně
ztvárnila polská herečka Michalina Olszańska.
„Film přijede osobně představit i delegace tvůrců," sdělil včera Deníku jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
Já, Olga Hepnarová je příběh mladé ženy, která ?v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy na tramvajové
zastávce zabila osm lidí.
Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala.
O dva roky později byla jako poslední žena na území Československa za svůj čin popravena.
Snímek je příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové společnosti. Příběhem, který vyústí v tragédii a nemá
vítěze ani poraženého. Tvůrci nabízí pohled na traumatický život i čin hlavní hrdinky. Současně se však zaměřují i na drama,
které prožívali lidé z okolí Olgy Hepnarové a snaží se najít příčiny jejího tragického činu.
Kateřina Koutná"
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Masová vražedkyně míří už dnes do letního kina
TISK, Datum: 15.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Rubrika: Pardubicko

Náš tip
Pardubice – V Pardubickém letním kině u skateparku se dnes od půl desáté večer bude zcela zdarma promítat životopisné
drama Já, Olga Hepnarová.
Hodinu a pětačtyřicet minut trvající snímek napsali a režírovali Tomáš Weinreb a Petr Kazda.
Hlavní roli masové vražedkyně ztvárnila polská herečka Michalina Olszańska.
„Film přijede osobně představit i delegace tvůrců,“ sdělil včera Deníku jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
Já, Olga Hepnarová je příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy na tramvajové
zastávce zabila osm lidí.
Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala. O dva roky později byla jako poslední žena
na území Československa za svůj čin popravena.
Snímek je příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové společnosti.
Příběhem, který vyústí v tragédii a nemá vítěze ani poraženého.
Tvůrci nabízí pohled na traumatický život i čin hlavní hrdinky. Současně se však zaměřují i na drama, které prožívali lidé z okolí
Olgy Hepnarové a snaží se najít příčiny jejího tragického činu.
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Letní kino nabídne psychologické drama
TISK, Datum: 16.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (len), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino , které sídlí v areálu u skateparku, dnes od 21.30 hodin promítne snímek Room. Ten vypráví příběh
pětiletého Jacka a jeho matky Joy, kteří jsou více než 7 let vězněni v pokoji. Po útěku Joy zjistí, že na normální život není
připravena a nedokáže být synovi oporou. Oba se musí naučit žít ve skutečném světě. Snímek vyhrál Cenu diváků na festivalu
v Torontu.

Zpět

V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové URL
WEB, Datum: 17.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura

Pardubice - Letní kino v Pardubicích v pátek promítalo film Já, Olga Hepnarová. Ten je inspirován skutečnou událostí z
července roku 1973, kdy dvaadvacetiletá žena v Praze úmyslně najela náklaďákem do davu lidí čekajících na tramvajové
zastávce. Téměř totožný scénář zažili ve čtvrtek lidé na promenádě ve francouzském Nice.
"Snímek autorské dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda měli slavnostně uvést sami tvůrci, ale vzhledem?k nevídané tragédii se
rozhodli jinak. Uvažovalo se i nad úplným zrušením promítání. „Plánovanou projekci jsme nakonec nezrušili, ale rozhodli se ji
promítnout jako varovné memento. Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se
totiž nás všech," uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení, které před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman Víšek. Vyjádřil
podporu a soustrast rodinám obětí i celé Francii a poté vyzval zhruba šest stovek diváků ?k minutě ticha.
Hepnarová, kterou ve filmu ztvárnila Polka Michalina Olszańska, se viděla jako člověk zničený lidmi, otloukánek společnosti.
Své trable nakonec vyřešila hodně extrémně. V roce 1975 byla za hrůzný čin jako poslední žena na území Československa
popravena.
Snímek, který se natáčel i v Pardubickém kraji, používá černobílou kameru. Jeho vlastní optika už tak černobílá není a neříká
jasně, zda je Olga oběť či vrah.
(baz)"
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V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové
TISK, Datum: 18.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: východní
čechy

Film se rozhodli uvést jako varovné memento.
Pardubice – Letní kino v Pardubicích v pátek promítalo film Já, Olga Hepnarová. Ten je inspirován skutečnou událostí z
července roku 1973, kdy dvaadvacetiletá žena v Praze úmyslně najela náklaďákem do davu lidí čekajících na tramvajové
zastávce. Téměř totožný scénář zažili ve čtvrtek lidé na promenádě ve francouzském Nice.
Snímek autorské dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda měli slavnostně uvést sami tvůrci, ale vzhledem k nevídané tragédii se
rozhodli jinak. Uvažovalo se i nad úplným zrušením promítání. „Plánovanou projekci jsme nakonec nezrušili, ale rozhodli se ji
promítnout jako varovné memento. Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se
totiž nás všech,“ uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení, které před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman Víšek. Vyjádřil
podporu a soustrast rodinám obětí i celé Francii a poté vyzval zhruba šest stovek diváků k minutě ticha.
Hepnarová, kterou ve filmu ztvárnila Polka Michalina Olszańska, se viděla jako člověk zničený lidmi, otloukánek společnosti.
Své trable nakonec vyřešila hodně extrémně. V roce 1975 byla za hrůzný čin jako poslední žena na území Československa
popravena.
Snímek, který se natáčel i v Pardubickém kraji, používá černobílou kameru. Jeho vlastní optika už tak černobílá není a neříká
jasně, zda je Olga oběť či vrah.

Foto autor: Foto: archiv
Foto popis: OLGU HEPNAROVOU ve filmu, který byl v pátek večer uveden v letním kině, ztvárnila polská herečka Michalina
Olszańska.

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

135 / 263

V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové URL
WEB, Datum: 18.07.2016, Zdroj: rychnovsky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Z regionu
Východní Čechy, Pardubice - Film se rozhodli uvést jako varovné memento.
"Letní kino v Pardubicích v pátek promítalo film Já, Olga Hepnarová. Ten je inspirován skutečnou událostí z července roku
1973, kdy dvaadvacetiletá žena v Praze úmyslně najela náklaďákem do davu lidí čekajících na tramvajové zastávce. Téměř
totožný scénář zažili ve čtvrtek lidé na promenádě ve francouzském Nice.
Snímek autorské dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda měli slavnostně uvést sami tvůrci, ale vzhledem?k nevídané tragédii se
rozhodli jinak. Uvažovalo se i nad úplným zrušením promítání. „Plánovanou projekci jsme nakonec nezrušili, ale rozhodli se ji
promítnout jako varovné memento. Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se
totiž nás všech," uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení, které před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman Víšek. Vyjádřil
podporu a soustrast rodinám obětí i celé Francii a poté vyzval zhruba šest stovek diváků ?k minutě ticha.
Hepnarová, kterou ve filmu ztvárnila Polka Michalina Olszańska, se viděla jako člověk zničený lidmi, otloukánek společnosti.
Své trable nakonec vyřešila hodně extrémně. V roce 1975 byla za hrůzný čin jako poslední žena na území Československa
popravena.
Snímek, který se natáčel i v Pardubickém kraji, používá černobílou kameru. Jeho vlastní optika už tak černobílá není a neříká
jasně, zda je Olga oběť či vrah. (baz)"
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V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové URL
WEB, Datum: 18.07.2016, Zdroj: hradecky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Z regionu
Východní Čechy, Pardubice - Film se rozhodli uvést jako varovné memento.
"Letní kino v Pardubicích v pátek promítalo film Já, Olga Hepnarová. Ten je inspirován skutečnou událostí z července roku
1973, kdy dvaadvacetiletá žena v Praze úmyslně najela náklaďákem do davu lidí čekajících na tramvajové zastávce. Téměř
totožný scénář zažili ve čtvrtek lidé na promenádě ve francouzském Nice.
Snímek autorské dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda měli slavnostně uvést sami tvůrci, ale vzhledem?k nevídané tragédii se
rozhodli jinak. Uvažovalo se i nad úplným zrušením promítání. „Plánovanou projekci jsme nakonec nezrušili, ale rozhodli se ji
promítnout jako varovné memento. Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se
totiž nás všech," uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení, které před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman Víšek. Vyjádřil
podporu a soustrast rodinám obětí i celé Francii a poté vyzval zhruba šest stovek diváků ?k minutě ticha.
Hepnarová, kterou ve filmu ztvárnila Polka Michalina Olszańska, se viděla jako člověk zničený lidmi, otloukánek společnosti.
Své trable nakonec vyřešila hodně extrémně. V roce 1975 byla za hrůzný čin jako poslední žena na území Československa
popravena.
Snímek, který se natáčel i v Pardubickém kraji, používá černobílou kameru. Jeho vlastní optika už tak černobílá není a neříká
jasně, zda je Olga oběť či vrah. (baz)"
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V letním kině uctili oběti z Nice minutou ticha. Promítal se snímek o Hepnarové URL
WEB, Datum: 18.07.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Východní Čechy, Pardubice - Film se rozhodli uvést jako varovné memento.
"Letní kino v Pardubicích v pátek promítalo film Já, Olga Hepnarová. Ten je inspirován skutečnou událostí z července roku
1973, kdy dvaadvacetiletá žena v Praze úmyslně najela náklaďákem do davu lidí čekajících na tramvajové zastávce. Téměř
totožný scénář zažili ve čtvrtek lidé na promenádě ve francouzském Nice.
Snímek autorské dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda měli slavnostně uvést sami tvůrci, ale vzhledem?k nevídané tragédii se
rozhodli jinak. Uvažovalo se i nad úplným zrušením promítání. „Plánovanou projekci jsme nakonec nezrušili, ale rozhodli se ji
promítnout jako varovné memento. Aby si každý uvědomil, že žádná podobná tragédie se netýká jen těch druhých. Týká se
totiž nás všech," uvedl jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan Motyčka.
Tuto myšlenku pořadatelé rozvinuli v prohlášení, které před začátkem filmu přečetl známý moderátor Roman Víšek. Vyjádřil
podporu a soustrast rodinám obětí i celé Francii a poté vyzval zhruba šest stovek diváků ?k minutě ticha.
Hepnarová, kterou ve filmu ztvárnila Polka Michalina Olszańska, se viděla jako člověk zničený lidmi, otloukánek společnosti.
Své trable nakonec vyřešila hodně extrémně. V roce 1975 byla za hrůzný čin jako poslední žena na území Československa
popravena.
Snímek, který se natáčel i v Pardubickém kraji, používá černobílou kameru. Jeho vlastní optika už tak černobílá není a neříká
jasně, zda je Olga oběť či vrah. (baz)"
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Letní kino promítne snímek Whiplash
TISK, Datum: 19.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: (len), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino , které se nachází v areálu u skateparku, dnes od 21.30 hodin nabídne snímek Whiplash. Film vypráví
příběh devatenáctiletého jazzového bubeníka Andrewa Neimana, který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy
naplní. Narazí na něj ale slavný dirigent Terence Fletcher, jenž chce, aby se Andrew stal členem jeho skupiny. Tím se
mladíkovi změní život.
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„Pardubice jsou pro mě synonymem klidu a pohody,“ říká moderátor Roman Víšek
TISK, Datum: 21.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika:
Pardubicko

Žije v Pardubicích dva roky, ale letní kino navštěvuje už od začátků jeho fungování.
Rozhovor
Pardubice – Pravidelným divákem filmů pod širou oblohou u pardubického skateparku je i známý rozhlasový a televizní
moderátor ROMAN VÍŠEK. Slyšet ho lidé mohou na Českém rozhlase 2, v pořadech Kolotoč a Odpoledne s Dvojkou.
S moderováním začal v pouhých sedmnácti letech. Od té doby stihl uvést tisíce pořadů, spoluzaložit dvě soukromá rádia, načíst
stovky komentářů k filmům a nadabovat i pár zahraničních herců.
* Proč jste se i letos rozhodl již po několikáté zavítat do Pardubického letního kina ?
Před jedenácti lety jsem se stal neoficiálním maskotem letního kina. (smích) Zažil jsem totiž i úplně první ročník. Je mi velkou
ctí, že ti, kdo letní kino připravují, si na mě zase jako na moderátora vzpomněli. Jsem rád, že se zdejších projekcí mohu
účastnit. Těším se na filmové delegace, které se tu i během tohoto ročníku objeví. Je to radost a svým způsobem čest – být u
toho.
* Už poněkolikáté letní kino sídlí u skateparku. Jak hodnotíte tento prostor?
Dovolím si diplomatickou odpověď. (smích) Dozvěděl jsem se, že příští rok se snad dočkáme návratu do Tyršových sadů. I
proto se moc těším na další ročník. Myslím si, že krásnou atmosféru této akce dělají hlavně pravidelní návštěvníci kina. Mám
pocit, že jich rok od roku přibývá. Sady kinu dodají pomyslnou třešničku na dortu. Ostatní diváci to ale asi jako já nevidí,
protože rádi a v hojném počtu chodí i sem.
* Co vás v programu na červenec nejvíce zaujalo?
Hned první projekce, hraný film Lída Baarová od režiséra Filipa Renče. Těším se i na dokument o této prvorepublikové
herečce od Heleny Třeštíkové, který nese název Zkáza krásou. Helenu Třeštíkovou znám osobně. Je to nesmírně milá, chytrá a
šarmantní dáma. Její perfektní časosběrné dokumenty jsem vždy rád sledoval a o to více jsem zvědavý, jak zpracovala téma
života Lídy Baarové. Bude to zase trošku jiný, dokumentární pohled na tuto osobnost. Kdo viděl Renčův snímek a teď dorazí i
na dokument, bude mít o Baarové opravdu přehled, je to dramaturgicky dobře vymyšlené.
* Letní kino se v srpnu zapojí i do Olympijského parku Pardubice 2016, kdy promítne filmy ze sportovního prostředí. Brazilskou
atmosféru dějiště olympiády dotvoří snímky režisérů latinskoamerického původu. Co na tento nápad říkáte?
Jsem rád za připojení Pardubic k olympiádě. Přeji jim, aby se všechno vydařilo. Překvapil mě obrovský zájem o podobný projekt
na Lipně, kde mají na dobu olympijského parku beznadějně vyprodané hotely. Pardubice jsou městem sportu a taková akce
sem rozhodně patří. Možná i víc než na Lipno. (smích)
* Vy sám trávíte na Pardubicku a okolí hodně času...
Moje láska k východním Čechách vyvrcholila před dvěma roky tím, že jsem se přestěhoval do Ohrazenic v Pardubicích. Bydlel
jsem už na hodně místech České republiky i světa a musím říci, že Pardubice vedou.
* Čím to je?
Cítím se tady opravdu dobře. Jsou pro mě synonymem klidu a pohody. Za příjemný bonus považuji blízkost k přírodě a čisté
město. I jeho přehlednost je velkou výhodou. Mám rád, když se v prostoru, ve kterém žiji, vyznám. Například Praha se teď v
porovnání s Pardubicemi stává městem, v němž se ztrácím a neorientuji. A myslím si, že to, co dříve nabízela pro její obyčejné
obyvatele, se rychle vytrácí. V Pardubicích tuším jejich přibližný rozvoj a jako občan dokážu mít ještě o všem přehled. Jsem rád,
že jsem se přestěhoval a doufám, že už se nikdy nebudu muset stěhovat. (smích)
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"Pardubice jsou pro mě synonymem klidu? a pohody," říká moderátor Roman Víšek URL
WEB, Datum: 21.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Žije v Pardubicích dva roky, ale letní kino navštěvuje už od začátků jeho fungování.
"Pravidelným divákem filmů pod širou oblohou u pardubického skateparku je i známý rozhlasový a televizní moderátor ROMAN
VÍŠEK. Slyšet ho lidé mohou na Českém rozhlase 2, v pořadech Kolotoč a Odpoledne s Dvojkou. S moderováním začal ?v
pouhých sedmnácti letech. Od té doby stihl uvést tisíce pořadů, spoluzaložit dvě soukromá rádia, načíst stovky komentářů k
filmům a nadabovat i pár zahraničních herců.Proč jste se i letos rozhodl již po několikáté zavítat do Pardubického letního
kina ?Před jedenácti lety jsem se stal neoficiálním maskotem letního kina. (smích) Zažil jsem totiž i úplně první ročník. Je mi
velkou ctí, že ti, kdo letní kino připravují, si na mě zase jako na moderátora vzpomněli. Jsem rád, že se zdejších projekcí mohu
účastnit. Těším se na filmové delegace, které se tu i během tohoto ročníku objeví. Je to radost a svým způsobem čest – být u
toho.Už poněkolikáté letní kino sídlí u skateparku. Jak hodnotíte tento prostor?Dovolím si diplomatickou odpověď. (smích)
Dozvěděl jsem se, že příští rok se snad dočkáme návratu do Tyršových sadů. I proto se moc těším na další ročník. Myslím si,
že krásnou atmosféru této akce dělají hlavně pravidelní návštěvníci kina. Mám pocit, že jich rok od roku přibývá. Sady kinu
dodají pomyslnou třešničku na dortu. Ostatní diváci to ale asi jako já nevidí, protože rádi a v hojném počtu chodí i sem.Co vás
v programu na červenec nejvíce zaujalo?Hned první projekce, hraný film Lída Baarová od režiséra Filipa Renče. Těším se i na
dokument o této prvorepublikové herečce od Heleny Třeštíkové, který nese název Zkáza krásou. Helenu Třeštíkovou znám
osobně. Je to nesmírně milá, chytrá a šarmantní dáma. Její perfektní časosběrné dokumenty jsem vždy rád sledoval a o to více
jsem zvědavý, jak zpracovala téma života Lídy Baarové. Bude to zase trošku jiný, dokumentární pohled na tuto osobnost. Kdo
viděl Renčův snímek a teď dorazí i na dokument, bude mít o Baarové opravdu přehled, je to dramaturgicky dobře vymyšlené.
Letní kino se v srpnu zapojí ?i do Olympijského parku Pardubice 2016, kdy promítne filmy ze sportovního prostředí. Brazilskou
atmosféru dějiště olympiády dotvoří snímky režisérů latinsko-amerického původu. Co na tento nápad říkáte?Jsem rád za
připojení Pardu-bic k olympiádě. Přeji jim, aby se všechno vydařilo. Překvapil mě obrovský zájem o podobný projekt na Lipně,
kde mají na dobu olympijského parku beznadějně vyprodané hotely. Pardubice jsou městem sportu a taková akce sem
rozhodně patří. Možná i víc než na Lipno. (smích)Vy sám trávíte na Pardubicku a okolí hodně času…Moje láska k východním
Čechách vyvrcholila před dvěma roky tím, že jsem se přestěhoval do Ohrazenic ?v Pardubicích. Bydlel jsem už na hodně
místech České republiky i světa a musím říci, že Pardubice vedou.Čím to je?Cítím se tady opravdu dobře. Jsou pro mě
synonymem klidu a pohody. Za příjemný bonus považuji blízkost ?k přírodě a čisté město. I jeho přehlednost je velkou
výhodou. Mám rád, když se v prostoru, ve kterém žiji, vyznám. Například Praha se teď v porovnání s Pardubicemi stává
městem, v němž se ztrácím a neorientuji. A myslím si, že to, co dříve nabízela pro její obyčejné obyvatele, se rychle vytrácí. V
Pardubicích tuším jejich přibližný rozvoj a jako občan dokážu mít ještě o všem přehled. Jsem rád, že jsem se přestěhoval a
doufám, že už se nikdy nebudu muset stěhovat. (smích) "
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Letní kino promítne film o Osvětimi
TISK, Datum: 22.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (kld), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino představí v sobotu divákům snímek Saulův syn od maďarského režiséra Lászla Nemesa. Děj filmu se
odehrává ve vyhlazovacím táboře Osvětim za druhé světové války. Hlavní postavou je maďarský Žid Saul Auslander, který je
příslušníkem takzvaného Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních vězňů oddělováni a posíláni na tu nejhorší práci v
táboře. Saul chce ale i přes nelidské podmínky důstojně pohřbít svého nevlastního syna.
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 23.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.30 hodin Sobota 23. července
Sauluv syn
Maďarsko, 2015, 107 minut. Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi,
maďarském Židovi a příslušníkovi tzv.
Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních osvětimských vězňů zpravidla izolováni a měli na starosti ty nejhorší práce.
Saul chce uprostřed mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního syna. Film přitom připomíná až
„umělecký horor“ a poprvé v dějinách kinematografie ukazuje Osvětim jako chaotickou a přitom bezchybnou továrnu na smrt,
jejíž chod musí udržovat sami vězni. Neděle 24. července
Ant-Man
USA, 2015, 117 minut.
Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit
svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi (Michael Douglas) ochránit
tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku.
Pondělí 25. července
Boj
Dánsko, 2015, 115 minut. Vojenský důstojník Claus (Pilou Asbak) je se svou jednotkou na zahraniční misi, zatímco jeho žena
Maria (Tuva Novotny) se doma snaží vypořádat s každodenními starostmi a péčí o tři děti. Během rutinní obhlídky se jednotka
dostane pod těžkou křížovou palbu a Claus je v krizové situaci donucen učinit rozhodnutí, které vyústí v odvolání z mise a
obvinění z válečného zločinu. Nekompromisní soudní dohra však zdaleka není tak tíživá jako morální dilema, které Clause nutí
volit mezi osobní ctí a zájmy vlastní rodiny.
Úterý 26. července
Steve Jobs
USA/Velká Británie, 2015, 122 minut.
Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny, a to
nejen počítačové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh. Od prvních minut utvrzuje
diváky v tom, že legendy o jeho asociálnosti a nesnesitelnosti nelhaly.
Středa 27. července
Popelka
USA/Velká Británie, 2015, 114 minut.
Děj snímku sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení.
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Víkendové kino: dnes Osvětim, zítra Ant-Man
TISK, Datum: 23.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Víkend v Pardubickém letním kině u skateparku bude opět ve znamení oscarových a komerčně úspěšných filmů.
„Dnes od 21:30 hodin budeme zdarma promítat maďarské drama Saulův syn, které získalo Zlatý glóbus i Oscara v kategorii
Nejlepší zahraniční film,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka.
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v polské Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi a
příslušníkovi Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních osvětimských vězňů zpravidla izolováni a měli na starosti ty
nejstrašnější práce.
Saul chce uprostřed mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního syna.
„Zítra je na programu další snímek z dílny studia Marvel Ant-Man, který režíroval Peyton Reed,“ sdělil druhý z provozovatelů
kina Tomáš Drechsler.
Podvodník Scott Lang je vybavený pozoruhodnou schopností zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu.
Lang se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi ochránit tajemství, které se skrývá v jeho
obleku Ant-Mana.
„Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou loupež, která
zachrání celý svět,“ nastínil Tomáš Drechsler.
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Víkendové kino: dnes Osvětim, zítra Ant-Man URL
WEB, Datum: 23.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Víkend v Pardubickém letním kině ?u skateparku bude opět ve znamení oscarových a komerčně úspěšných filmů.
"„V sobotu od 21:30 hodin budeme zdarma promítat maďarské drama Saulův syn, které získalo Zlatý glóbus i Oscara v
kategorii Nejlepší zahraniční film," uvedl jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka.Snímek se odehrává ?ve vyhlazovacím
táboře ?v polské Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi a příslušníkovi Sonderkommanda, jehož
členové byli od ostatních osvětimských vězňů zpravidla izolováni ?a měli na starosti ty nejstrašnější práce.Saul chce uprostřed
mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního syna.„V sobotu je na programu další snímek z dílny
studia Marvel Ant-Man, který režíroval Peyton Reed," sdělil druhý z provozovatelů kina Tomáš Drechsler.Podvodník Scott Lang
je vybavený pozoruhodnou schopností zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu.Lang se musí ujmout role
hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi ochránit tajemství, které se skrývá ?v jeho obleku Ant-Mana.„Pym
a Lang jsou tváří ?v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou loupež, která zachrání
celý svět," nastínil Tomáš Drechsler. "
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 25.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.30 hodin Pondělí 25. července
Boj
Dánsko, 2015, 115 minut.
Vojenský důstojník Claus (Pilou Asbak) je se svou jednotkou na zahraniční misi, zatímco jeho žena Maria (Tuva Novotny) se
doma snaží vypořádat s každodenními starostmi a péčí o tři děti. Během rutinní obhlídky se jednotka dostane pod těžkou
křížovou palbu a Claus je v krizové situaci donucen učinit rozhodnutí, které vyústí v odvolání z mise a pak obvinění z válečného
zločinu. Nekompromisní soudní dohra však zdaleka není tak tíživá jako morální dilema, které Clause doslova nutí volit mezi
osobní ctí a zájmy vlastní rodiny.
Úterý 26. července
Steve Jobs
USA/Velká Británie, 2015, 122 minut.
Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny, a to
nejen počítačové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh. Od prvních minut utvrzuje
diváky v tom, že legendy o jeho asociálnosti a nesnesitelnosti nelhaly.
Středa 27. července
Popelka
USA/Velká Británie, 2015, 114 minut. Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po smrti
její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše (Cate Blanchett) a jejím dvěma
dcerám Anastázii (Holliday Grainger) a Drizele (Sophie McShera) chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém novém
domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny.
Zanedlouho se z ní stane obyčejná služka, věčně umouněná od popela, které ostatní posměšně říkají Popelka. Čtvrtek 28.
července
Trabantem do posledního dechu
Česko/Slovensko, 2016, 96 minut.
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých
trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského Perthu, a
během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Pátek 29. července
Kobry a užovky
Česko, 2015, 111 minut.
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má
poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek)
je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky.
Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou
lekci, situace se ale vymkne kontrole.
Sobota 30. července
Ex Machina
Velká Británie, 2015, 108 minut.
Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chatě svého
zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku, kdy uprostřed pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na
místo dopravil, mu dojde, že na tenhle týden jen tak nezapomene.
Jenže ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový
bunkr. Prvotní ostych zažene Nathanův přátelský přístup. Pak se však seznámí s Avou (Alicia Vickander).
Neděle 31. července
Jurský svit

Region vydání: Východní Čechy
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 25.07.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 7, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 20 585, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.30 hodin Pondělí 25. července
Boj
Dánsko, 2015.
Úterý 26. července
Steve Jobs
USA / Velká Británie, 2015. Středa 27. července
Popelka
USA / Velká Británie, 2015. Čtvrtek 28. července
Trabantem do posledního dechu
Česko / Slovensko, 2016

Zpět

Morální dilema vojáka v letním kině
TISK, Datum: 25.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino bude dnes od půl desáté bezplatně promítat dánské válečné drama Boj.
„Snímek napsaný a režírovaný Tobiasem Lindholmem trvá téměř dvě hodiny. Vysílat ho budeme v původním znění s českými
titulky,“ sdělil jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.
Vojenský důstojník Claus je na zahraniční misi, zatímco jeho žena Maria se doma snaží vypořádat s každodenními starostmi a
péčí o tři děti. Když se Clausova jednotka dostane pod křížovou palbu, musí učinit rozhodnutí...
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Zpět

Morální dilema vojáka v letním kině URL
WEB, Datum: 25.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino bude v ponděká od půl desáté bezplatně promítat dánské válečné drama Boj.
"„Snímek napsaný a režírovaný Tobiasem Lindholmem trvá téměř dvě hodiny. Vysílat ho budeme v původním znění s českými
titulky," sdělil jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.Vojenský důstojník Claus je na zahraniční misi, zatímco jeho žena Maria
se doma snaží vypořádat ?s každodenními starostmi ?a péčí o tři děti. Když se Clausova jednotka dostane pod křížovou palbu,
musí učinit rozhodnutí… "
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Zpět

Ať se letní kino vrátí do centra, přeje si jeho šéf Jan Motyčka
TISK, Datum: 26.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Lenka Štěpánková, Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780,
Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubické letní kino vstupuje do druhé poloviny svého letošního provozu. Do srpnového programu zařadí i snímky z
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produkce televize HBO.
PARDUBICE Po dlouhé době nemusel promotér Jan Motyčka na poslední chvíli řešit, zda dostane na provoz letního kina
dotace, ani kde bude promítat.
„Mohli jsme tak mnohem více času i energie věnovat přípravě programu a technologickým vylepšením. Povedlo se nám
výrazně zrenovovat promítací techniku, máme zbrusu nové, větší a dokonalejší plátno, získali jsme výkonnější projektor, který
má třikrát větší svítivost než ten původní. Navíc máme úplně nové ozvučení, které zvuk směřuje přímo mezi diváky, takže neruší
nikoho v okolí. Projekce je teď úplně jiným diváckým zážitkem,“ říká Motyčka.
* Jste spokojený s areálem vedle skateparku, kam jste se museli loni přesunout kvůli rekonstrukci Tyršových sadů?
Areál má své výhody i nevýhody. Má velkou kapacitu a dobře se tam parkuje, je blízko obou nádraží a dostupnější z Polabin,
takže jsme získali nové diváky. Na straně druhé je dál od centra města a nepůsobí tak romanticky jako Tyršovy sady.
Nezastírám, že v budoucnu bychom se chtěli vrátit – ne úplně do Tyršových sadů, ale na louku, kde se letos bude konat Rio
park. Na štěrkovou část se dá umístit těžší zařízení a promítalo by se směrem k Labi. A to do té doby, než v areálu bývalých
jatek vznikne plánovaný multifunkční areál, kde bude zázemí, které by mohlo sloužit i pro letní kino.
* Jaký je oficiální důvod, proč letní kino nemůže být v Tyršových sadech?
Prý se s ním v rekonstrukci nepočítalo. Pan architekt Jiránek měl svou představu a byl asi dost nekompromisní. Zjistil jsem ale,
že by se tam letní kino vešlo, brání tomu asi jeden záhon, osázený jiřinami. Otázkou ale je, do jaké míry tam mohou vjet
nákladní auta. Potřebujeme nainstalovat promítací kabiny, stánky a bary, takže by tam musel jeřáb. Navíc je stanovena
podmínka pětileté udržitelnosti, kdy se s areálem nesmí nic dít. Prostor vedle Tyršových sadů ale bude fajn a měl by přinést
podobně romantický a komfortní zážitek jako v Tyršových sadech.
* Takže příští rok by se mohlo kino přesunout?
Jisté není nic, ale nebude-li tomu stát v cestě nějaká zásadní překážka, mělo by se letní kino vrátit do centra města. Ostatně
vzniklo na základě přání, aby se o prázdninách oživilo centrum města. Nechť se tam tedy vrátí.
* Nebojíte se, že se potom zase objeví stížnosti na hluk?
Stížnosti jsme téměř nezaznamenali. Když jsme promítali v Tyršových sadech, každý rok jsme lidem, bydlícím v okolí, dávali do
schránek dopis s výzvou, ať se na nás obrátí, pokud by je cokoliv spojené s kinem rušilo. Jediné reakce, které jsme obdrželi,
byly pochvalné. Jedna paní dokonce psala, že jí překáží jedna větev, kvůli které nemůže sledovat projekci přímo z okna.
Stěžovala si pouze jedna jediná dáma, a to nikoliv na hlasitý zvuk, ale na hlučící partu teenagerů, kteří ani nechodili do kina,
pravidelně postávali u schodů do Sukovy třídy, kde konzumovali víno z krabice a halasně se bavili. Vykázat jsme je ale nemohli,
protože stáli na veřejném prostranství. Pak jsme tam postavili bariéru, která znemožnila vstup do sadů přes toto schodiště a
problémy i partička zmizely.
* Když teď máte silnější zvuk, objevily se nějaké stížnosti?
Ne, technologie se posouvá stále dopředu, a přestože je zvuk silnější, je soustředěný přímo do divácké části. Jsem
přesvědčen, že v okolních objektech skoro není nic slyšet.
* Jak zatím hodnotíte letošní sezonu?
Máme krásné filmy, areál, ozvučení a plátno i vylepšené gastronomické zázemí pro diváky. Co bohužel není stoprocentní, je
počasí. Vyjma několika dní, kdy bylo nádherně, bylo vícero večerů chladnějších, či dokonce deštivých. Ale kromě jednoho
večera jsme promítali pokaždé, přestože to bylo někdy za deště. Ale i to má svou romantiku a my si vážíme všech diváků, kteří
přijdou do letního kina v pláštěnkách. Půjčovné filmů platíme tak jako tak, takže je většinou promítneme.
* Jaká byla dosud průměrná návštěvnost?
Zhruba 500 diváků za večer. Mnohokrát se nám stalo, že byly rozebrány všechny plastové židle, které máme kromě klasických
dřevěných laviček, takže přišlo mnohem víc než 500 lidí.
* Které filmy nejvíce táhly?
Tradičně lákají naše „rodinné středy“ – to zpravidla promítáme animované snímky pro rodiny s dětmi. Lidé hodně chodí i o
sobotách na oscarové filmy a na blockbustery, které promítáme v neděli. A samozřejmě nelze nezmínit rekordní návštěvnost
úvodního filmu Lída Baarová, na kterou dorazilo do letního kina více než 1700 diváků. Naopak slabší návštěvnost bývá v
pondělí, kdy uvádíme produkci filmových klubů, což je však vzhledem k žánru trochu pochopitelné.
* Nově jste zavedli službu wifi číšníka. Osvědčilo se to?
Projekt se rozjíždí. Tuto službu jsme zavedli především proto, abychom eliminovali fronty, které se tvořily u jednotlivých barů.
Chtěli jsme službu zatraktivnit, aby si diváci mohli objednávat i při filmu. Má to ale jednu nevýhodu – na rozdíl od různých hledišť
a sportovních stadionů, kde jsou číslovaná místa, takže víte, komu a kam objednávku přinést, jsou v letním kině židle po
každém promítání vždy sbaleny a uklizeny, takže nemůžeme zajistit, že budou stále na stejném místě. Proto je služba zatím
rozšířena pouze u dřevěných stolů. A funguje skvěle.
* Hodláte tuto službu rozšiřovat?
Od 1. srpna zřídíme další výdejní místa a vylepšíme i prodej jídel – aby divák nemusel čekat a mohl přijít až v okamžiku, kdy
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bude jídlo hotové.
* Museli jste se potýkat s nějakými problémy?
Vyjma chladného počasí, které není úplně přející, ne. Během 11 let jsme vychytali všechna úskalí, která může letní kino
přinášet. Letos máme nejkrásnější program, jaký jsme kdy měli. A srpnový bude ještě lepší než červencový.
* Jaká tedy bude koncepce programu na srpen?
Podařilo se nám získat filmy, které nikdy nemohly být v distribuci v letních kinech, protože to americká společnost FOX dříve
nepovolovala. Bude se jednat o oscarové snímky, které navíc rozšíříme o produkci HBO. Jako jediné letní kino v republice
promítneme pilotní díl seriálu Vinyl, jenž pojednává o hudební scéně v Americe v 70. letech. Dále bychom chtěli představit
Mamon, což je český seriál s Matějem Hádkem, jenž běžel pouze na HBO. Na programu je i Polednice, která měla premiéru na
festivalu v Karlových Varech. A podařilo se nám sehnat také nový film Jana Hřebejka Učitelka.
* Budete spolupracovat i s Olympijským parkem Pardubice?
Připravujeme festival latinsko-americké kinematografie, který na program olympijského parku volně naváže. Rádi bychom
představili tvorbu nejslavnějších režisérů Jižní Ameriky.
* Plánujete příjezd nějaké filmové delegace?
Určitě, v srpnu jich přijede mnohem víc než v červenci, kdy nás limitovala naplánovaná natáčení některých tvůrců. K českým
filmům přijede delegací hned několik a navíc jsme pozvali i umělce, jejichž doménou není pouze film. Nechte se překvapit.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: Jan Motyčka Šéf letního kina by si přál, aby se akce příští rok mohla z areálu vedle skateparku přesunout zpět do
centra města.
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Zpět

Ať se pardubické letní kino vrátí do centra, přeje si jeho šéf Motyčka URL
WEB, Datum: 26.07.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Lenka Štěpánková, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice zprávy
Pardubické letní kino vstupuje do druhé poloviny svého letošního provozu. Do srpnového programu zařadí i snímky z
produkce televize HBO.
Po dlouhé době nemusel promotér Jan Motyčka na poslední chvíli řešit, zda dostane na provoz letního kina dotace, ani kde
bude promítat.
„Mohli jsme tak mnohem více času i energie věnovat přípravě programu a technologickým vylepšením. Povedlo se nám
výrazně zrenovovat promítací techniku, máme zbrusu nové, větší a dokonalejší plátno, získali jsme výkonnější projektor, který
má třikrát větší svítivost než ten původní. Navíc máme úplně nové ozvučení, které zvuk směřuje přímo mezi diváky, takže neruší
nikoho v okolí. Projekce je teď úplně jiným diváckým zážitkem,“ říká Motyčka.
Jste spokojený s areálem vedle skateparku, kam jste se museli loni přesunout kvůli rekonstrukci Tyršových sadů?
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Areál má své výhody i nevýhody. Má velkou kapacitu a dobře se tam parkuje, je blízko obou nádraží a dostupnější z Polabin,
takže jsme získali nové diváky. Na straně druhé je dál od centra města a nepůsobí tak romanticky jako Tyršovy sady.
Nezastírám, že v budoucnu bychom se chtěli vrátit – ne úplně do Tyršových sadů, ale na louku, kde se letos bude konat Rio
park.
Na štěrkovou část se dá umístit těžší zařízení a promítalo by se směrem k Labi. A to do té doby, než v areálu bývalých jatek
vznikne plánovaný multifunkční areál, kde bude zázemí, které by mohlo sloužit i pro letní kino.
Jaký je oficiální důvod, proč letní kino nemůže být v Tyršových sadech?
Prý se s ním v rekonstrukci nepočítalo. Pan architekt Jiránek měl svou představu a byl asi dost nekompromisní. Zjistil jsem ale,
že by se tam letní kino vešlo, brání tomu asi jeden záhon, osázený jiřinami. Otázkou ale je, do jaké míry tam mohou vjet
nákladní auta. Potřebujeme nainstalovat promítací kabiny, stánky a bary, takže by tam musel jeřáb. Navíc je stanovena
podmínka pětileté udržitelnosti, kdy se s areálem nesmí nic dít. Prostor vedle Tyršových sadů ale bude fajn a měl by přinést
podobně romantický a komfortní zážitek jako v Tyršových sadech.
Takže příští rok by se mohlo kino přesunout?
Jisté není nic, ale nebude-li tomu stát v cestě nějaká zásadní překážka, mělo by se letní kino vrátit do centra města. Ostatně
vzniklo na základě přání, aby se o prázdninách oživilo centrum města. Nechť se tam tedy vrátí.
Nebojíte se, že se potom zase objeví stížnosti na hluk?
Stížnosti jsme téměř nezaznamenali. Když jsme promítali v Tyršových sadech, každý rok jsme lidem, bydlícím v okolí, dávali do
schránek dopis s výzvou, ať se na nás obrátí, pokud by je cokoliv spojené s kinem rušilo. Jediné reakce, které jsme obdrželi,
byly pochvalné. Jedna paní dokonce psala, že jí překáží jedna větev, kvůli které nemůže sledovat projekci přímo z okna.
Stěžovala si pouze jedna jediná dáma, a to nikoliv na hlasitý zvuk, ale na hlučící partu teenagerů, kteří ani nechodili do kina,
pravidelně postávali u schodů do Sukovy třídy, kde konzumovali víno z krabice a halasně se bavili. Vykázat jsme je ale nemohli,
protože stáli na veřejném prostranství. Pak jsme tam postavili bariéru, která znemožnila vstup do sadů přes toto schodiště a
problémy i partička zmizely.
Když teď máte silnější zvuk, objevily se nějaké stížnosti?
Ne, technologie se posouvá stále dopředu, a přestože je zvuk silnější, je soustředěný přímo do divácké části. Jsem
přesvědčen, že v okolních objektech skoro není nic slyšet.
Jak zatím hodnotíte letošní sezonu?
Máme krásné filmy, areál, ozvučení a plátno i vylepšené gastronomické zázemí pro diváky. Co bohužel není stoprocentní, je
počasí. Vyjma několika dní, kdy bylo nádherně, bylo vícero večerů chladnějších, či dokonce deštivých. Ale kromě jednoho
večera jsme promítali pokaždé, přestože to bylo někdy za deště. Ale i to má svou romantiku a my si vážíme všech diváků, kteří
přijdou do letního kina v pláštěnkách. Půjčovné filmů platíme tak jako tak, takže je většinou promítneme.
Jaká byla dosud průměrná návštěvnost?
Zhruba 500 diváků za večer. Mnohokrát se nám stalo, že byly rozebrány všechny plastové židle, které máme kromě klasických
dřevěných laviček, takže přišlo mnohem víc než 500 lidí.
Které filmy nejvíce táhly?
Tradičně lákají naše „rodinné středy“ – to zpravidla promítáme animované snímky pro rodiny s dětmi. Lidé hodně chodí i o
sobotách na oscarové filmy a na blockbustery, které promítáme v neděli. A samozřejmě nelze nezmínit rekordní návštěvnost
úvodního filmu Lída Baarová, na kterou dorazilo do letního kina více než 1700 diváků. Naopak slabší návštěvnost bývá v
pondělí, kdy uvádíme produkci filmových klubů, což je však vzhledem k žánru trochu pochopitelné.
Nově jste zavedli službu wi-fi číšníka. Osvědčilo se to?
Projekt se rozjíždí. Tuto službu jsme zavedli především proto, abychom eliminovali fronty, které se tvořily u jednotlivých barů.
Chtěli jsme službu zatraktivnit, aby si diváci mohli objednávat i při filmu. Má to ale jednu nevýhodu – na rozdíl od různých hledišť
a sportovních stadionů, kde jsou číslovaná místa, takže víte, komu a kam objednávku přinést, jsou v letním kině židle po
každém promítání vždy sbaleny a uklizeny, takže nemůžeme zajistit, že budou stále na stejném místě. Proto je služba zatím
rozšířena pouze u dřevěných stolů. A funguje skvěle. Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
Hodláte tuto službu rozšiřovat?
Od 1. srpna zřídíme další výdejní místa a vylepšíme i prodej jídel – aby divák nemusel čekat a mohl přijít až v okamžiku, kdy
bude jídlo hotové.
Museli jste se potýkat s nějakými problémy?
Vyjma chladného počasí, které není úplně přející, ne. Během 11 let jsme vychytali všechna úskalí, která může letní kino
přinášet. Letos máme nejkrásnější program, jaký jsme kdy měli. A srpnový bude ještě lepší než červencový.
Jaká tedy bude koncepce programu na srpen?
Podařilo se nám získat filmy, které nikdy nemohly být v distribuci v letních kinech, protože to americká společnost FOX dříve
nepovolovala. Bude se jednat o oscarové snímky, které navíc rozšíříme o produkci HBO. Jako jediné letní kino v republice
promítneme pilotní díl seriálu Vinyl, jenž pojednává o hudební scéně v Americe v 70. letech. Dále bychom chtěli představit
Mamon, což je český seriál s Matějem Hádkem, jenž běžel pouze na HBO. Na programu je i Polednice, která měla premiéru na
festivalu v Karlových Varech. A podařilo se nám sehnat také nový film Jana Hřebejka Učitelka.
Budete spolupracovat i s Olympijským parkem Pardubice?
Připravujeme festival latinsko-americké kinematografie, který na program olympijského parku volně naváže. Rádi bychom
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představili tvorbu nejslavnějších režisérů Jižní Ameriky.
Plánujete příjezd nějaké filmové delegace?
Určitě, v srpnu jich přijede mnohem víc než v červenci, kdy nás limitovala naplánovaná natáčení některých tvůrců. K českým
filmům přijede delegací hned několik a navíc jsme pozvali i umělce, jejichž doménou není pouze film. Nechte se překvapit.
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Steve Jobs se objeví na plátně
TISK, Datum: 26.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (tum), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino promítá dnes snímek o jedné z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu posledních čtyřiceti
let. Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových prezentací Stevea Jobse, které měnily dějiny, a
to nejen počítačové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh. Od prvních minut
utvrzuje diváky v tom, že legendy o jeho asociálnosti a nesnesitelnosti nelhaly.
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 27.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.30 hodin Středa 27. července
Popelka
USA/Velká Británie, 2015, 114 minut.
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého
tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše (Cate Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger) a
Drizele (Sophie McShera) chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém novém domově cítily dobře. Když ale Elčin
otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Zanedlouho se z ní stane obyčejná
služka, věčně umouněná od popela, které ostatní posměšně říkají Popelka.
Čtvrtek 28. července
Trabantem do posledního dechu
Česko/Slovensko, 2016, 96 minut.
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých
trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského Perthu, a
během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Pátek 29. července
Kobry a užovky
Česko, 2015, 111 minut.
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má
poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek)
je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky.
Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou
lekci, situace se ale vymkne kontrole.
Sobota 30. července
Ex Machina
Velká Británie, 2015, 108 minut. Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu,
týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku kdy uprostřed
pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak nezapomene. Jenže ani nejbujnější
fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr.

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino dnes promítne Popelku
TISK, Datum: 27.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (len), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino , které sídlí v areálu vedle skateparku, dnes od 21.30 hodin promítne tradiční středeční film určený pro
rodiny s dětmi. Tentokrát bude k vidění Popelka s Lily James v hlavní roli. Snímek vypráví příběh Elky, jejíž otec, kupec, se po
smrti matky znovu ožení. Elka se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám Anastázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá
všechno proto, aby se ve svém novém domově cítily dobře. Poté ale její otec nečekaně zemře a mladá dívka je vydána na
milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Stane se z ní obyčejná služka, která je neustále umouněná od popela, takže jí ostatní
posměšně začnou říkat Popelka. Elka však neztrácí naději a je rozhodnuta řídit se posledním přáním své matky, aby vždy byla
odvážná a laskavá. Vstup do letního kina je zdarma.
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 28.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.30 hodin Čtvrtek 28. července
Trabantem do posledního dechu
Česko/Slovensko, 2016, 96 minut. Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud
nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou
invalidních vozíků vyrazily z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii,
Malajsii a Thajsko.
Pátek 29. července
Kobry a užovky
Česko, 2015, 111 minut.
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má
poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek)
je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky.
Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou
lekci, situace se ale vymkne kontrole.
Sobota 30. července
Ex Machina
Velká Británie, 2015, 108 minut. Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu,
týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku kdy uprostřed
pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak nezapomene. Jenže ani nejbujnější
fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

166 / 263

Zpět

Pardubické letní kino
TISK, Datum: 28.07.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 6, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 20 585, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.30 hodin Čtvrtek 28. července
Trabantem do posledního dechu
Česko/Slovensko, 2016.
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých
trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského Perthu, a
během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
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LETNÍ KINO PERNŠTEJN
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Bulvár, Strana: 8, Vytištěno: 15 000, Rubrika: Módní policie

Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak: Pardubické letní kino Pernštejn letos vkročilo do druhého desetiletí své existence. Ti,
kteří do něj poprvé zamířili v roce 2006 a pamatují si nesmělé začátky venkovního promítání, jistě netušili, že z původně
regionálního podniku vyroste největší letní kino v České republice, do nějž postupně zamíří více než půl milionu diváků,
pravidelně mu bude udělovat záštitu Ministerstvo kultury ČR a stane se nejrozsáhlejší a nejoblíbenější prázdninovou akcí
Pardubického kraje.

Foto popis: Slavnostní zahájení Pardubického letního kina . Neúnavná moderátorka Českého rozhlasu Markéta Ševčíková
zpovídá Tomáše Drechslera, hlavního pořadatele filmového přírodního maratonu.
Foto popis: Hvězdou zahájení byla Zdenka Procházková, která si ve filmu Lída Barrová zahrála prvorepublikovou hvězdu na
sklonku života. Zdenka Procházková se dokonce s Lídou Baarovou osobně setkala, ale příliš ji nesedla. V nedávném rozhovoru
pro idnes.cz doslova řekla. „Pro Lídu byla kariéra alfou a omegou jejího života. Všechno ostatní bylo vedlejší. Muže využívala
už před Goebbelsem a pak i po něm.“
Foto popis: Speciální předprojekce v rámci Českých akademických her, které se odehrávaly na univerzitní půdě. A Univerzitu
Pardubice hrdě zastupovala její prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů Jana Kubanová.
Foto popis: Návštěvníky letního kina a studenty pozdravil i pardubický primátor Martin Charvát.
Foto popis: Honza Motyčka projekt Pardubického letního kina uvedl v život. Jeho dítěti je už deset let :-)
Foto popis: Tiskovka před zahájením. Redaktorka Českého rozhlasu Naďa Kubínková zpovídá duchovního otce projektu
Honzu Motyčku.
Foto popis: A zahájení se neobejde bez donátorů. Zleva: Za Pardubický kraj jeho radní René Živný, za město Pardubice a
městský obvod Pardubice I. radní a starosta Jaroslav Menšík a za hlavního parnetra Pivovar Pardubice jeho majitel Leoš
Kvapil.
Foto popis: Lída Barrová - kontroverzní film o kontroverzní herečce. Diváky virtuálně přes plátno pozdravil režisér Filip Renč.
Foto popis: Fenomén Pardubic - letní kino.
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Kobry a užovky zavítají do kina
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – V Pardubickém letním kině u skateparku se bude dnes od půl desáté bezplatně promítat české komediální drama
Kobry a užovky.
„Scénář ke snímku napsal Jaroslav Žváček a režie se ujal Jan Prušinovský. Ten režíroval například také film Okresní přebor –
Poslední zápas Pepika Hnátka nebo František je děvkař,“ sdělil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan
Motyčka.
Užovka je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci
sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. „Jeho bratr Kobra je magor, nezodpověděné dítě
a feťák vykrádající chatky a bydlící s věčně opilou matkou. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka už konečně mohl být šťastný,
objeví se Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole,“ nechal se slyšet Jan Motyčka.
Role Užovky se ujal Matěj Hádek, který je známý například jako Jiří Potůček z Operace Silver A nebo ze seriálu Vyprávěj. Kobru
ztělesnil jeho mladší bratr Kryštof Hádek, kterého proslavila role četaře Karla Vojtíška z Tmavomodrého světa. Hrál také
například v komedii Bobule nebo v pohádce Korunní princ. Roli opilé matky ztvárnila Jana Šulcová známá například z rodinné
komedie S tebou mě baví svět nebo z Občanského průkazu.

Region vydání: Východní Čechy
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Kobry a užovky zavítají do kina URL
WEB, Datum: 29.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – V Pardubickém letním kině u skateparku se bude v pátek od půl desáté bezplatně promítat české komediální
drama Kobry a užovky.
"„Scénář ke snímku napsal Jaroslav Žváček a režie se ujal Jan Prušinovský. Ten režíroval například také film Okresní přebor –
Poslední zápas Pepika Hnátka nebo František je děvkař," sdělil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Jan
Motyčka.Užovka je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední
šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit.
„Jeho bratr Kobra je magor, nezodpověděné dítě ?a feťák vykrádající chatky a bydlící s věčně opilou matkou. Ve chvíli, kdy se
ukáže, že by Užovka už konečně mohl být šťastný, objeví se Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale
vymkne kontrole," nechal se slyšet Jan Motyčka. Role Užovky se ujal Matěj Hádek, který je známý například jako Jiří Potůček z
Operace Silver A nebo ze seriálu Vyprávěj.
Kobru ztělesnil jeho mladší bratr Kryštof Hádek, kterého proslavila role četaře Karla Vojtíška z Tmavomodrého světa. Hrál také
například v komedii Bobule nebo v pohádce Korunní princ. Roli opilé matky ztvárnila Jana Šulcová známá například z rodinné
komedie S tebou mě baví svět nebo z Občanského průkazu. "
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.30 hodin Pátek 29. července
Kobry a užovky
Česko, 2015, 111 minut.
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má
poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek)
je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová).
Sobota 30. července
Ex Machina
Velká Británie, 2015, 108 minut. Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu,
týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku kdy uprostřed
pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak nezapomene. Neděle 31. července
Jurský svet
USA, 2015, 125 minut. Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který chtěl na
odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede na
plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“
živočichů.

Region vydání: Východní Čechy
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V letním kině oživne dávná minulost
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 11, Autor: (kld), Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino , které sídlí vedle skateparku u nádraží, promítne v neděli od půl desáté večer film režiséra Colina
Trevorrowa Jurský svět. Snímek se odehrává dvaadvacet let po neúspěšném experimentu milionáře Johna Hammonda, který
chtěl na odlehlém ostrově vytvořit Jurský svět s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo a parkem prochází denně
tisíce turistů s cílem prohlédnout si „dávno vyhynulé“ exponáty. Ve vedení parku se stále snaží vylepšovat atrakce a s tím
přicházejí komplikace.

Zpět

Latinská Amerika ovládne kino i ulice
TISK, Datum: 29.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 72, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Příloha Olympijský park

Pardubice – Novinkou již tradičního Pardubického letního kina u skateparku bude od 12. do 14. srpna Festival
latinskoamerické kinematografie.
„Málokdo ví, že za těmi největšími filmovými počiny posledních let stojí právě režiséři latinskoamerického původu.
Dva z nich, konkrétně Alfonso Cuarón (Revenant, Babel, 21 gramů) a Alejandro Gonzáles Inarritu (Harry Potter a vězeň z
Azkabanu, Gravitace) jsou dokonce v aktuální desítce nejlepších režisérů světa,“ řekl jeden z provozovatelů letního kina Jan
Motyčka.
KULINÁŘSKÉ OCHUTNÁVKY
Diváci na plátně pod širým nebem uvidí zdarma výběr toho nejlepšího, co současná brazilská, mexická či kubánská
kinematografie nabízí. Projekce doplní ochutnávky největších delikates latinskoamerické kuchyně a prezentace španělského
mistra kuchaře.
Do programu letního kina pronikne díky několika filmům ze sportovního prostředí i olympijská atmosféra.
Kulturou Latinské Ameriky se inspiruje i Latino fest. Na pardubickém bulváru se představí 6. a 7. srpna tanečnice samby,
bubeníci Tam Tam Batacuda, Salsa orchestr Petra Smetáčka nebo kapela Mariachi. Latino fest nabídne i taneční a výtvarné
dílny či přednášky s cestovateli.
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 30.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.30 hodin Sobota 30. července
Ex Machina
Velká Británie, 2015, 108 minut. Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu,
týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku kdy uprostřed
pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak nezapomene. Neděle 31. července
Jurský svet
USA, 2015, 125 minut. Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který chtěl na
odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede na
plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“
živočichů.
Pondělí 1. srpna
Zbrusu Nový zákon
Lucembursko / Francie / Belgie, 2015, 115 minut.
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením
absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh má kromě syna Ježíše ještě
manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát a jednoho dne pošle na truc všem lidem na světě SMS s datem jejich smrti.
Co se asi stane, když se někdo dozví, že mu do konce života zbývá měsíc, nebo naopak 62 let?
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V letním kině dnes ožije robot a zítra dinosaurus
TISK, Datum: 30.07.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: Janka Plešková, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika:
Pardubicko

Pardubice – V Pardubickém letním kině, které se nachází u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, bude dnes od
21:30 hodin zcela zdarma k vidění sci-fi snímek Ex Machina.
„Pojednává o mladém programátorovi Calebovi, který vyhraje v soutěži týden pobytu v soukromé horské rezidenci svého šéfa.
Později zjistí, že je vybrán do experimentu, na němž má spolupracovat s první umělou inteligencí na světě,“ konstatoval jeden z
provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
Zítra ve stejný čas se z Pardubického letního kina stane Jurský svět. „Od událostí z prvního dílu uplynulo již 22 let. Za tu
dobu byl na ostrově Isla Nublar vybudován nový, plně funkční park nazvaný Jurský svět. Vše funguje hladce. Do doby než
vypustí do parku hybridního dinosaura, který má chuť vraždit,“ dodal Tomáš Drechsler.
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V letním kině ožije robot i dinosaurus URL
WEB, Datum: 30.07.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – V Pardubickém letním kině, které se nachá-zí u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, bude dnes od
21:30 hodin zcela zdarma k vidění sci-fi snímek Ex Machina.
"„Pojednává o mladém programátorovi Calebovi, který vyhraje v soutěži týden pobytu v soukromé horské rezidenci svého šéfa.
Později zjistí, že je vybrán do experimentu, na němž má spolupracovat s první umělou inteligencí na světě," konstatoval jeden z
pro-vozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.Zítra ve stejný čas se ?z Pardubického letního kina stane Jurský svět. „Od
událostí z prvního dílu uplynulo již 22 let. Za tu dobu byl na ostrově Isla Nublar vybudován nový, plně funkční park nazvaný
Jurský svět. Vše funguje hladce. Do doby než vypustí do parku hybridního dinosaura, který má chuť vraždit," dodal Tomáš
Drechsler."
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Letní kino dál roste. Bude se promítat až do září
TISK, Datum: 01.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 169 873, Prodáno: 144 517, Čtenost: 605 780,
Rubrika: Kraj Pardubický

Zdá se, že brzy bude pardubické letní kino promítat celé kalendářní léto. Dříve čistě prázdninová projekce letos začala už na
konci června a potrvá až do začátku září. I na srpen pořadatelé připravili několik taháků.
PARDUBICE Půlka prázdnin je pryč. To je ta špatná zpráva. Ta dobrá pak říká, že i v srpnu bude promítat pardubické letní
kino . A nejen v něm. Poslední dvě projekce jsou naplánované až na začátek září.
„Podařilo se nám získat filmy, které nikdy nemohly být v distribuci v letních kinech, protože to americká společnost FOX dříve
nepovolovala. Bude se jednat o oscarové snímky, které navíc rozšíříme o produkci HBO. Jako jediné letní kino v republice
promítneme pilotní díl seriálu Vinyl, jenž pojednává o hudební scéně v Americe v 70. letech,“ uvedl hlavní pořadatel letního
kina v Pardubicích Jan Motyčka.
Ten organizuje bezplatné promítání v krajském městě už jedenáctým rokem a stále si nemůže stěžovat na to, že by lidem jeho
nápad zevšedněl. „V průměru k nám letos chodí zhruba 500 diváků za večer. Mnohokrát se nám stalo, že byly rozebrány
všechny plastové židle, které máme kromě klasických dřevěných laviček, takže přišlo mnohem víc než pět set lidí,“ uvedl
Motyčka, který doufá, že v srpnu bude akci přát ještě více počasí. Sice déšť zrušil zatím je jednu projekci, ale často diváky
rušila spíše zima.
„Vyjma několika dní, kdy bylo nádherně, bylo vícero večerů chladnějších, či dokonce deštivých. Ale kromě jednoho večera jsme
promítali pokaždé, přestože to bylo někdy za deště. Ale i to má svou romantiku a my si vážíme všech diváků, kteří přijdou do
letního kina v pláštěnkách. Půjčovné filmů platíme tak jako tak, takže je většinou promítneme,“ hodnotí zatím letošní rok Jan
Motyčka.
Tomu však během srpna přibude jedna velká konkurence - už v pátek ve městě začíná více než dva týdny dlouhý Olympijský
park Pardubice. Dá se počítat s tím, že během večerů, kdy půjde o České republice o medaile, dá řada lidí přednost před filmy
právě fandění u velkoplošné obrazovky v parku Na Špici. „V olympijském parku nabídneme nejen televizní přenosy z dějiště
olympijských her. Chceme klást důraz i na aktivní zapojení účastníků. Máme v plánu tu pořádat různé exhibice i sportovní
výstavy,“ uvedl manažer Rioparku Pavel Stara.
***
Srpnový program letního kina Pardubice 1.8. Zbrusu Nový zákon, komedie, 115 min. 2.8. Straight Outta Compton, životopisný,
147 min. 3.8. Zootropolis: Město zvířat, animovaný, 109 min. 4.8. Mamon, krimi/thriller, 6x60 min. 5.8. Učitelka, drama, 102 min.
6.8. Most špiónů, životopisný, 142 min. 7.8. Terminator Genisys, sci-fi/akční/thriller, 126 min. 8.8. Naše malá sestra,
drama/komedie, 126 min. 9.8. 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází, akční,144 min. 10.8. Hotel Transylvánie 2, animovaný, 90 min.
11.8. Lucie: Příběh jedný kapely, dokumentární, 89 min. 12.8. Perfektní den, drama, 105 min. 13.8. REVENANT
Zmrtvýchvstání, dobrodružný,156 min. 14.8. Ma Ma, drama, 111 min. 15.8. Grandhotel Budapešť, komedie, 100 min. 16.8.
Creed, drama/sportovní, 133 min. 17.8. Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu, animo., 88 min. 18.8. Mallory,
dokumentární, 101 min. 19.8. Polednice, horor/drama, 90 min. 20.8. Marťan, sci-fi/drama, 144 min. 21.8. Deadpool,
akční/dobrodružný, 108 min. 22.8. Noc bez Moci, drama, 89 min. 23.8. Hardcore Henry, akční/dobrodružný, 90 min. 24.8. Malý
princ, animovaný/fantasy, 106 min. 25.8. Vinyl, drama/hudební, 60 min. 26.8. Teorie tygra, road movie/komedie, 101 min. 27.8.
Birdman, komedie/drama, 119 min. 28.8. Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti, 151 min. 29.8. Vzkaz v láhvi, krimi/drama,
112 min. 30.8. Brooklyn, drama/romantický, 111 min. 31.8. Kung Fu Panda 3, animovaný, 94 min 1.9. Orel Eddie,
životopisný/komedie, 106 min. 2.9. Ostře sledované vlaky, komedie/drama, 92 min.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: Oscarové snímky Srpnový program nabízí i filmy, které letos nebo loni braly Oscary. Lidé se tak mohou těšit na
Birdmana (vlevo) nebo Revenanta s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.
Foto popis: Plné hlediště V pardubickém letním kině je často hlava na hlavě. Táhnou především středeční filmy pro děti nebo
sobotní hity z Hollywoodu. Byť areál mezi skateparkem a bývalým lihovarem není tak útulný jako Tyršovy sady, lidé si do něj
cestu loni i letos pravidelně nacházejí.
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Letní kino bude promítat až do září, konkurovat mu bude olympijský park URL
WEB, Datum: 01.08.2016, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Zdá se, že brzy bude pardubické letní kino promítat celé kalendářní léto. Dříve čistě prázdninová projekce letos začala už na
konci června a potrvá až do začátku září. I na srpen pořadatelé připravili několik taháků.
„Podařilo se nám získat filmy, které nikdy nemohly být v distribuci v letních kinech, protože to americká společnost FOX dříve
nepovolovala. Bude se jednat o oscarové snímky, které navíc rozšíříme o produkci HBO. Jako jediné letní kino v republice
promítneme pilotní díl seriálu Vinyl, jenž pojednává o hudební scéně v Americe v 70. letech,“ uvedl hlavní pořadatel letního
kina v Pardubicích Jan Motyčka. Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
Ten organizuje bezplatné promítání v krajském městě už jedenáctým rokem a stále si nemůže stěžovat na to, že by lidem jeho
nápad zevšedněl.
„V průměru k nám letos chodí zhruba 500 diváků za večer. Mnohokrát se nám stalo, že byly rozebrány všechny plastové židle,
které máme kromě klasických dřevěných laviček, takže přišlo mnohem víc než pět set lidí,“ uvedl Motyčka, který doufá, že v
srpnu bude akci přát ještě více počasí. Sice déšť zrušil zatím je jednu projekci, ale často diváky rušila spíše zima.
„Vyjma několika dní, kdy bylo nádherně, bylo vícero večerů chladnějších, či dokonce deštivých. Ale kromě jednoho večera jsme
promítali pokaždé, přestože to bylo někdy za deště. Ale i to má svou romantiku a my si vážíme všech diváků, kteří přijdou do
letního kina v pláštěnkách. Půjčovné filmů platíme tak jako tak, takže je většinou promítneme,“ hodnotí zatím letošní rok Jan
Motyčka.
Tomu však během srpna přibude jedna velká konkurence - už v pátek ve městě začíná více než dva týdny dlouhý Olympijský
park Pardubice. Dá se počítat s tím, že během večerů, kdy půjde o České republice o medaile, dá řada lidí přednost před filmy
právě fandění u velkoplošné obrazovky v parku Na Špici.
„V olympijském parku nabídneme nejen televizní přenosy z dějiště olympijských her. Chceme klást důraz i na aktivní zapojení
účastníků. Máme v plánu tu pořádat různé exhibice i sportovní výstavy,“ uvedl manažer Rioparku Pavel Stara.
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Bůh existuje. Žije v Bruselu, bude znít dnes večer v Pardubickém letním kině
TISK, Datum: 01.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika:
Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – „Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví
vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život,“ představil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina
Tomáš Drechsler film, který bude k vidění dnes od devíti hodin večer v areálu vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží.
„Je to trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh má kromě syna Ježíše ještě manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát a
jednoho dne pošle na truc všem lidem na světě SMS s datem jejich smrti,“ dodal.

Region vydání: Východní Čechy
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Bůh existuje. Žije v Bruselu URL
WEB, Datum: 01.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Letní kino na pondělí.
"„Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením
absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život," představil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš
Drechsler film, který bude k vidění dnes od devíti hodin večer v areálu vedle skateparku u hlavního vlakového nádraží.„Je to
trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh má kromě syna Ježíše ještě manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát a jednoho
dne pošle na truc všem lidem na světě SMS s datem jejich smrti," dodal. "
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 01.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.30 hodin Pondělí 1. srpna
Zbrusu Nový zákon
Lucembursko / Francie / Belgie, 2015, 115 minut.
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením
absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh má kromě syna Ježíše ještě
manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát a jednoho dne pošle na truc všem lidem na světě SMS s datem jejich smrti.
Co se asi stane, když se někdo dozví, že mu do konce života zbývá měsíc, nebo naopak 62 let?
Úterý 2. srpna
Straight Outta Compton
USA, 2015, 147 minut.
Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním z nejnebezpečnějších míst v Americe. Právě tady, v místě, jehož život řídily
drogové gangy a pravidelné policejní šťáry, se narodila pětice kluků, kteří odsud dokázali vypadnout. Ze své frustrace,
nenávisti a naštvání se rozhodli vyzpívat. Stvořili žánr zvaný „gangsta rap“ a skupinu N. W. A., která patří k nejkontroverznějším
hudebním sestavám historie. Režisér F. Gary Gray o ní natočil nekompromisní životopisné drama plné skvělé muziky a ostrých
textů.

Zpět

Letní kino nabídne životopisné hudební drama
TISK, Datum: 02.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino , které se nachází v areálu u skateparku nedaleko hlavního nádraží, dnes promítne snímek s názvem
Straight Outta Compton. Ten vypráví příběh pětice chlapců, kteří se narodili v kalifornském Comptonu, kde život řídí drogové
gangy. Pětice se odsud snaží dostat pryč. Ze své frustrace, nenávisti a naštvání se snaží vyzpívat. Stvoří žánr zvaný gangsta
rap a skupinu N. W. A., která patří k nejkontroverznějším hudebním sestavám historie. Promítání začíná ve 21 hodin a vstup je
zdarma.
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SERVIS
TISK, Datum: 03.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Porodnice
V pondelí 1. srpna se v porodnici Pardubické nemocnice narodili
Lucie, Matej a Sofie.
Redakce Pardubického deníku přeje novorozencům a jejich rodičům hodně zdraví a štěstí. Stránka s fotografiemi narozených
miminek vychází v Deníku každou sobotu.
Kremace
Ve ctvrtek 4. srpna je poradí smutečních obřadů v pardubickém krematoriu následující: 12.00 KRATOCHVÍL Jaroslav,
důchodce, 1923, Pardubice.
Svátek má
Žena jménem Miluška musí být milá, vždyť jí to bylo dáno do vínku. Nositelky jména Miluše jsou také předurčeny k tomu, aby
byly milované. Nositelkou jména je dnes například herečka Miluše Šplechtová.
Vlčí Habřina
Český svaz chovatelů Vlčí Habřina pořádá v neděli 7. srpna 2016, od 7.00 do 11.00 hodin, trhy chovatelu, zahrádkáru,
motoristu a sberatelskou burzu v areálu ve Vlčí Habřině v kryté hale
přilehlých prostorách. Pořadatelé zvou na tyto trhy prodejce a návštěvníky.
Letní kino
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Středa 3. srpna
Zootropolis: Mesto zvírat
USA, 2016, 109 minut. Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné.
Čtvrtek 4. srpna
Mamon
Česko, 2015, 5 h 25 minut.
Hlavním hrdinou příběhu je novinář, který se zabývá kauzou kolem významného státem řízeného podniku.
Pátek 5. srpna
Ucitelka
Slovensko / Česko, 2016, 102 minut. Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků
jejich rodiči.

Region vydání: Východní Čechy
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Kreslené duo bude dnes večer v kině řešit záhadný případ
TISK, Datum: 03.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Pardubice – V pardubickém letním kině u hlavního nádraží budou dnes od devíti hodin zdarma promítat rodinnou komedii
Zootropolis: Město zvířat. „Animovaným postavičkám svůj hlas propůjčili například Tereza Martinková nebo Petr Lněnička,“
uvedl jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler. Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen tady
najdete luxusní čtvrti, jako je Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze
všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však
do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat
není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný případ, i když to
znamená vzít do party upovídaného a mazaného lišáka Nicka Wilda.
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Kreslené duo bude večer ?v kině řešit záhadný případ URL
WEB, Datum: 03.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – V pardubickém letním kině u hlavního nádraží budou dnes od devíti hodin zdarma promítat rodinnou komedii
Zootropolis: Město zvířat.
"„Animovaným postavičkám svůj hlas propůjčili například Tereza Martinková nebo Petr Lněnička," uvedl jeden z provozovatelů
kina Tomáš Drechsler.
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen tady najdete luxusní čtvrti, jako je Sousedství Sahara nebo
chladný Tundrov. Je to velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být
kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá,
zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že
na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný případ, i když to znamená vzít do party upovídaného a mazaného lišáka Nicka
Wilda. "
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Letní kino promítne seriál Mamon
TISK, Datum: 04.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pilotní díl kriminálního seriálu z produkce televize HBO Mamon bude dnes k vidění v pardubickém letním kině, které se nachází
v areálu vedle skateparku nedaleko nádraží.
„Hlavním hrdinou šestidílného příběhu je novinář, který se zabývá kauzou kolem významného státem řízeného podniku. Při
zajišťování podkladů ke vznikající reportáži narazí na kontroverzní informace týkající se jeho vlastního bratra, který je do
skandálního případu osobně zapleten,“ uvedl šéf letního kina Jan Motyčka. V hlavních rolích se představí Matěj Hádek, Eva
Leimbergerová, Gabriela Míčová a Michal Dlouhý, režie se ujal Vladimír Michálek. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je
zdarma.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

V pardubickém letním kině je na programu divácký maraton
RÁDIO, Datum: 04.08.2016, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 3, Poslechovost pořadu: 2 153

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
V pardubickém letním kině je dnes na programu divácký maraton. Během jediného večera pořadatelé promítnou šest dílů
českého filmového seriálu z produkce HBO Mamon. Ten popisuje realitu posledních pětadvaceti let a připomíná takové
fenomény naší společnosti, jakými byly privatizace, tunelování nebo korupce. Projekce začíná v devět večer a skončí ve tři
hodiny ráno, doplňuje promotér Jan Motyčka.
Jan MOTYČKA, promotér akce
Je to strhující seriál na základě původně norského příběhu a my ho budeme promítat, šest krát šedesát minut. My už jsme
takový počin jednou učinili, v roce předchozím jsme takto promítali opět seriál od HBO Až po uši a setkal se s úspěchem, no.
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Letní kino Pardubice
TISK, Datum: 04.08.2016, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 6, Vytištěno: 17 000, Čtenost: 20 585, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Čtvrtek 4. srpna
Mamon
Česko, 2015, 5 h 25 minut.
Hlavním hrdinou příběhu je novinář, který se zabývá kauzou kolem významného státem řízeného podniku.
Při zajišťování podkladů ke vznikající reportáži narazí novinář na kontroverzní informace týkající se jeho vlastního bratra, který
je do skandálního případu osobně zapleten.
Pátek 5. srpna
Ucitelka
Slovensko / Česko, 2016, 102 minut.
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního
obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých
milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti.
Sobota 6. srpna
Most špiónu
USA / Německo / Indie, 2015, 142 minut. Svět po obou stranách železné opony se propadá do šílené paranoie. Uplynulo už
více než deset let od porážky nacistického Německa a lidstvo teď ohrožuje studená válka, napětí mezi USA a SSSR je téměř
hmatatelné. Když v roce 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela, sovětského špióna žijícího v New Yorku.
Neděle 7. srpna
Terminator Genisys
USA, 2015, 126 minut. Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a
ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet.
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Letní kino
TISK, Datum: 05.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Pátek 5. srpna Ucitelka Slovensko / Česko, 2016, 102 minut. Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka
manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či
dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní
školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti.
Sobota 6. srpna Most špiónu USA / Německo / Indie, 2015, 142 minut. Svět po obou stranách železné opony se propadá do
šílené paranoie. Uplynulo už více než deset let od porážky nacistického Německa a lidstvo teď ohrožuje studená válka, napětí
mezi USA a SSSR je téměř hmatatelné. Když v roce 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela, sovětského špióna žijícího v New Yorku.
Neděle 7. srpna Terminator Genisys USA, 2015, 126 minut. Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech minulého
století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet.
Pondělí 8. srpna Naše malá sestra Japonsko, 2015, 126 minut. Rodinné (melo)drama, které na čechovovském půdorysu domu,
zahrady a čtyř sester skládá poctu magii všednosti.
Tři sestry žijí společně ve velkém domě ve městě Kamakura. Když jejich otec, který od rodiny odešel před patnácti lety, zemře,
cestují na venkov na pohřeb.
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O víkendu budou v Pardubickém letním kině řádit špióni i Terminátor
TISK, Datum: 06.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – V Pardubickém letním kině poblíž skateparku se bude bezplatně od devíti hodin večer promítat také o tomto
víkendu. „Dnes uvedeme životopisné drama Most špiónů s Tomem Hanksem a Markem Rylancem v hlavních rolích,“ sdělil
jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler. Svět po obou stranách železné opony se propadá do šílené paranoie. FBI zatkne
Rudolfa Abela, sovětského špióna žijícího v New Yorku a americká vláda osloví Jamese Donovana, uznávaného právníka z
Brooklynu, aby se chopil Abelovy obhajoby. Donovan chce zajistit, aby byl Abel podroben spravedlivému soudu. „Zítra budeme
s českým dabingem promítat Terminator Genisys,“ popsal víkendový program druhý z provozovatelů Jan Motyčka. Budoucnost
je temná. Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží
marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. V akčním snímku režiséra Alana Taylora se představí například Arnold
Schwarzenegger, Jason Clarke nebo Emilia Clarke. Ta se proslavila rolí Daenerys Targaryen v seriálu Hra o trůny.

Zpět
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Letní kino
TISK, Datum: 06.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Sobota 6. srpna
Most ipiónu
USA / Německo / Indie, 2015, 142 minut.
Svět po obou stranách železné opony se propadá do šílené paranoie. Uplynulo už více než deset let od porážky nacistického
Německa a lidstvo teď ohrožuje studená válka, napětí mezi USA a SSSR je téměř hmatatelné. Když v roce 1957 FBI zatkne
Rudolfa Abela, sovětského špióna žijícího v New Yorku. Neděle 7. srpna
Terminator Genisys
USA, 2015, 126 minut.
Budoucnost je temná.
Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně
vzdorovat počítačovému systému Skynet. Pondělí 8. srpna
Naie malá sestra
Japonsko, 2015, 126 minut. Rodinné (melo)drama, které na čechovovském půdorysu domu, zahrady a čtyř sester skládá poctu
magii všednosti.
Tři sestry žijí společně ve velkém domě ve městě Kamakura. Když jejich otec, který od rodiny odešel před patnácti lety, zemře,
cestují na venkov na pohřeb.
Úterý 9. srpna
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
USA, 2016, 144 minut.
Jedenácté výročí útoku na newyorská Dvojčata se teroristická bojůvka operující na severu Afriky rozhodla „oslavit“ útokem na
americkou ambasádu v libyjském Benghází. Její zaměstnanci sice již předem tušili, že se něco chystá, tajné služby však jejich
pocit ohrožení relativizovaly. I proto se pracovníci ambasády ocitli tváří v tvář obrovské přesile prakticky bez větší ochrany,
kterou by si pobyt v „třaskavém“ regionu jinak určitě zasluhoval. Středa 10. srpna
Hotel Transylvánie 2
USA, 2015, 90 minut.
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze
příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se
jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane upírem.
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Letní kino
TISK, Datum: 08.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Pondělí 8. srpna
Naše malá sestra
Japonsko, 2015, 126 minut. Rodinné (melo)drama, které na čechovovském půdorysu domu, zahrady a čtyř sester skládá poctu
magii všednosti.
Tři sestry žijí společně ve velkém domě ve městě Kamakura. Když jejich otec, který od rodiny odešel před patnácti lety, zemře,
cestují na venkov na pohřeb.
Úterý 9. srpna
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
USA, 2016, 144 minut.
Jedenácté výročí útoku na newyorská Dvojčata se teroristická bojůvka operující na severu Afriky rozhodla „oslavit“ útokem na
americkou ambasádu v libyjském Benghází. Její zaměstnanci sice již předem tušili, že se něco chystá, tajné služby však jejich
pocit ohrožení relativizovaly. I proto se pracovníci ambasády ocitli tváří v tvář obrovské přesile prakticky bez větší ochrany,
kterou by si pobyt v „třaskavém“ regionu jinak určitě zasluhoval. Středa 10. srpna
Hotel Transylvánie 2
USA, 2015, 90 minut.
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze
příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se
jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane upírem.
Čtvrtek 11. srpna
Lucie: Príbeh jedný kapely
Česko, 2016, 89 minut.
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu Lucie:
Příběh jedný kapely. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních projektů
tohoto roku. Jak vznikaly jejich nejznámější hity? Co se dělo v zákulisí? Strhující příběh 30ti let kapely Lucie vypráví dosud
nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy, o kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují. Pátek 12.
srpna
Perfektní den
Španělsko, 2015, 105 minut. První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum.
A přesně to se stalo i skupince humanitárních pracovníků z mezinárodní organizace Aid Across Borders, která pomáhá ve
válečné zóně kdesi na Balkáně. Sophie (Mélanie Thierry) je v partě nováčkem a chce spasit svět. Mambrú (Benicio Del Toro)
už všechno viděl a chce domů. Káťa (Olga Kurylenko) kdysi chtěla získat Mambrúa a tlumočník Damir (Fedja Stukan) chce, aby
válka už konečně skončila.
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Letní kino
TISK, Datum: 09.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Úterý 9. srpna
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
USA, 2016, 144 minut.
Jedenácté výročí útoku na newyorská Dvojčata se teroristická bojůvka operující na severu Afriky rozhodla „oslavit“ útokem na
americkou ambasádu v libyjském Benghází. Její zaměstnanci sice již předem tušili, že se něco chystá, tajné služby však jejich
pocit ohrožení relativizovaly.
I proto se pracovníci ambasády ocitli tváří v tvář obrovské přesile prakticky bez větší ochrany, kterou by si pobyt v „třaskavém“
regionu jinak určitě zasluhoval. Středa 10. srpna
Hotel Transylvánie 2
USA, 2015, 90 minut.
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze
příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se
jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane upírem.
Čtvrtek 11. srpna
Lucie: Príbeh jedný kapely
Česko, 2016, 89 minut.
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu Lucie:
Příběh jedný kapely. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních projektů
tohoto roku. Jak vznikaly jejich nejznámější hity? Co se dělo v zákulisí? Strhující příběh 30ti let kapely Lucie vypráví dosud
nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy, o kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují. Pátek 12.
srpna
Perfektní den
Španělsko, 2015, 105 minut. První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum.
A přesně to se stalo i skupince humanitárních pracovníků z mezinárodní organizace Aid Across Borders, která pomáhá ve
válečné zóně kdesi na Balkáně.
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Letní kino Pardubice
TISK, Datum: 11.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Čtvrtek 11. srpna
Lucie: Príbeh jedný kapely
Česko, 2016, 89 minut.
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu Lucie:
Příběh jedný kapely. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních projektů
tohoto roku.
Pátek 12. srpna
Perfektní den
Španělsko, 2015, 105 minut. První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum.
A přesně to se stalo i skupince humanitárních pracovníků z mezinárodní organizace Aid Across Borders, která pomáhá ve
válečné zóně kdesi na Balkáně. Sobota 13. srpna
REVENANT Zmrtvýchvstání
USA, 2015, 156 minut.
Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Místo a čas s hodně relativní hodnotou lidského života. Zkušený lovec a trapper Hugh
Glass (Leonardo DiCaprio) je se svým synem na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům
indiánů a musí na své pouti překonávat nemilosrdnou, zatím nezmapovanou krajinu.
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Zažijte dnes v letním kině Perfektní den zdarma URL
WEB, Datum: 12.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino u hlavního vlakového nádraží bude v pátek od devíti hodin večer bezplatně promítat
španělské drama Perfektní den.
"Spolu s Diegem Fariasem příběh napsal Fernando León de Aranoa. „Tento madridský režisér a scénárista film také natočil.
Perfektní den uvedeme v původním znění s českými titulky," sdělil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš
Drechsler.První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum. A přesně to se stalo ?i skupince humanitárních pracovníků
z mezinárodní organizace Aid Across Borders, která pomáhá ve válečné zóně kdesi na Balkáně.„Sophie je v partě nováčkem a
chce spasit svět. Mambrú už všechno viděl ?a chce domů. B neví, co vlastně chce. Katya kdysi měla v úmyslu získat srdce
Mambrúa a tlumočník Damir chce jen, aby válka už konečně skončila. Teď mají na krku jednu z posledních studní uprostřed
hor, která je zdrojem vody pro několik vesnic. Právě teď v ní plave mrtvola, kterou tam někdo neznámý hodil," dodal.Vytáhnout
tělo a vyčistit studnu je zdánlivě jednoduchý úkol, ale pro pětici humanitárních pracovníků se postupně stává neřešitelným
úkolem s několika rébusy…
Kateřina Koutná"
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Zažijte dnes v letním kině Perfektní den zdarma
TISK, Datum: 12.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 17, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Rubrika: Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Pardubické letní kino u hlavního vlakového nádraží bude dnes od devíti hodin večer bezplatně promítat
španělské drama Perfektní den.
Spolu s Diegem Fariasem příběh napsal Fernando León de Aranoa. „Tento madridský režisér a scénárista film také natočil.
Perfektní den uvedeme v původním znění s českými titulky,“ sdělil jeden z provozovatelů Pardubického letního kina Tomáš
Drechsler.
První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum. A přesně to se stalo i skupince humanitárních pracovníků z
mezinárodní organizace Aid Across Borders, která pomáhá ve válečné zóně kdesi na Balkáně.
„Sophie je v partě nováčkem a chce spasit svět.
Mambrú už všechno viděl a chce domů. B neví, co vlastně chce. Katya kdysi měla v úmyslu získat srdce Mambrúa a tlumočník
Damir chce jen, aby válka už konečně skončila. Teď mají na krku jednu z posledních studní uprostřed hor, která je zdrojem
vody pro několik vesnic. Právě teď v ní plave mrtvola, kterou tam někdo neznámý hodil,“ dodal.
Vytáhnout tělo a vyčistit studnu je zdánlivě jednoduchý úkol, ale pro pětici humanitárních pracovníků se postupně stává
neřešitelným úkolem s několika rébusy...
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Letní kino
TISK, Datum: 12.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 8, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Pátek 12. srpna
Perfektní den
Španělsko, 2015, 105 minut. První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum.
A přesně to se stalo i skupince humanitárních pracovníků z mezinárodní organizace Aid Across Borders. Sobota 13. srpna
REVENANT Zmrtvýchvstání
USA, 2015, 156 minut.
Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Místo a čas s hodně relativní hodnotou lidského života. Zkušený lovec a trapper Hugh
Glass (Leonardo DiCaprio) je se svým synem na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům
indiánů a musí na své pouti překonávat nemilosrdnou, zatím nezmapovanou krajinu.
Neděle 14. srpna
Ma Ma
Španělsko, 2015, 111 minut. Když Magdu (Penélope Cruz) potká v krátké době několik životních tragédií, nesrazí ji to na
kolena. Naopak získá novou chuť do života a uvědomí si, jak důležité jsou vztahy k těm nejbližším.
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Letní kino pořádá festival
TISK, Datum: 13.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: (zln), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Festival latinskoamerického a španělského filmu se koná až do neděle v pardubickém Letním kině. Během něj zájemci uvidí
výběr toho nejlepšího, co současná iberoamerická i španělská kinematografie nabízí. Asi hlavním vrcholem akce bude sobotní
projekce oscarového snímku Revenant Zmrtvýchvstání s Leonardem Di Capriem v hlavní roli, který natočil úspěšný mexický
režisér Alejandro Gonzáles Inarritu. Vstup je na všechny akce v letním kině zdarma.
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Temperament z Latinské Ameriky v letním kině
TISK, Datum: 13.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika:
Pardubicko

Náš tip
Pardubice – Letní kino u pardubického skateparku o víkendu ovládne Festival latinskoamerické kinematografie.
Včera začal snímkem Perfektní den od španělského režiséra Fernanda Léon de Arranosy.
„Málokdo ví, že za těmi největšími filmovými počiny posledních let stojí právě režiséři latinskoamerického původu. Dva z nich,
konkrétně Alfonso Cuarón a Alejandro Gonzáles Inarritu, jsou dokonce v aktuální desítce nejlepších režisérů světa,“ řekl jeden
z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ LEONARDA DICAPRIA
Dnes večer se od 21 hodin zdarma promítá snímek Revenant Zmrtvýchvstání s Oscarem oceněným Leonardem DiCapriem v
hlavní roli. Diváci se s ním přenesou do drsné divočiny Amerického západu.
Film natočil Mexičan Alejandro Gonzáles Inarritu, jeho díla Babel či 21 gramů znají dobře i evropští diváci. „Filmoví fanoušci si
jistě pamatují i jeho první slavný film Amores Perros, pojednávající o fenoménu psích zápasů,“ sdělil Jan Motyčka.
Zatímco Inarritu znají po letošních Oscarech všichni, jméno španělského režiséra Julia Medema (baskického původu) je známé
hlavně díky snímku z roku 2001 Sex a Lucía. A to nejen kvůli chytlavému názvu. Zaujal také jako jeden ze 7 režisérů, kteří se
podíleli na filmu 7 dní v Havaně.
MEDEMOVA OSLAVA ŽENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
V neděli od 21 hodin mohou diváci u skateparku zdarma zhlédnout Medemovo drama Ma Ma s Penelope Cruzovou. Tu v krátké
době potká několik životních tragédií, nesrazí ji to ale na kolena. Naopak získá novou chuť do života a uvědomí si, jak důležité
jsou vztahy k těm nejbližším, jejímu synovi i novému muži, který jí náhle vstoupí do života.
Snímek ukazuje hlavní hrdinku Magdu jako ženu silnou a milující, jež i v nejtěžších chvílích dokáže brát věci s nadhledem.
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Temperament z Latinské Ameriky v letním kině URL
WEB, Datum: 13.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Letní kino u pardubického skateparku o víkendu ovládne Festival latinskoamerické kinematografie. Včera začal
snímkem Perfektní den od španělského režiséra Fernanda Léon de Arranosy.
"„Málokdo ví, že za těmi největšími filmovými počiny posledních let stojí právě režiséři latinskoamerického původu. Dva z nich,
konkrétně Alfonso Cuarón a Alejandro Gonzáles Inarritu, jsou dokonce v aktuální desítce nejlepších režisérů svě-ta," řekl jeden
z provozovatelů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ LEONARDA DICAPRIA
Dnes večer se od 21 hodin zdarma promítá snímek Revenant Zmrtvýchvstání s Oscarem oceněným Leonardem DiCapriem v
hlavní roli. Diváci se s ním přenesou do drsné divočiny Ame-rického západu. Film natočil Mexičan Alejandro Gonzáles Inarritu,
jeho díla Babel či 21 gramů znají dobře i evropští diváci.
„Filmoví fanoušci si jistě pamatují i jeho první slavný film Amores Perros, pojednávající o fenoménu psích zápasů," sdělil Jan
Motyčka.
Zatímco Inarritu znají po letošních Oscarech všichni, jméno španělského režiséra Julia Medema (baskického původu) je známé
hlavně díky snímku z roku 2001 Sex a Lucía. A to nejen kvůli chytlavému názvu. Zaujal také jako jeden ze 7 režisérů, kteří se
podíleli na filmu 7 dní v Havaně.
MEDEMOVA OSLAVA ŽENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
V neděli od 21 hodin mohou diváci u skateparku zdarma zhlédnout Medemovo drama Ma Ma s Penelope Cruzovou. Tu v krátké
době potká několik životních tra-gédií, nesrazí ji to ale na ko-lena. Naopak získá novou chuť do života a uvědomí si, jak důležité
jsou vztahy k těm nejbližším, jejímu synovi i novému muži, který jí náhle vstoupí do života.
Snímek ukazuje hlavní hrdinku Magdu jako ženu silnou a milující, jež i v nejtěžších chvílích dokáže brát věci s nadhledem.
(baz)"
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Pardubické letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 15.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Pondělí 15. srpna
Grandhotel Budapešť
USA/Německo/Velká Británie, 2014, 100 minut.
Pan Gustave (Ralph Fiennes) je legendou mezi hotelovými zaměstnanci. V bezčasí mezi dvěma světovými válkami, v bohem
zapomenuté zemi, kde toho nepříliš funguje, je luxusní Grandhotel Budapešť oázou spolehlivosti, již zosobňuje právě tento šéf
hotelového personálu.
Úterý 16. srpna
Creed
USA, 2015, 133 minut, Adonis Johnson nikdy nepoznal svého slavného otce, světového šampióna v těžké váze Apolla Creeda,
který zemřel ještě před jeho narozením. Přesto však svůj původ nezapře a box má v krvi, takže ho to stále láká do Philadelphie,
města, kde se odehrál legendární souboj Apollo Creed vs. Rocky Balboa.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Šéf hotelového personálu dnes v kině zbohatne
TISK, Datum: 15.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Náš tip
Pardubice – V Pardubickém letním kině u skateparku dnes od devíti hodin večer zdarma uvedou komedii americko-německobritské produkce Grandhotel Budapešť. „Film napsal a režíroval Wes Anderson z Houstonu v americkém státě Texas,“ uvedl
jeden z provozovatelů Jan Motyčka.
Pan Gustave je legendou mezi hotelovými zaměstnanci.
V mezidobí mezi dvěma světovými válkami, v bohem zapomenuté zemi, kde toho nepříliš funguje, je luxusní Grandhotel
Budapešť oázou spolehlivosti, již zosobňuje právě tento šéf hotelového personálu. Přání svých hostů plní pan Gustave, ještě
než jsou vyřčena, a většinu z nich navíc zcela nezištně miluje, a to i ve fyzickém slova smyslu.
Když mu jedna taková vděčná zákaznice odkáže mimořádně vzácný obraz a vzápětí navěky zavře oči, nejenže náhle závratně
zbohatne, ale navíc se stane trnem v oku naštvaných pozůstalých, terčem nájemného vraha a hračkou v rukách místní policie.
Hlavní roli ztvárnil Brit Ralph Fiennes, který je známý jako Lord Voldemort ze série Harry Potter nebo jako bůh podsvětí Hádes
ze snímku Hněv Titánů.
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Šéf hotelového personálu dnes v kině zbohatne URL
WEB, Datum: 15.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - V Pardubickém letním kině u skateparku dnes 15. srpna od devíti hodin večer zdarma uvedou komedii americkoněmecko-britské produkce Grandhotel Budapešť. „Film napsal a režíroval Wes Anderson z Houstonu v americkém státě
Texas," uvedl jeden z provozovatelů Jan Motyčka.
"Pan Gustave je legendou mezi hotelovými zaměstnanci. V mezidobí mezi dvěma světovými válkami, v bohem zapomenuté
zemi, kde toho nepříliš funguje, je luxusní Grandhotel Budapešť oázou spolehlivosti, již zosobňuje právě tento šéf hotelového
personálu. Přání svých hostů plní pan Gustave, ještě než jsou vyřčena, a většinu z nich navíc zcela nezištně miluje, a to i ve
fyzickém slova smyslu.
Když mu jedna taková vděčná zákaznice odkáže mimořádně vzácný obraz a vzápětí navěky zavře oči, nejenže náhle závratně
zbohatne, ale navíc se stane trnem v oku naštvaných pozůstalých, terčem nájemného vraha a hračkou v rukách místní policie.
Hlavní roli ztvárnil Brit Ralph Fiennes, který je známý jako Lord Voldemort ze série Harry Potter nebo jako bůh podsvětí Hádes
ze snímku Hněv Titánů. (kk)"
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Rocky se vrátí na plátno v letním kině
TISK, Datum: 16.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (tum), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino dnes uvede americký snímek Creed. V něm se znovu objevuje postava boxera Rockyho, kterou již
několikrát ztvárnil Sylvester Stallone. Tentokrát se však objeví v roli mentora mladého sportovce.

Zpět

Letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 17.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné
ZDARMA, začátek pravidelně ve 21.00 hodin Středa 17. srpna Snoopy a Charlie Brown.
Peanuts ve filmu USA, 2015, 88 minut.
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě? A především jediného pejska, který dokáže ze svého,
tak trochu hodně mimózního páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu. Čtvrtek 18. srpna Mallory Česko, 2015, 101
minut.
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Do Letního kina přijede delegace k filmu Mallory
TISK, Datum: 18.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (zln), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Zatímco doposud byli pardubičtí diváci zvyklí, že k nim před zahájením projekce v Letním kině promlouvali herci
nebo režiséři, dnes na ně čeká přímo hlavní hrdinka filmu. Do areálu u skateparku večer zamíří hrdinka stejnojmenného
časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové Mallory.
Tu po třináct let Třeštíková sledovala, aby zaznamenala, jak se Mallory po těžkých peripetiích snaží vrátit do běžného života.
Mallory se osobně s diváky podělí o zážitky, jak se s ní život nemazlil, a ona se přesto po porodu syna dokázala vymanit z
drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici a žila jako bezdomovec.
Vyprávění bude prý stát za to
„Je to jedna z nejzajímavějších návštěv v historii Pardubického letního kina , přestože k nám zavítaly osobnosti jako Juraj
Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová a mnoho dalších. Mallory je ale
úplně jiná liga, můžeme divákům zaručit, že se jim z jejího vyprávění bude tajit dech,“ říká promotér letního kina Jan Motyčka.
Tím ovšem nabídka letního kina pro zbytek léta nekončí. Po Mallory bude následovat mysteriózní drama na téma kdysi povinné
školní četby Polednice z dílny Jiřího Sádka nebo loňská sci-finovinka Marťan.
„Film diváky poučí, že s chytrostí a vtipem i člověk osamocený na vzdálené planetě dokáže zorganizovat vlastní záchranu,“
doplnil Jan Motyčka s tím, že počasí už sice nepřináší vlahé či dokonce horké noci, ale že zájemci o zajímavé snímky by si je
rozhodně neměli nechat ujít. „Můžeme zapůjčit i deky těm, kteří si nepřinesou vlastní, a po celou dobu promítání nabízíme
širokou nabídku horkých nápojů,“ dodal Motyčka.
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Letní kino
TISK, Datum: 18.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Čtvrtek 18. srpna
Mallory
Česko, 2015, 101 minut.
Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka přichází dokumentaristka Helena Třeštíková s novým filmem,
v němž 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do běžného života.
S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s
dítětem na ulici a žila jako bezdomovec.
Pátek 19. srpna
Polednice
Česko, 2016, 85 minut. Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o
nový začátek.
Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu
vlastního dávného neštěstí. Kolem Elišky, vystavené traumatům z osamělosti a postupně vysilované boji s nekonečnými
úředními stereotypy, se postupně začínají spřádat sítě prokletí. Sobota 20. srpna
Martan
USA, 2015, 144 minut. Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho
posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. Má k
dispozici jen hubené zásoby a tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické znalosti, aby nejen přežil, ale také nalezl
způsob, jak vyslat signál na Zemi, že je naživu.
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„Nechtěla jsem ze sebe udělat blbce před Bartoškou,“ svěřila se Mallory
TISK, Datum: 20.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (baz), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika:
Pardubicko

Do Pardubického letního kina Pernštejn ve čtvrtek večer hlavní hrdinka dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové
Rozhovor
Pardubice – Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové s názvem Mallory přijela ve čtvrtek večer do Pardubického letního
kina uvést sama hlavní protagonistka
Miroslava „Mallory“ Neradová.
Snímek sledující 13 let jejího života získal loni na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech Cenu za nejlepší
dokumentární film. Z Mallory, která brala drogy a od narození svého patnáctiletého syna je „čistá“, vyzařuje energie a síla.
Neměla problém odpovídat na otázky ohledně šrámů na předloktí, způsobených sebepoškozováním, nebo zavzpomínat na to,
jak jako těhotná feťačka žebrala na Karlově mostě a potkala Jiřího Bartošku.
* Jak se setkání odehrálo?
Dal mi dva tisíce i vizitku, jen Bůh ví, kam se poděla. Řekl mi, že až se odléčím a budu ready, ať mu zavolám. Nebyla jsem pro
něj neviditelná, úplně normálně se se mnou bavil jako člověk, kterého zajímá můj osud. Ta bezprostřednost byla možná to, co
mě tak moc ovlivnilo. Řekla jsem si, to musíš dát, neuděláš ze sebe blba před někým takovým.
* Vaše přezdívka Mallory je opravdu podle hrdinky z filmu Olivera Stonea?
Ano, z filmu Takoví normální zabijáci. Většinu svého života jsem pracovala za barem a po hospodách mezi motorkáři. To mě
naučilo být „holka od rány“.
* Proč vás nakopla právě promluva do duše od Jiřího Bartošky, čím vám je blízký?
Když jsem byla malá, byla populární trilogie Osada havranů, Na veliké řece a závěrečný díl Volání rodu. A tam hrál právě
Bartoška ještě jako mlaďoch. Jako do Sokolího oka se do něj zamilovala moje maminka a koho milovala ona, toho jsem milovala
já. Byl to pro mě idol a v životě jsem netušila, že se sblížíme nebo setkáme.
* Jak jste si zvykala na přítomnost kamery při natáčení?
Naštěstí natáčení nebylo každý den. První dva roky jsem byla nejistá, hlavně ve chvílích, kdy mi bylo špatně. Když mi bylo
ouvej, tak mi ta kamera ze začátku hodně vadila. Ale pak jsem to brala, že někam zmizela a já jsem si jen povídala s Helenou
jako s kamarádkou.
* Neměla jste během těch let chuť natáčení přerušit?
Možná, že mi to jednou problesklo hlavou. Ale během natáčení jsem nad tím nepřemýšlela. Až po dokončení. Lidé se mě ptali,
zda bude pokračování. Přeci jen je to časosběrný film a Helena je zvyklá se vracet po 10, po 20 letech. Představa, že by to
pokračovalo, že bych točila dál, mi není příjemná. Nevím, jestli by to bylo přínosné. Tehdy jsem si ani v nejmenším nedokázala
představit dopady toho dokumentu, jaký ohlas bude mít a jak bude vypadat sestříhaný. Věřila jsem Heleně, že ví, co dělá.
* Často doprovázíte film na festivaly a projekce. Proč?
Přímou reakci nic nenahradí. Vždycky, když přijdu po promítání do sálu, diváci posmrkávají. Vidím slzy a úžas v jejich očích. To
je tak neuvěřitelný pocit. Ještě i po besedě před kinem mě lidé zastavují a chtějí se mnou mluvit osobně. I na sociálních sítích
mi přichází spousta reakcí. Napsala mi také jedna třída z gymnázia krásný společný email. Jsem pyšná na to, že můj příběh je
zaujal, že si díky němu uvědomí třeba banalitu některých svých vlastních problémů. Jedna paní mi řekla: Viděla jsem vás a teď
vím, že ty svoje zvládnu.
* V Karlových Varech jste byla společně s Helenou Třeštíkovou... Jak jste se cítila na červeném koberci a jaké bylo setkání s
Jiřím Bartoškou?
Já byla tak rozklepaná, když mě vedli do Thermalu. On je strašně bezprostřední, takže když mě uviděl jen vypustil: Nazdar,
kočičáku! (smích) V tu ránu tykačka a objímačka. Ještě se zeptal: Neviděla jsi tady někde Mallory? On umí být opravdu vtipný,
narážel na moje oblečení, poprvé mě viděl v šatech a načesanou. Po ocenění, na závěrečném večírku, jsme si společně
zatančili na Let The Sunshine In z muzikálu Vlasy. Naše sólíčko, já už bosá, protože mě v lodičkách šíleně bolely nohy. Měla
jsem je nateklé jako zlobr. (smích)
* Z čeho teď máte v životě největší radost?
Jednoznačně ze syna. Taky psa a kočky, ale hlavně jsem se konečně naučila najít si čas jen pro sebe a vypnout. Minulý rok byl
extrémně náročný, odešli mi oba rodiče, mamka ještě zažila úspěch ve Varech. To před tím je v dokumentu.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Zlata Bauerová
Foto popis: MALLORY zavítala ve čtvrtek večer do Pardubického letního kina Pernštejn. Na snímku v rozhovoru s jeho
promotérem Janem Motyčkou.
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Letní kino
TISK, Datum: 20.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Sobota 20. srpna
Maroean
USA, 2015, 144 minut.
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil
v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. Má k dispozici jen hubené
zásoby a tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické znalosti, aby nejen přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat signál
na Zemi, že je naživu. Neděle 21. srpna
Deadpool
USA/Kanada, 2016, 108 minut. Než se stal Deadpoolem, byl Wadem Wilsonem (Ryan Reynolds), bývalým členem speciálních
jednotek.
Když mu lékaři diagnostikovali pokročilé stadium rakoviny, podrobil se experimentální léčbě v rámci programu Weapon X,
známého a populárního především mezi x-menovskými mutanty. Díky tomu se Wade zbavil rakoviny, a nejenže zůstal naživu,
ale také jako bonus získal schopnost rychlého samouzdravování.
Pondělí 22. srpna
Noc bezMoci
Makedonie/Slovinsko/Česká republika, 2015, 89 minut.
Noc bezMoci je adaptací filmové povídky českého spisovatele a scénáristy Jana Procházky s názvem Ucho. První adaptací této
povídky byl stejnojmenný černobílý film režiséra Karla Kachyni z roku 1970 v hlavních rolích s Radoslavem Brzobohatým a
Jiřinou Bohdalovou, který byl ihned po dokončení zakázán.
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Pardubické letní kino se v příštím roce nejspíš vrátí do centra URL
WEB, Datum: 22.08.2016, Zdroj: denik.cz, Autor: ČTK, Rubrika: Film

Pardubice - Letní kino v Pardubicích by po dvouleté přestávce mohlo opět promítat v samém centru města. Vhodná je pro něj
plocha u Tyršových sadů. Řekl to starosta městského obvodu I Jaroslav Menšík (ANO).
"
Místo využíval do neděle olympijský park. Radnice nechala před jeho konáním zbourat bývalá jatka, upravila i jejich okolí, aby
se tam mohly konat koncerty či působit sportovní stanoviště pro veřejnost. Zahrnuje zpevněné a travnaté plochy.
"Zpevněnou plochu chce obvod využívat jako odstavnou plochu, nebo pro akce, které jsou víc zátěžové, aby se neničil trávník.
Ten je ideální pro sport nebo sezení a relaxaci," řekl Menšík. O příštích prázdninách by pak nově vzniklá lokalita mohla sloužit
pro projekce letního kina.
Radnice bude do lokality, které zahrnuje i letní stadion, investovat postupně. Město si nechalo zhotovit studii, jak využít lokalitu
okolo Labe. S letním kinem dokument počítá.
Projekce letního kina začínaly před 11 lety přímo v Tyršových sadech. Promítání je zdarma a má velkou návštěvnost. Kromě
sponzorů na provoz přispívá město 600.000 korunami za sezonu. V minulosti byly dotace nižší. Letní kino má rozpočet 1,5
milionu korun.
V Tyršových sadech fungovalo kino do roku 2014, kdy začala jejich rekonstrukce. Po opravách sadů hrazených i z evropských
dotacích se s návratem kina přímo do parku již nepočítalo. Nyní působí u skateparku nedaleko vlakového nádraží."
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"Nechtěla jsem ze sebe udělat blbce před Bartoškou," svěřila se Mallory URL
WEB, Datum: 22.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Do Pardubického letního kina Pernštejn ve čtvrtek večer hlavní hrdinka dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové.
"Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové s názvem Mallory přijela ve čtvrtek večer do Pardubického letního kina uvést
sama hlavní protagonistka Miroslava „Mallory" Neradová. Snímek sledující 13 let jejího života získal loni na Mezinárodním
filmovém festivalu v Karlových Varech Cenu za nejlepší dokumentární film. Z Mallory, která brala drogy a od narození svého
patnáctiletého syna ?je „čistá", vyzařuje energie a síla. Neměla problém odpovídat na otázky ohledně šrámů na předloktí,
způsobených sebepoškozováním, nebo zavzpomínat na to, jak jako těhotná feťačka žebrala na Karlově mostě a potkala Jiřího
Bartošku.Jak se setkání odehrálo?Dal mi dva tisíce i vizitku, jen Bůh ví, kam se poděla. Řekl mi, že až se odléčím a budu ready,
ať mu zavolám. Nebyla jsem pro něj neviditelná, úplně normálně se se mnou bavil jako člověk, kterého zajímá můj osud. Ta
bezprostřednost byla možná to, co mě tak moc ovlivnilo. Řekla jsem si, to musíš dát, neuděláš ze sebe blba před někým
takovým.Vaše přezdívka Mallory je opravdu podle hrdinky z filmu Olivera Stonea?Ano, z filmu Takoví normální zabijáci. Většinu
svého života jsem pracovala za barem a po hospodách mezi motorkáři. To mě naučilo být „holka od rány".Proč vás nakopla
právě promluva do duše od Jiřího Bartošky, čím vám je blízký?Když jsem byla malá, byla populární trilogie Osada havranů, Na
veliké řece a závěrečný díl Volání rodu. ?A tam hrál právě Bartoška ještě jako mlaďoch. Jako do Sokolího oka se do něj
zamilovala moje maminka ?a koho milovala ona, toho jsem milovala já. Byl to pro mě idol a v životě jsem netušila, že se sblížíme
nebo setkáme.Jak jste si zvykala na přítomnost kamery při natáčení?Naštěstí natáčení nebylo každý den. První dva roky jsem
byla nejistá, hlavně ve chvílích, kdy mi bylo špatně. Když mi bylo ouvej, tak mi ta kamera ze začátku hodně vadila. Ale pak jsem
to brala, že někam zmizela ajá jsem si jen povídala s Helenou jako s kamarádkou.Neměla jste během těch let chuť natáčení
přerušit?Možná, že mi to jednou problesklo hlavou. Ale během natáčení jsem nad tím nepřemýšlela. Až po dokon-čení. Lidé se
mě ptali, zda bude pokračování. Přeci jen je to časosběrný film a Helena je zvyklá se vracet po 10, po 20 letech. Představa, že
by to pokračovalo, že bych točila dál, mi není příjemná. Nevím, jestli by to bylo přínosné. Tehdy jsem si ani v nejmenším
nedokázala představit dopady toho dokumentu, jaký ohlas bude mít a jak bude vypadat sestříhaný. Věřila jsem Heleně, že ví,
co dělá.Často doprovázíte film na festivaly a projekce. Proč?Přímou reakci nic nenahradí. Vždycky, když přijdu po promítání do
sálu, diváci posmrkávají. Vidím slzy a úžas v jejich očích. To je tak neuvěřitelný pocit. Ještě i po besedě před kinem mě lidé
zastavují a chtějí se mnou mluvit osobně. I na sociálních sítích mi přichází spousta reakcí. Napsala mi také jedna třída z
gymnázia krásný společný email. Jsem pyšná na to, že můj příběh je zaujal, že si díky němu uvědomí třeba banalitu některých
svých vlastních pro-blémů. Jedna paní mi řekla: Viděla jsem vás a teď vím, že ty svoje zvládnu.V Karlových Varech jste byla
společně s Helenou Třeštíkovou… Jak jste se cítila na červeném koberci a jaké bylo setkání s Jiřím Bartoškou?Já byla tak
rozklepaná, když mě vedli do Thermalu. On je strašně bezprostřední, takže když mě uviděl jen vypustil: Nazdar, kočičáku!
(smích) V tu ránu tykačka a objímačka. Ještě se zeptal: Neviděla jsi tady někde Mallory? On umí být opravdu vtipný, narážel na
moje oblečení, poprvé mě viděl v šatech a načesanou. Po ocenění, na závěrečném večírku, jsme si společně zatančili na Let
The Sunshine In z muzikálu Vlasy. Naše sólíčko, já už bosá, protože mě v lodičkách šíleně bolely nohy. Měla jsem je nateklé
jako zlobr. (smích)Z čeho teď máte v životě největší radost?Jednoznačně ze syna. Taky psa a kočky, ale hlavně jsem se
konečně naučila najít si čas jen pro sebe a vypnout. Minulý rok byl extrémně náročný, odešli mi oba rodiče, mamka ještě zažila
úspěch ve Varech. To před tím je v dokumentu. "
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Letní kino
TISK, Datum: 22.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Pondělí 22. srpna
Noc bezMoci
Makedonie/Slovinsko/ Česko, 2015, 89 minut.
Noc bezMoci je adaptací filmové povídky českého spisovatele a scénáristy Jana Procházky s názvem Ucho. První adaptací této
povídky byl stejnojmenný černobílý film režiséra Karla Kachyni z roku 1970 v hlavních rolích s Radoslavem Brzobohatým a
Jiřinou Bohdalovou, který byl ihned po dokončení zakázán.
Úterý 23. srpna
Hardcore Henry
USA/Rusko, 2015, 90 minut. Vzbudil jsi se, nic si nepamatuješ. Nejspíš proto, že tě právě oživili.
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Letní kino promítne snímek Noc bezMoci
TISK, Datum: 22.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino , které sídlí v areálu u skateparku, dnes nabídne snímek Noc bezMoci. Jedná se o adaptaci filmové
povídky českého spisovatele a scénáristy Jana Procházky s názvem Ucho. Noc bezMoci je komorním dramatem, které ukazuje
politiku jako sféru plnou intrik, lží a nedůvěry. Hlavního hrdinu, náměstka ministra, líčí především jako člověka ovládaného
strachem a oportunismem. Děj se odehrává v Makedonii 90. let, kdy se ve vile prošpikované odposlouchávacím zařízením
dohadují Nikola Ristanovski a Verica Nedeska. Snímek stojí na přesném vystižení paranoidní atmosféry, a tak je aktuální i v
současnosti, kdy se sice změnily režimy i technologie. Promítání začína v 21 hodin a vstupné je zdarma.

Zpět

Letní kino promítne snímek Hardcore Henry
TISK, Datum: 23.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
V pardubickém letním kině, které se nachází nedaleko hlavního nádraží, bude dnes od 21 hodin k vidění snímek Hardcore
Henry. Jedná se o dobrodružný příběh mocného vůdce s armádou žoldáků, který má plán na ovládnutí světa. Vstup na
promítání je zdarma.
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Letní kino
TISK, Datum: 24.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Středa 24. srpna
Malý princ
Francie, 2015, 106 minut.
Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce
a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její
plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou
dobou představil Malý princ.
Čtvrtek 25. srpna
Vinyl
USA, 2016, 10x60 minut.
Nový seriál od Martina Scorseseho, Micka Jaggera a Terence Wintera je zasazený do New Yorku sedmdesátých let minulého
století. Velkolepou jízdu napříč hudební branží, jež byla v době nástupu punku, diska a hip-hopu prosáklá drogami a sexem,
sledujeme očima šéfa hudebního vydavatelství Richieho Finestry (Bobby Cannavale).
Pátek 26. srpna
Teorie tygra
Česko, 2016, 101 minut.
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Letní kino uvede Malého prince
TISK, Datum: 24.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Návštěvníci pardubického letního kina , které se nachází v areálu u skateparku, budou moci dnes od 21 hodin zhlédnout
snímek Marka Osborna Malý princ. Jedná se o první celovečerní animovanou adaptaci slavného díla o přátelství, lásce a
štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší
lehce excentrický, ale dobrosrdečný soused, letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou
ukázal Malý princ.
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Dobu plnou sexu a drog připomenou dnes v kině
TISK, Datum: 25.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Nenechte si ujít
Pardubice – Letní kino u skateparku dnes od devíti hodin večer zdarma uvede seriál Vinyl z tvorby HBO.
První díl nového projektu Martina Scorseseho, Micka Jaggera a Terence Wintera se bude promítat s českými titulky.
Seriál přijede představit Peter Freestone, osobní tajemník Freddieho Mercuryho a člověk, který osobně zná Micka Jaggera.
Freestone na základě osobních zážitků pohovoří o době, v níž se seriál odehrává.
„Je to přelomový večer v historii Pardubického letního kina . Diváci nejenže poznají Petera Freestonea, ale díky exkluzivní
prezentaci jeho knihy Královská kuchařka Freddieho Mercuryho budou moci u našich stánků ochutnat i delikatesy, na kterých
si pochutnával lídr kapely Queen,“ uvedl jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
Příběh začíná v okamžiku, kdy se hudební producent v podání Bobba Cannavela dotkl dna. Dna lidského, morálního i
profesního. Ve chvíli, kdy se hodlá odrazit od špíny, do které zapadl, další koupenou dávkou drogy, uvidí dav mladých lidí, jak
se řítí do zapadlého klubu na periferii města.
Producent je následuje proto, aby při poslechu neznámé hudby zažil doposud nepoznanou extázi a zároveň začal skutečně
vstávat z popela.
„Americká hudební scéna byla v 70. letech prošpikovaná nejen byznysem s tvrdými lokty, ale v hojné míře také sexem a
drogami. Známé rčení sex, drogy a rock and roll tak není v tomto případě daleko od pravdy.
To vše se Scorseseovi podařilo ukázat tak názorně, že diváci mají pocit, že v New Yorku tenkrát opravdu žili,“ dodal Tomáš
Drechsler.
Coby bonus Martin Scorsese do děje přidal i slavná jména. Smyšlené postavy a kapely se tam mísí s těmi skutečnými.
V seriálu hráli například Ato Essandoh, James Jagger nebo Madison McKinley.

Region vydání: Východní Čechy
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Dobu plnou sexu a drog připomenou dnes v kině URL
WEB, Datum: 25.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Letní kino ?u skateparku dnes od devíti hodin večer zdarma uvede seriál Vinyl z tvorby HBO.
"První díl nového projektu Martina Scorseseho, Micka Jaggera a Terence Wintera se bude promítat s českými titulky.Seriál
přijede představit Peter Freestone, osobní tajemník Freddieho Mercuryho a člověk, který osobně zná Micka Jaggera.
Freestone na základě osobních zážitků pohovoří o době, v níž se seriál odehrává.„Je to přelomový večer ?v historii
Pardubického letního kina . Diváci nejenže poznají Petera Freestonea, ale díky exkluzivní prezentaci jeho knihy Královská
kuchařka Freddieho Mercuryho budou moci u našich stánků ochutnat i delikatesy, na kterých si pochutnával lídr kapely
Queen," uvedl jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.Příběh začíná v okamžiku, kdy se hudební producent ?v
podání Bobba Cannavela dotkl dna. Dna lidského, morálního i profesního. Ve chvíli, kdy se hodlá odrazit od špíny, do které
zapadl, další koupenou dávkou drogy, uvidí dav mladých lidí, jak se řítí do zapadlého klubu na periferii města.Producent je
následuje proto, aby při poslechu neznámé hudby zažil doposud nepoznanou extázi a zároveň začal skutečně vstávat ?z
popela.„Americká hudební scéna byla v 70. letech prošpikovaná nejen byznysem s tvrdými lokty, ale v hojné míře také sexem a
drogami. Známé rčení sex, drogy a rock and roll tak není v tomto případě daleko od pravdy. To vše se Scorseseovi podařilo
ukázat tak názorně, že diváci mají pocit, že v New Yorku tenkrát opravdu žili," dodal Tomáš Drechsler.Coby bonus Martin
Scorsese do děje přidal i slavná jména. Smyšlené postavy a kapely se tam mísí s těmi skutečnými.V seriálu hráli například Ato
Essandoh, James Jagger nebo Madison McKinley.
Kateřina Koutná"
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 25.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Čtvrtek 25. srpna
Vinyl
USA, 2016, 10x60 minut.
Nový seriál od Martina Scorseseho, Micka Jaggera a Terence Wintera je zasazený do New Yorku sedmdesátých let minulého
století. Velkolepou jízdu napříč hudební branží, jež byla v době nástupu punku, diska a hip-hopu prosáklá drogami a sexem,
sledujeme očima šéfa hudebního vydavatelství Richieho Finestry (Bobby Cannavale).
Pátek 26. srpna
Teorie tygra
Česko, 2016, 101 minut.
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva
Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho
přání a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí o něj
starala podle své představy o jeho štěstí. Sobota 27. srpna
Birdman
USA, 2014, 119 minut.
Černá komedie vypráví příběh herce Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti proslavil filmovou postavou
kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi.
Riggan doufá, že když uspěje jako režisér a herec nového ambiciózního představení, oživí svou upadající kariéru.

Region vydání: Východní Čechy
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V letním kině zítra promítnou Teorii tygra
TISK, Datum: 25.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Pardubické letní kino zítra od 21 hodin promítne českou komedii Teorie tygra. Snímek vypráví příběh veterináře Jana, jehož
žena je přesvědčená, že za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně ona.
Jemu se to však nelíbí, a tak se vydává na cestu za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. Součástí této cesty
se stává i psychiatrický ústav, plavba na voru či život na lodi.
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Pardubické letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 26.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Pátek 26. srpna
Teorie tygra
Česko, 2016, 101 minut.
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva
Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Sobota 27. srpna
Birdman
USA, 2014, 119 minut.
Černá komedie vypráví příběh herce Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti proslavil filmovou postavou
kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi.
Riggan doufá, že když uspěje jako režisér a herec nového ambiciózního představení, oživí svou upadající kariéru.
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Sex, drogy a rokenrol. Kino nabídlo mimořádný zážitek
TISK, Datum: 27.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Pardubicko

Pracovat pro Freddieho Mercuryho bylo úžasné, řekl jeho osobní tajemník Peter Freestone
Pardubice – Sex, drogy a rokenrol. To bylo hlavní téma čtvrtečního večera v Pardubickém letním kině, kde byla k vidění
exkluzivní projekce pilotního dílu seriálu z produkce televizní společnosti HBO Vinyl.
ZÁBAVNÉ, ALE TAKÉ NEBEZPEČNÉ OBDOBÍ
Jeden z největších trháků letošní sezony z dílny režiséra Martina Scorseseho vyprávěl o americké hudební scéně v 70. letech
minulého století.
„Bylo to zábavné období, ale také nebezpečné,“ konstatoval vzácný host čtvrteční projekce Peter Freestone, bývalý osobní
tajemník zpěváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho.
„Pracovat pro Freddieho bylo naprosto úžasné. Byla to rocková hvězda, ale v soukromí šlo o velmi milého a laskavého
člověka,“ prohlásil Peter Freestone, který v letním kině hovořil o době, v níž se Vinyl odehrával. „Byla to velmi zajímavá
projekce. Skladby, které ve filmu zněly, znám a vybavuji si i dobu a atmosféru, v níž vznikaly,“ podotkl osobní tajemník zpěváka
slavné formace. Ten v Pardubicích prezentoval svou knihu Královská kuchařka Freddieho Mercuryho. Návštěvníci letního kina
tak měli jedinečnou možnost ochutnat i delikatesy, na nichž si nejvíce pochutnával lídr kapely Queen.
„Byl to filmový i kulinářský zážitek,“ potvrdil moderátor slavnostní projekce Roman Víšek, jehož zajímalo, jestli večírky v 70.
letech byly skutečně tak divoké, jak se tvrdí. „Některé z nich možná ano, ale Freddie Mercury nikdy nic špatného na veřejnosti
nedělal. Policie věděla, že občas bere drogy, ale protože to bylo za zavřenými dveřmi, nechala ho být,“ dodal Peter Freestone.
„Freddie miloval humor. Vždycky se snažil všechny rozesmát. Jeho kanceláří bylo nahrávací studio. Tam trávil šest měsíců v
roce. Byl to perfekcionalista. I když už bylo třeba album nahrané, neustále přemýšlel o tom, jak by se písničky na něm daly ještě
vylepšit,“ umožnil nahlédnout pod pokličku práce slavného umělce.
DO LETNÍHO KINA SE CHCE BRZY VRÁTIT
„ Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin promítá zadarmo zajímavé filmy, mi přijde naprosto mimořádné.
Neznám jiné, které by mělo takovou nabídku,“ přiznal Peter Freestone.
„Kéž bych o něm věděl dříve! Byl bych sem zavítal víckrát. Doufám, že se do Pardubického letního kina vrátím také příští
rok,“ sdělil bývalý Mercuryho osobní tajemník. „Úžasné mi přijde i to, kolik lidí přijíždí do Pardubického letního kina na kole.
Všiml jsem si, že jich tu během projekce bylo zaparkováno přes sto,“ uzavřel Peter Freestone.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: PETER FREESTONE, osobní tajemník zpěváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho, zavítal do letního kina.
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Letní kino
TISK, Datum: 27.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Sobota 27. srpna
Birdman
USA, 2014, 119 minut.
Černá komedie vypráví příběh herce Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti proslavil filmovou postavou
kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi.
Neděle 28. srpna
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti
USA, 2016, 151 minut.
V době, kdy svět řeší otázku, jakého hrdinu skutečně potřebuje, v obavách z naprosto nekontrolované moci téměř božského
superhrdiny se střetává respektovaný a mocný ochránce spravedlnosti ve městě Gotham.
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Sex, drogy a rokenrol. Kino nabídlo mimořádný zážitek URL
WEB, Datum: 28.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Tomáš Dvořák, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Pracovat pro Freddieho Mercuryho bylo úžasné, řekl jeho osobní tajemník Peter Freestone
"Sex, drogy a rokenrol. To bylo hlavní téma čtvrtečního večera ?v Pardubickém letním kině, kde byla k vidění exkluzivní
projekce pilotního dílu seriálu z produkce televizní společnosti HBO Vinyl.
ZÁBAVNÉ, ALE TAKÉ?NEBEZPEČNÉ OBDOBÍ
Jeden z největších trháků letošní sezony z dílny režiséra Martina Scorseseho vyprávěl o americké hudební scéně v 70. letech
minulého století.„Bylo to zábavné období, ale také nebezpečné," konstatoval vzácný host čtvrteční projekce Peter Free-stone,
bývalý osobní tajemník zpěváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho.„Pracovat pro Freddieho bylo naprosto úžasné. Byla to
rocková hvězda, ale ?v soukromí šlo o velmi milého a laskavého člověka," prohlásil Peter Freestone, který v letním kině hovořil
o době, v níž se Vinyl odehrával. „Byla to velmi zajímavá projekce. Skladby, které ve filmu zněly, znám a vybavuji si i dobu a
atmosféru, v níž vznikaly," podotkl osobní tajemník zpěváka slavné formace. Ten ?v Pardubicích prezentoval svou knihu
Královská kuchařka Freddieho Mercuryho. Návštěvníci letního kina tak měli jedinečnou možnost ochutnat i delikatesy, na nichž
si nejvíce pochutnával lídr kapely Queen.„Byl to filmový i kulinářský zážitek," potvrdil moderátor slavnostní projekce Roman
Víšek, jehož zajímalo, jestli večírky v 70. letech byly skutečně tak divoké, jak se tvrdí. „Některé z nich možná ano, ale Freddie
Mercury nikdy nic špatného na veřejnosti nedělal. Policie věděla, že občas bere drogy, ale protože to bylo za zavřenými dveřmi,
nechala ho být," dodal Peter Freestone.„Freddie miloval humor. Vždycky se snažil všechny rozesmát. Jeho kanceláří bylo
nahrávací studio. Tam trávil šest měsíců v roce. Byl to perfekcionalista. I když už bylo třeba album nahrané, neustále přemýšlel
o tom, jak by se písničky na něm daly ještě vylepšit," umožnil nahlédnout pod pokličku práce slavného umělce.
DO LETNÍHO KINA SE CHCE BRZY VRÁTIT
„ Pardubické letní kino , které po celou dobu prázdnin promítá zadarmo zajímavé filmy, mi přijde naprosto mimořádné.
Neznám jiné, které by mělo takovou nabídku," přiznal Peter Free-stone. „Kéž bych o něm věděl dříve! Byl bych sem zavítal
víckrát. Doufám, že se do Pardubického letního kina vrátím také příští rok," sdělil bývalý Mercuryho osobní tajemník.
„Úžasné mi přijde i to, kolik lidí přijíždí do Pardubického letního kina na kole. Všiml jsem si, že jich tu během projekce bylo
zaparkováno přes sto," uzavřel Peter Freestone."
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Letní kino
TISK, Datum: 29.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Pondělí 29. srpna
Vzkaz v láhvi
Dánsko / Německo / Norsko, 2016, 112 minut.
Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až na stůl kriminálního Oddělení Q, které se
specializuje na staré nevyřešené případy.
Úterý 30. srpna
Brooklyn
Irsko / Velká Británie / Kanada, 2015, 111 minut.
Když se mladá dívka z naprostého zapadákova přestěhuje do jednoho z největších měst na světě, čeká na ni docela silný šok. .
A přesně to se v padesátých letech minulého století přihodilo Eilis (Saoirse Ronan)..
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Pardubické letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 30.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Úterý 30. srpna
Brooklyn
Irsko / Velká Británie / Kanada, 2015, 111 minut.
Když se mladá dívka z naprostého zapadákova přestěhuje do jednoho z největších měst na světě, čeká na ni docela silný šok.
A přesně to se v padesátých letech minulého století přihodilo Eilis (Saoirse Ronan). Středa 31. srpna
Kung Fu Panda 3
USA / Čína, 2016, 94 minut. Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než
slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda Po. A vše začne tím, že se znenadání objeví Poův ztracený
biologický otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají s dalšími pandími členy široké a černobílé
rodiny. Čtvrtek 1. září
Orel Eddie
Velká Británie / USA / Německo, 2016, 106 minut.
Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale takový motor, jaký v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards
(Taron Egerton), nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá a přímočará: Stát se olympionikem a reprezentovat Velkou
Británii na některých olympijských hrách v nějakém sportu, celkem jedno ve kterém. A tak malý Michael vyzkouší mnoho
různých atletických disciplín, aby sebe i své okolí ujistil o nedostatku jakéhokoliv sportovního talentu ve sportech.
Pátek 2. září
Ostře sledované vlaky
Československo, 1966, 92 minut.
Film Ostře sledované vlaky natočil Jiří Menzel podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Děj se odehrává za druhé světové
války, v době, kdy se lidské vlastnosti projevují stejně jako v době hlubokého míru, jenom jsou v konfrontaci s válečným děním
lépe vidět. Vypráví příběh mladičkého eléva Miloše Hrmy, který na malé železniční stanici přes své milostné problémy dospívá
na práh mužství..
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Jedenáctý ročník letního kina se pomalu chýlí ke konci
TISK, Datum: 30.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: Kateřina Koutná, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Rubrika: Titulní strana

Letní kino u skateparku uvede ještě čtyři filmy.
Pardubice – S koncem léta se blíží i konec promítání v Pardubickém letním kině.
Letošní jedenáctý ročník nabídl animované filmy, oscarové snímky, česká dramata i seriály z produkce HBO. Celé léto se
promítalo zdarma. Mezi letošní novinky patřily nový projektor, kvalitnější obraz i zvuk a aplikace virtuální číšník.
Maraton 65 filmů vyvrcholí v pátek 2. září dramatem Ostře sledované vlaky.
Dnes od devíti hodin večer v letním kině uvedou romantické drama Brooklyn. „Film irsko-britskokanadské produkce budeme
promítat v původním znění s českými titulky,“ sdělil jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
Eilis v padesátých letech minulého století vyráží přes oceán na cestu z malého irského městečka Enniscorthy do newyorské
čtvrti Brooklyn. Ocitá se v cizím světě a podléhá stesku po životě v rodném městě.
Poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, však stýskání po domově pomalu mizí. Eilis přichází na chuť životu v
rušném New Yorku. Později se ale musí vrátit do Irska, kde je vtažena zpět do svého předchozího života, a i zde potkává novou
lásku.
Dostává se tak mezi dva hlasy svého vlastního srdce a musí se rozhodnout mezi světem, z něhož pochází, a světem, kde si
může splnit svůj sen.

Region vydání: Východní Čechy
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Jedenáctý ročník letního kina se pomalu chýlí ke konci URL
WEB, Datum: 30.08.2016, Zdroj: denik.cz, Autor: Redakce, Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - Letní kino u skateparku uvede ještě čtyři filmy.
"
S koncem léta se blíží i konec promítání ?v Pardubickém letním kině.
Letošní jedenáctý ročník nabídl animované filmy, oscarové snímky, česká dramata i seriály z produkce HBO. Celé léto se
promítalo zdarma. Mezi letošní novinky patřily nový projektor, kvalitnější obraz i zvuk a aplikace virtuální číšník.
V závěru maratonu 65 filmů uvidíte v pátek 2. září dramatem Ostře sledované vlaky. Kino promítá až do neděle 4. řijna.
Dnes od devíti hodin večer v letním kině uvedou romantické drama Brooklyn.
„Film irsko-britsko-kanadské produkce budeme promítat v původním znění s českými titulky," sdělil jeden z provozovatelů
letního kina Tomáš Drechsler.
Eilis v padesátých letech minulého století vyráží přes oceán na cestu z malého irského městečka Enniscorthy do newyorské
čtvrti Brooklyn. Ocitá se v cizím světě a podléhá stesku po životě ?v rodném městě.
Poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, však stýskání po domově pomalu mizí. Eilis přichází na chuť životu ?v
rušném New Yorku. Později se ale musí vrátit do Irska, kde je vtažena zpět do svého předchozího života, a i zde potkává novou
lásku.
Dostává se tak mezi dva hlasy svého vlastního srdce a musí se rozhodnout mezi světem, z něhož pochází, a světem, kde si
může splnit svůj sen.
Kateřina Koutná"
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Jedenáctý ročník letního kina se pomalu chýlí ke konci URL
WEB, Datum: 30.08.2016, Zdroj: chrudimsky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Z regionu
Pardubice - Letní kino u skateparku uvede ještě čtyři filmy.
"S koncem léta se blíží i konec promítání ?v Pardubickém letním kině.Letošní jedenáctý ročník nabídl animované filmy,
oscarové snímky, česká dramata i seriály z produkce HBO. Celé léto se promítalo zdarma. Mezi letošní novinky patřily nový
projektor, kvalitnější obraz i zvuk a aplikace virtuální číšník.V závěru maratonu 65 filmů uvidíte v pátek 2. září dramatem Ostře
sledované vlaky. Kino promítá až do neděle 4. řijna.Dnes od devíti hodin večer v letním kině uvedou romantické drama
Brooklyn.„Film irsko-britsko-kanadské produkce budeme promítat v původním znění s českými titulky," sdělil jeden z
provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.Eilis v padesátých letech minulého století vyráží přes oceán na cestu z malého
irského městečka Enniscorthy do newyorské čtvrti Brooklyn. Ocitá se v cizím světě a podléhá stesku po životě ?v rodném
městě.Poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, však stýskání po domově pomalu mizí. Eilis přichází na chuť životu
?v rušném New Yorku. Později se ale musí vrátit do Irska, kde je vtažena zpět do svého předchozího života, a i zde potkává
novou lásku.Dostává se tak mezi dva hlasy svého vlastního srdce a musí se rozhodnout mezi světem, z něhož pochází, a
světem, kde si může splnit svůj sen.
Kateřina Koutná"
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Jedenáctý ročník letního kina se pomalu chýlí ke konci URL
WEB, Datum: 30.08.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Letní kino u skateparku uvede ještě čtyři filmy.
"S koncem léta se blíží i konec promítání ?v Pardubickém letním kině.Letošní jedenáctý ročník nabídl animované filmy,
oscarové snímky, česká dramata i seriály z produkce HBO. Celé léto se promítalo zdarma. Mezi letošní novinky patřily nový
projektor, kvalitnější obraz i zvuk a aplikace virtuální číšník.V závěru maratonu 65 filmů uvidíte v pátek 2. září dramatem Ostře
sledované vlaky. Kino promítá až do neděle 4. řijna.Dnes od devíti hodin večer v letním kině uvedou romantické drama
Brooklyn.„Film irsko-britsko-kanadské produkce budeme promítat v původním znění s českými titulky," sdělil jeden z
provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.Eilis v padesátých letech minulého století vyráží přes oceán na cestu z malého
irského městečka Enniscorthy do newyorské čtvrti Brooklyn. Ocitá se v cizím světě a podléhá stesku po životě ?v rodném
městě.Poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, však stýskání po domově pomalu mizí. Eilis přichází na chuť životu
?v rušném New Yorku. Později se ale musí vrátit do Irska, kde je vtažena zpět do svého předchozího života, a i zde potkává
novou lásku.Dostává se tak mezi dva hlasy svého vlastního srdce a musí se rozhodnout mezi světem, z něhož pochází, a
světem, kde si může splnit svůj sen.
Kateřina Koutná"
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Letní kino uvede romantický snímek Brooklyn
TISK, Datum: 30.08.2016, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (len), Vytištěno: 170 658, Prodáno: 144 808, Čtenost: 605 780, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Návštěvníci pardubického letního kina , které sídlí v areálu u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, budou moci
dnes od 21 hodin zhlédnout film Brooklyn. Romantický snímek vypráví příběh mladé dívky, která se z malé irské vesničky
přestěhuje do jednoho z největších měst na světě, kde na ni čeká docela silný šok. Ocitá se v cizím světě, připadá si jako ve
vyhnanství a podléhá stesku po dosavadním životě v rodném Enniscorthy. Poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem,
však stýskání po domově pomalu mizí. Následně ale přijde událost, kvůli které se musí vrátit zpět do rodného Irska, kde je
vtažena zpět do svého předchozího života, a i zde potkává novou lásku. Musí se tak rozhodnout mezi světem, z něhož pochází,
a světem, kde si může splnit svůj sen.
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Pardubické letní kino Pernštejn
TISK, Datum: 31.08.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Středa 31. srpna
Kung Fu Panda 3
USA / Čína, 2016, 94 minut. Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než
slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda. Čtvrtek 1. září
Orel Eddie
Velká Británie / USA / Německo, 2016, 106 minut.
Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale takový motor, jaký v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards
(Taron Egerton), nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá a přímočará: Stát se olympionikem a reprezentovat Velkou
Británii na některých olympijských hrách v nějakém sportu, celkem jedno ve kterém.
Pátek 2. září
Ostoe sledované vlaky
Československo, 1966, 92 minut. Film Ostře sledované vlaky natočil Jiří Menzel podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala.
Děj se odehrává za druhé světové války, v době, kdy se lidské vlastnosti projevují stejně jako v době hlubokého míru, jenom
jsou v konfrontaci s válečným děním lépe vidět.
Sobota 3. září
Ueitelka
Slovensko / Česko, 2016, 102 minut.
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči.
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SERVIS
TISK, Datum: 01.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 7, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

Porodnice
V úterý 30. srpna se v porodnici Pardubické nemocnice narodili
Aneta, Sebastian a Marie.
Redakce Pardubického deníku přeje novorozencům a jejich rodičům hodně zdraví a štěstí.
Stránka s fotografiemi narozených miminek najdete v sobotním vydání Deníku.
Pardubické letní kino
PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Čtvrtek 1. září
Orel Eddie
Velká Británie / USA / Německo, 2016, 106 minut.
Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale takový motor, jaký v sobě skrývá už od dětství Michael
Edwards, nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá a přímočará: Stát se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii.
Pátek 2. září
Ostre sledované vlaky
Československo, 1966, 92 minut. Film Ostře sledované vlaky natočil Jiří Menzel podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala.
Děj se odehrává za druhé světové války, v době, kdy se lidské vlastnosti projevují stejně jako v době hlubokého míru, jenom
jsou v konfrontaci s válečným děním lépe vidět.
Sobota 3. září
Ucitelka
Výstava jiřinek
Celostátní výstava jirinek se koná v prostorách Rytířských sálů pardubického zámku v pátek 2. zárí od 11.00 do 18.00 hodin, v
sobotu 3. zárí od 10.00 do 18.00 hodin a v neděli 4. zárí od 10.00 do 16.00 hodin. K vidění budou zajímavé odrůdy pěstované
nejen u nás, ale i v zahraničí.
Dolany Základní organizace Českého svazu chovatelů Dolany u Pardubic zve na posvícenskou výstavu králíku, holubu,
drubeže a exotického ptactva ve dnech 3. a 4. zárí 2016 u obecního úřadu v Dolanech. Občerstvení, prodej zvířat a
chovatelských potřeb zajištěn. Upozornení pro návštevníky: v sobotu 3. září je dopravní omezení z důvodu konání triatlonového
závodu, proto je výhodnější na výstavu přijíždět ve směru od obce Křičeň.
Vlčí Habřina Český svaz chovatelů Vlčí Habřina pořádá v neděli 4. zárí 2016, od 7.00 do 11.00 hodin, trhy chovatelu,
zahrádkáru, motoristu a sberatelskou burzu v areálu ve Vlčí Habřině v kryté hale a přilehlých prostorách. Pořadatelé zvou na
tyto trhy prodejce a návštěvníky, kteří chtějí prodat nebo koupit okrasné ptactvo, ovce, kozy a koně, psy a kočky, akvarijní
rybky a další, chovatelské potřeby, zahrádkářské výpěstky, motoristické součástky nebo různé sběratelské předměty.
Kremace Dnes 1. zárí je poradí smutecních obradu v pardubickém krematoriu následující: 11.15 KOCEĹA Ján, důchodce,
1938, Srnojedy; 12.00 BALCAR Vlastislav, důchodce, 1923, Ohrazenice; 13.00 PETRÁŇOVÁ Zlata, důchodkyně, 1934,
Pardubice. V pátek 2. zárí je pořadí rozloučení následující: 9.00 MUDr. PETRÁŇ, Bedřich, lékař, 1946, Pardubice 9.45
PETRIDESOVÁ Marie, důchodce, 1930, Pardubice 10.30 KALVODA Zdeněk, důchodce, 1950, Přelouč 12.00 PULPITOVÁ Eva,
důchodkyně, 1943, Dašice 13.00 BOTOŠ Štefan, řidič, 1964, Výčapy 13.45 TURYNA Ladislav, řidič, 1967, Jezbořice 14.30
TURINA Robert, důchodce, 1947, Lázně Bohdaneč.
Astrolog Ctvrtek 1. zárí Slunce vychází v 06.12 hod., pohybuje se po 10. stupni Panny a zapadá v 19.41 hod. Světlý den trvá
13 hod. 29 min. Měsíc ubývá v znamení Panny v 11.03 hod. nastává novoluní. Krátce před novoluním proběhne prstencové
zatmění Slunce, které bude pozorovatelné z centrální Afriky, Madagaskaru, Atlantského a Indického oceánu. Všechny
kosmetické přípravky, které čistí a odstraňují jedovaté látky, působí dnes obzvlášť silně a hluboce. Také účinky půstu jsou
nejsilnější. Pravidelný půst je výbornou terapií pro lidské zdraví. Působí blahodárně na fyzickou kondici a také psychickou
pohodu člověku. Při novoluní se vaše tělo i mysl nabíjejí novou energií. Vaše pocity mohou být silně ovlivněné emocionálními
vzory. Kolem poledne se vám mohou honit hlavou podivné myšlenky. Pod vlivem emocí mohou být dojmy, které získáváte,
hodně zkreslené. V dnešních zkouškách obstojí Panny, Býci, Raci, Štíři a Kozorozi. Do riskantních podniků by se neměli
pouštět Ryby, Blíženci a Střelci. Pripravil Ivan Cernovský
Svátek má Jméno Linda nemá jasný význam. Jasné však je, že jde o krásné jméno s jemným zněním, ale významným
charakterem, který se dá připodobnit i k majestátné lípě. Jméno může znít až mrštně, je hladké a poddajné skoro jako had.
Vedle amerických hereček Lindy Blair či Lindy Gray i česká herečka Linda Rybová.
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 02.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Pátek 2. září
Ostře sledované vlaky
Československo, 1966, 92 minut. Film Ostře sledované vlaky natočil Jiří Menzel podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala.
Děj se odehrává za druhé světové války, v době, kdy se lidské vlastnosti projevují stejně jako v době hlubokého míru, jenom
jsou v konfrontaci s válečným děním lépe vidět. ypráví příběh mladičkého eléva Miloše Hrmy, který na malé železniční stanici
přes své milostné problémy dospívá na práh mužství...
Sobota 3. září
Učitelka
Slovensko / Česko, 2016, 102 minut.
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního
obohacení, aoe už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru.
Nejen z obavy o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější
služby, dárky a jiné pozornosti.
Neděle 4. září
True Blood: Pravá krev
USA, 2008, 80x60 minut.
Mysteriózní příběh s prvky hororu, satiry i erotického thrilleru vychází z fantaskního předpokladu, že upíři skutečně existují a
tvoří svéráznou minoritu OE podobnou třeba homosexuálům, náboženským sektám či národnostním menšinám. Poté, co byla
vynalezena umělá krev (odtud originální název seriálu), kterou lze běžně koupit v obchodech či u benzínek, upíři už nemusejí
požírat lidi a mohou s nimi normálně koexistovat. O jejich právech a způsobech integrace se vedou debaty v televizi.
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Letní kino láká na poslední projekce sezony
TISK, Datum: 03.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131,
Rubrika: Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn, které už více než dva měsíce promítá zdarma atraktivní domácí i zahraniční
filmy v areálu u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, má za sebou úspěšnou speciální projekci k začátku školního
roku.
Byla v režii pardubické školy Svítání, která pomáhá lidem s různými hendikepy.
PLNIT SI SVÉ SNY
„Snímek Orel Eddie jsme vybrali záměrně. Vyprávěl totiž o tom, že pro všechny není startovní čára stejná. Ale i navzdory tomu
je možné plnit si své sny,“ konstatovala ředitelka školy Svítání Miluše Horská.
U tématu školy zůstane Pardubické letní kino Pernštejn i dnes večer.
Od 21 hodin uvede nový snímek režiséra Jana Hřebejka Učitelka.
NEOBVYKLÝ ZÁVĚR
Na poslední den své letošní sezony si provozovatelé letního kina připravili snad nejneobvyklejší projekci za celou dobu své
historie.
Řadu lidí nadchne, někomu možná nažene strach, ale promítání hororu Pravá krev z produkce televizní společnosti HBO a
plazmaferetického centra není nic jiného než kombinace humoru a nadsázky i podpora dárcovství krevní plazmy.
„Při nedělní české kinopremiéře prvních dvou dílů amerického hororového seriálu z roku 2008 se mohou lidé nejen bát, ale
zároveň si uvědomí, jak je důležité darovat krevní plazmu,“ řekl jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
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Letní kino láká na poslední projekce sezony URL
WEB, Datum: 03.09.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn, které už více než dva měsíce promítá zdarma atraktivní domácí i zahraniční
filmy ?v areálu u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, má za sebou úspěšnou speciální projekci k začátku
školního roku.
"Byla v režii pardubické školy Svítání, která pomáhá lidem s různými hendikepy.
PLNIT SI SVÉ SNY
„Snímek Orel Eddie jsme vybrali záměrně. Vyprávěl totiž o tom, že pro všechny není startovní čára stejná. Ale i navzdory tomu
je možné plnit si své sny," konstatovala ředitelka školy Svítání Miluše Horská.U tématu školy zůstane Pardubické letní kino
Pernštejn i dnes večer.Od 21 hodin uvede nový snímek režiséra Jana Hřebejka Učitelka.
NEOBVYKLÝ ZÁVĚR
Na poslední den své letošní sezony si provozovatelé letního kina připravili snad nejneobvyklejší projekci ?za celou dobu své
historie.Řadu lidí nadchne, někomu možná nažene strach, ale promítání hororu Pravá krev z produkce televizní společnosti
HBO a plazmaferetického centra není nic jiného než kombinace humoru a nadsázky i podpora dárcovství krevní plazmy.„Při
nedělní české kinopremiéře prvních dvou dílů amerického hororového seriálu z roku 2008 se mohou lidé nejen bát, ale
zároveň si uvědomí, jak je důležité darovat krevní plazmu," řekl jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler."
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Pardubické letní kino
TISK, Datum: 03.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 6, Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: Servis

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
Areál Pardubického letního kina u skateparku nedaleko hlavního vlakového nádraží, vstupné ZDARMA, začátek pravidelně
ve 21.00 hodin Sobota 3. září
Učitelka
Slovensko / Česko, 2016, 102 minut.
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního
obohacení, aoe už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých
milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti.
Neděle 4. září
True Blood: Pravá krev
USA, 2008, 80x60 minut.
Mysteriózní příběh s prvky hororu, satiry i erotického thrilleru vychází z fantaskního předpokladu, že upíři skutečně existují a
tvoří svéráznou minoritu OE podobnou třeba homosexuálům, náboženským sektám či národnostním menšinám. Poté, co byla
vynalezena umělá krev (odtud originální název seriálu), kterou lze běžně koupit v obchodech či u benzínek, upíři už nemusejí
požírat lidi a mohou s nimi normálně koexistovat. O jejich právech a způsobech integrace se vedou debaty v televizi.
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Víkendové dění v regionu pohledem redaktorů Deníku URL
WEB, Datum: 05.09.2016, Zdroj: hradecky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Z regionu
Východní Čechy /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Přehled vybraných víkendových událostí ve východních Čechách.
"Hradecko: Závod omezil cestu
Smiřice: Již 44. ročník ?kanoistického závodu Černožický kilometr ?uzavřel v Černožicích ?v neděli oblíbenou stezku pro pěší a
cyklisty mezi Hradcem Králové ?a Kuksem.
Jičínsko: Dětem pro radost
Vokšice: Pestrý program nabídlo dětem vokšické letiště, kde se sešly týmy hasičů, policistů i záchranářů. Vedle ukázek čekaly
na kluky a holčičky zajímavé soutěže a hry i let letadlem.
Náchodsko: Poslední koncert
Broumov: Již 11. ročník letního hudebního festivalu „Za poklady Broumovska" zakončil Kühnův smíšený sbor v klášterním
kostele sv. Vojtěcha v Broumově.
Rychnovsko: Kačenčino loučení
Deštné v Orlických horách: Tradiční rozloučení s létem proběhlo v sobotu v Deštném. Patronka Orlických hor Kačenka tam za
doprovodu dalších pohádkových bytostí předala vládu Rampušákovi.
Trutnovsko: Vzpomněli na Olgu
Mostek: Květinovou výstavou jiřinek místní vzpomněli na Olgu Bušákovou. Věnovali ji 4. ročník oblíbené akce v kapli sv. Anny,
květiny tu prezentovali v pátek a v sobotu.
Chrudimsko: Hurvínkův den
Chrudim: Muzeum loutkářských kultur včera odstartovalo novou sezonu akcí „Za školou s Hurvínkem". Do Chrudimi zavítali
herci Divadla Spejbla a Hurvínka s třemi představeními.
Orlickoústecko: Patnácté mámení
Brandýs nad Orlicí: Nejmenší město Orlickoústecka žilo 15. ročníkem multižánrového festivalu Brandýské mámení. Nabídl
výstavy, divadla, koncerty i tvůrčí dílny, program byl připraven pro děti i dospělé.
Pardubicko: Skončilo kino
Pardubice: V neděli večer skončil jedenáctý ročník Pardubického letního kina , který zdarma nabídl přes 60 filmů. Z
programu si vybrali milovníci sci-fi, dokumentů, akčních filmů, dramat, komedií i děti.
Svitavsko: Oslavy v okresním městě
Svitavy: O víkendu se ?ve městě konaly velké?oslavy výročí města. Lidé?mohli navštívit koncert kapely Jelen nebo si užít
nedělní pouť, během níž?se zaplnilo náměstí."
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Skončilo kino
TISK, Datum: 05.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (kk), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika: východní
čechy

Pardubice – Včera večer skončil jedenáctý ročník Pardubického letního kina , který zdarma nabídl přes 60 filmů. Z programu
si vybrali milovníci sci-fi, dokumentů, akčních filmů, dramat, komedií i děti.

Zpět

„Upíří“ projekce udělala tečku za letošním letním kinem
TISK, Datum: 06.09.2016, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 17, Autor: (pad), Vytištěno: 201 171, Prodáno: 170 795, Čtenost: 7 131, Rubrika:
Pardubicko

Nedělní bezplatné filmové promítání bylo spojeno s podporou dárcovství krevní plazmy
Neušlo nám
Pardubice – Na úplný závěr své letošní sezony připravilo Pardubické letní kino Pernštejn snad nejneobvyklejší projekci za
celou dobu jeho jedenáctileté historie.
Některé nadchla, jiným možná trochu nahnala strach, další tato kombinace humoru a nadsázky s podporou dárcovství krevní
plazmy příjemně pobavila.
Škoda jen, že počasí nebylo k závěru letního kina trochu přívětivější...
ČESKÁ PREMIÉRA SERIÁLU V KINECH
Při české kinopremiéře prvních dvou dílů amerického hororového seriálu z roku 2008 Pravá krev (True Blood) si však mohli
návštěvníci Pardubického letního kina Pernštejn uvědomit, jak důležité je darovat krevní plazmu.
„I k tomuto vážnému tématu lze přistoupit s dávkou humorné nadsázky,“ vysvětloval volbu závěrečné projekce letošní sezony
jeden z provozovatelů letního kina Tomáš Drechsler.
PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KREVNÍ PLAZMY
Na nedělní projekci byli pozváni i ti, kteří krevní plazmu v minulosti darovali.
„Šlo o malé poděkování za to, s jakou odpovědností k dárcovství krevní plazmy přistupují. Pardubické letní kino je dnes už
slavný fenomén a naši dárci si zaslouží, aby si užili jeho poslední letošní promítání,“ sdělila Pavlína Šedivá, manažerka
pardubického centra, které se zaměřuje na odběr krevní plazmy.
PRVKY HORORU, SATIRY, ALE TAKÉ EROTIKY
Projekce prvních dvou dílů seriálu Pravá krev nabídla mysteriózní příběh s prvky hororu, satiry i erotického thrilleru.
„Vycházela z fantaskního předpokladu, že upíři skutečně existují a tvoří svéráznou minoritu. Poté, co byla vynalezena umělá
krev, kterou lze běžně koupit v obchodech či u benzínek, upíři už nemusejí požírat lidi a mohou s nimi normálně koexistovat,“
nastínil děj Tomáš Drechsler.
„Diváci ve filmu kromě humoru a děsivých scén mohli najít také spletitý příběh, polemiky o problémech dnešní doby a drsnou
karikaturu současného světa, jak je ostatně pro snímky HBO typické,“ dodal jeden z provozovatelů kina, které po celou dobu
prázdnin nabídlo zdarma více než šest desítek atraktivních filmových projekcí v areálu u skateparku vedle nádraží.
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„Upíří“ projekce udělala tečku za letošním letním kinem URL
WEB, Datum: 06.09.2016, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Nedělní bezplatné filmové promítání bylo spojeno s podporou dárcovství krevní plazmy.
"Na úplný závěr své letošní sezony připravilo Pardubické letní kino Pernštejn snad nejneobvyklejší projekci za celou dobu
jeho jedenáctileté historie.Některé nadchla, jiným možná trochu nahnala strach, další tato kombinace humoru a nadsázky s
podporou dárcovství krevní plazmy příjemně pobavila. Škoda jen, že počasí nebylo k závěru letního kina trochu přívětivější…
ČESKÁ PREMIÉRA ?SERIÁLU V KINECH
Při české kinopremiéře prvních dvou dílů amerického hororového seriálu z roku 2008 Pravá krev (True Blood) si však mohli
návštěvníci Pardubického letního kina Pernštejn uvědomit, jak důležité je darovat krevní plazmu.„I k tomuto vážnému tématu
lze přistoupit s dávkou humorné nadsázky," vysvětloval volbu závěrečné projekce letošní sezony jeden z provozovatelů letního
kina Tomáš Drechsler.
PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KREVNÍ PLAZMY
Na nedělní projekci byli pozváni i ti, kteří krevní plaz-mu v minulosti darovali.„Šlo o malé poděkování ?za to, s jakou
odpovědností k dárcovství krevní plazmy přistupují. Pardubické letní kino je dnes už slavný fenomén a naši dárci si zaslouží,
aby si užili jeho poslední letošní promítání," sdělila Pavlína Šedivá, manažerka pardubického centra, které se zaměřuje na
odběr krevní plazmy.
PRVKY HORORU, SATIRY, ALE TAKÉ EROTIKY
Projekce prvních dvou dílů seriálu Pravá krev nabídla mysteriózní příběh s prvky hororu, satiry i erotického thrilleru.„Vycházela
z fantaskního předpokladu, že upíři skutečně existují a tvoří svéráznou minoritu. Poté, co byla vynalezena umělá krev, kterou
lze běžně koupit ?v obchodech či u benzínek, upíři už nemusejí požírat lidi a mohou s nimi normálně koexistovat," nastínil děj
Tomáš Drechsler.„Diváci ve filmu kromě humoru a děsivých scén mohli najít také spletitý příběh, polemiky o problémech dnešní
doby a drsnou karikaturu současného světa, jak je ostatně pro snímky HBO typické," dodal jeden ?z provozovatelů kina, které
po celou dobu prázdnin nabídlo zdarma více než šest desítek atraktivních filmových projekcí v areálu u ska-teparku vedle
nádraží. "
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Nejhorší jsou zranění mačetou a báby potratářky, říká Čech, jenž zachraňuje lidi v Keni URL
WEB, Datum: 21.12.2016, Zdroj: magazin.aktualne.cz, Autor: Zuzana Hronová, Rubrika: Magazín

Již 10 let provozuje Aleš Bárta nemocnici v keňském Itibu. Koordinuje lékařský tým, shání peníze, ošetřuje a brodí se bahnem
se sanitkou. Na jak dlouho jste
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Na jak dlouho jste nyní v Česku a kdy zase odlétáte do Keni?
Mám to vždy na tři měsíce. Vždy jsem tři měsíce v nemocnici Itibo a tři měsíce v Česku, kde sháním další věci, vybavení a
finance. Teď odlétám 10. ledna a budu tam mít tři skupiny mediků a lékařů, vždy na jeden měsíc. O stáž v Itibu je obrovský
zájem, jak mezi studenty lékařské fakulty, tak mezi hotovými lékaři, kteří mi během roku píšou, že chtějí do Keni.
Takže personálu máte dost, nikoho shánět nemusíte?
Ve skupině nás může být maximálně osm, jednak kvůli počtu lidí do auta, jednak kvůli počtu postelí v našem domečku. Na
lékařských fakultách se vypíše výběrové řízení a ze třiceti až čtyřiceti studentů můžeme vzít jen pět.
Takže na Keňu jsou pořadníky...
Máme plno do září 2018.
Proč jsou tyto stáže tak oblíbené? Dostanou se tu studenti k případům a zákrokům, ke kterým by je v Česku ještě dlouho
nepustili?
To také. U nás na praxi jim doktoři řeknou: “Tady se postav, mlč a dívej se a hlavně se na nic neptej, nemá na tebe nikdo čas.“
Navíc je to prezentováno jako stáž tropické medicíny, takže se tam setkávají s nemocemi, spojenými s rovníkovou Afrikou malárií, svrabem, tyfem, parazitárními střevními chorobami. Vidí zde nemoci a stádia chorob, které by v Evropě neviděli. Lidé tu
nemají možnost přijít včas k doktorovi. A samozřejmě také vidí, jak velký smysl jejich práce má.
V úterý 20. prosince se v Pardubicích konal benefiční koncert pro Itibo. Na co vybrané prostředky půjdou?
Bude to poslední část peněz potřebná pro novou terénní sanitku. Když převážíme pacienta, hrabeme se vodou a bahnem a
dáváme autům zabrat. Takže v lednu, až do Keni pojedeme, vůz koupíme.
Pardubická radnice vám loni dala dotaci na ultrazvuk. Už se podařilo tento přístroj pro Itibo zajistit?
Ano, dostali jsme dotaci sto tisíc korun a už máme mobilní ultrazvuk, který je ideální pro výjezdy za pacienty.
Ve městě to tenkrát vyvolalo i některé negativní reakce - proč mají Pardubice přispívat zrovna na Keňu. Ti samí lidé ale při
současné uprchlické krizi říkají, že se má pomáhat v krizových oblastech, a tím umenšit vlny imigrantů. Co těmto rozporuplným
názorům říkáte?
Obecně si myslím, že Češi jsou velmi solidární, když dojde ke katastrofám, jako jsou zemětřesení nebo tsunami. Často to jsou
právě Češi, kteří dávají mezi prvními zásadní částky. Myslím, že Češi mají rozvinutou empatii i k odlišným kulturám. Až na
výjimky jsem se nesetkal s ohlasy, které by zpochybňovaly smysl naší práce.
O začátcích vašeho projektu v Itibu jsem četla, že jste měli jen teploměr a tlakoměr. Jak se s tím dá léčit a zachraňovat lidi?
Tak teploměr a tlakoměr, to už byla známka rozvoje. Když jsme to místo v roce 2005 našli, stála tam rozpadlá budova s děravou
střechou, skrz kterou teklo, v ní seděla zdravotní sestra Elisabeth, kterou tam máme dodnes. Měla tam židli a stůl a na něm
pikslu tabletek paracetamolu (léčivo proti bolestem a zvýšené teplotě - pozn. red.), žiletku, kterou opláchla v dešťové vodě,
rozřízla absces, na ránu dala chlupatou vatu a pacient odcházel domů.
Jaká zranění nejčastěji léčíte?
Jedná se o hornatou oblast ve výšce 2200 metrů nad mořem, kde se nachází obří čajové plantáže. Většina lidí se tu živí
zemědělstvím - chovají kozu, někteří mají krávu a malé políčko. Hodně máme úrazů od dobytka - potrkané lidi, nabrané rohem,
z čehož bývají velmi vážná zranění. Také často provádíme zkracování a amputace prstů; když vedou krávu na pastvu a splaší
se jim, zamotá se jim poutko do prstů a utrhne je. Časté jsou také úrazy mačetou, což je zde základní pracovní nástroj. Jakmile
dítě unese mačetu, už ji táhne. Mačeta se také používá při přepadeních a z toho jsou pak hluboké záseky skrz kosti.
Nedovedu si představit, že takové případy pak u vás řeší nějaká mladá medička. Není to příliš velký náraz?
Medici jsou samozřejmě vyděšeni, protože nikdy nic takového neviděli. Ale hodně špatní jsou i z umírajících podvyživených dětí.
Vybral jste si pro svou pomoc záměrně jednu z nejproblémovějších keňských oblastí s vysokým výskytem HIV a malárie a s
minimální zdravotnickou péčí?
V roce 2005 jsme s kamarádkou jeli do Keni na monitorovací cestu. Humanitární organizace Adra nás vyzvala, ať najdeme
vhodnou lokalitu na projekt. Projeli jsme napříč celou zemí a místní zdravotnické organizace nám ukazovaly potenciální místa. V
období dešťů jsme se s malou čtyřkolkou složitě hrabali do venkovské oblasti Itibo. Uviděli jsme zchátralou budovu, vešli dovnitř
a tam našli na ambulanci Elisabethu s tím jejím veškerým vybavením. Na stěně byl plakát s hlavními chorobami: HIV, AIDS,
malárie, močopohlavní choroby, kožní choroby... Říkali jsme si: “Země zaslíbená, tady zůstaneme!“
Jak vás a vaši práci ovlivnilo, že jste se loni stal hlavním hrdinou dokumentu Olgy Špátové?
Ježkovy zraky, tak to mě neovlivnilo vůbec. Nejdřív jsem ho odmítl, protože na takovouto sebeprezentaci já moc nejsem. Pak
jsem si nakonec po nejrůznějších intervencích kamarádů dal aspoň s Olgou schůzku v Praze, ovšem s tím, že natáčení
odmítnu. Jenže Olga je tak úžasná a empatická dáma, že mě okamžitě okouzlila. Schůzka proběhla v říjnu a v lednu už s námi
odlétala spolu se zvukařem točit do Keni. Mě osobně to určitě neovlivnilo nijak, ale ovlivnilo to náš projekt - více se o něm ví a

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

260 / 263

snáze se na něj shánějí peníze. A také HBO, které dokument produkovalo, pomohlo naší nemocnici.
Jak konkrétně?
Ptali se mě, jaký bych si představoval honorář za natáčení. Říkal jsem jim, že žádný nechci, ale že mohou přispět na nemocni v
Itibu, že bychom například potřebovali mobilní rentgen, který se dá v Keni pořídit v přepočtu za 250 tisíc korun. Tak nám ho
zaplatili.
Takže už začínáte být celkem vybavení...
No, ještě bychom potřebovali k rentgenu komplement k vyvolávání snímku, tzv. nepřímou rentgenovou digitalizaci, čímž by
odpadly finance za snímky, za rámečky, za všechny ty vody, v nichž se snímek vyvolává.
Když dokument promítali v červenci 2015 v pardubickém letním kině, jeden místní politik, povoláním rovněž lékař, vás nařknul,
že svou prací jste tamějším “černouškům zničil doposud šťastný život“ a kromě toho jste prý zvýšil imigrační vlnu. Co tomuto
názoru říkáte?
Když jsem si to přečetl na Facebooku, nechtěl jsem se k tomu vůbec vyjadřovat. Ale kamarádi mě přesvědčili, abych alespoň
na sociálních sítích zareagoval. Argumentovali tím, že plivnul do očí nejen mně, ale že touto jednou větou dehonestoval práci
všech dalších lidí, kteří vykonávají podobně nebezpečnou praxi, spojenou se spoustou zdravotních a bezpečnostních rizik.
Takže jsem mu na Facebooku odpověděl. Pan doktor to má asi jinak nastavené. Medicína není jen o vydělávání peněz, ale
třeba i o tom jet někam pomáhat a zadarmo poskytovat zdravotní péči, například v zemích třetího světa.
Jak nebezpečná oblast Itibo je a jak máte nemocnici chráněnou?
Máme kolem dokola plot z ostnatého drátu a nahusto vysázené keře s obrovskými trny. Pak máme jednoho hlídače na den a
jednoho na noc, kteří objekt hlídají s mačetou. Ale musím to zaťukat, nikdy jsme se tam necítili ohroženi na životě ani na zdraví.
Ale v oblasti není přepadení nic zvláštního. Když jedeme v noci sanitkou a převážíme pacienta, jedeme na majáky, na sirény, a
kdyby se dělo cokoliv, nesmíme zastavit. Dostal jsem ponaučení z ambasády, že i kdyby tam leželo několik lidí na cestě, tak je
mám objet a v žádném případě nezastavit, neboť to často bývá léčka.
Takže jste ještě nezažil žádnou vyloženě životu nebezpečnou situaci?
Ne, ale mám i trochu štěstí, a to nejde jen o Itibo. Teroristický útok na nairobské obchodní centrum Westgate se odehrál asi
hodinu před tím, než jsem tam chtěl jít spolu s mým českým týmem lékařů na jídlo. Teroristický útok na bruselské letiště se
konal pár dní po tom, co jsem tam dlouhé hodiny čekal na letadlo.
Nepotýkal jste se v oblasti se šamanstvím, že by lidé více věřili šamanovi než vám?
Se šamanstvím neboli lidovým léčitelstvím se samozřejmě setkáváme. Dokonce se šaman - nebo jak oni říkají “African doctor“ přestěhoval blíže k nám, přímo na náměstí, hned na protější roh, než co máme vstupní bránu.
Soupeří s vámi o vliv?
Nesoupeří. Víme, že k němu pacienti chodí, a když nepomůže, chodí k nám. Nevím tedy o případu, že by to bylo někdy naopak.
Vy jste byl prý v nějakých oblastech úplně první běloch, kterého tam viděli. Byl to pro ně šok?
Ano, v leckterých oblastech jsem byl skutečně první běloch, na kterého natrefili. Ostatně v dokumentu je vidět, jak jsme byli
měřit paní do chýše EKG a jak tam před námi děti vyděšeně utíkají. Postupně jsme si museli získat jejich důvěru.
Snížili jste výrazně úmrtnost v Itibu?
Vyčíslené to máme zejména u dětí, kde jsme ji snížili téměř o padesát procent. Ženy rodily v chýších a nosily nám děti, kterým
už nebylo pomoci. Buď vdechly plodovou vodu, nebo měly omotanou pupeční šňůru kolem krku. Vybudovali jsme proto
porodnici a odchytáváme asi jednu třetinu porodů. Dokonce už mají těhotenské knížky a sledujeme je během těhotenství.
Problém jsou nicméně potraty.
V jakém smyslu?
Jsou tam zakázané, a to i v případech, kdy by se tím zachránil život matky. Dělají to tam babky potratářky v chýši načerno. Buď
to provádějí chemicky, že dá ženě něco vypít, ona začne krvácet a potratí, nebo mechanicky. To je ještě horší, klackem plod
zničí a nechá ho tam. Takže pak nám tam přivezou ženy s akutní sepsí a my musíme vyvolat porod mrtvého plodu. To je taková
odvrácená strana naší práce.
To musí být velmi psychicky náročné. Jak to zvládáte? Nebo už jste si zvykl za těch deset let, co působíte v Keni?
Zvykl jsem si, a to nejen za deset let v Keni, ale i za ta léta, co jsem byl na úrazové chirurgii a vozí vám tam lidi ze silnic a
přejeté vlakem. V roce 2004 jsme navíc byli s vrchní sestrou pardubické kardiologie Jiřinou Špelinovou jako zdravotnická
pomoc po tsunami na Srí Lance. V některých oblastech jsme byli první zdravotnická pomoc. Před námi jel buldozer a odklízel
trosky, za ním jelo naše terénní auto. Jiřina za tuto práci a za práci u nás v Itibu pak dostala ocenění Sestra roku. Už jsme toho
neštěstí viděli tolik, a tak strašného, že člověku otrne. Nestávám se cynikem, ale otrnu. Nicméně týká-li se to neštěstí dětí, tak
pořád to se mnou zahýbe.
V Keni aspoň zase nemáte tolik úrazů z autonehod a z vlaků, jako jste to měl v Pardubicích.
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No, zase je tam hodně motorek, takže to si nevyberete. Motorky tam suplují taxíky. Hornaté, špatně sjízdné cesty už mikrobusy
nezvládají. Tak na poslední asfaltce zastaví, lidé vystoupí a motorky je rozváží po horách. Když zaprší a jíl začne být mazlavý,
tak víme, že budeme mít hodně práce. Mnoha taxikářům se stane, že v tomhle počasí ztratí klienta. Tak se pro něj vrátí, naloží
ho rozsekaného na motorku, přivezou ho k nám, počkají, až ho zašijeme, a pokračují s ním dál. Tohle řešíme docela často.
Říkáme si, že už snad pojede pomaleji a opatrněji a nepřiveze nám ho znovu.
V těch etapách, co jste zrovna v Česku, stíháte ještě pracovat v pardubické nemocnici na úrazové chirurgii?
Už ne. Ale už asi dvaadvacátým rokem jezdím se sanitkou a týmem jako zdravotník na pardubické závodiště při dostizích.
Tam jste musel také zažít dost vážné úrazy...
Zažil, ale spíše jen do té razantní úpravy překážek. Od té doby jich už není tolik a nejsou tak vážné.
Jaké máte další plány s nemocnicí v Itibu?
Začínali jsme s pětistovkou pacientů, dnes jich máme devět tisíc, což je pořádná darda na takto malé zařízení, takže jsme
museli středisko rozšiřovat. Chtěli bychom zde dělat plánované i několikahodinové operace složitějších defektů s českými týmy
lékařů. Práce je tam pořád dost a dost.
Dovedete si ještě představit, že byste vykonával na plný úvazek běžnou praxi v české nemocnici?
Tak to už ne. Tu Keňu mám už asi napořád, tedy dokud mi bude zdraví sloužit. Scházela by mi.
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Zpět
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