Pardubické letní kino

Počet zpráv: 210, 14.04.2021

Radnice podpoří významné sportovní i kulturní akce URL
WEB, Datum: 07.02.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Moje Pardubicko
...– Pilíře kulturního i sportovního života v Pardubicích, jako je třeba Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský půlmaraton či
Pardubické letní kino Pernštejn, se třetím rokem prezentují pod hlavičkou Pardubičtí tahouni. Představují soubor
jedinečných akcí napříč všemi žánry. Město je dotuje z...

Krajské město podpoří významné akce
TISK, Datum: 08.02.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

... Pardubice – Pilíře kulturního i sportovního života v Pardubicích, jako je třeba Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský
půlmaraton či Pardubické letní kino Pernštejn, se třetím rokem prezentují pod hlavičkou Pardubičtí tahouni. Představují
soubor jedinečných akcí napříč všemi žánry. Město je...

Radnice podpoří významné sportovní i kulturní akce URL
WEB, Datum: 11.02.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...- Pilíře kulturního i sportovního života v Pardubicích, jako je třeba Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský půlmaraton či
Pardubické letní kino Pernštejn, se třetím rokem prezentují pod hlavičkou Pardubičtí tahouni. Představují soubor
jedinečných akcí napříč všemi žánry. Město je dotuje z...

Pardubický Febiofest bude na letišti promítat snímek Rozkoš v oblacích URL
WEB, Datum: 04.04.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz
Pardubickou část filmového festivalu Febiofest ve čtvrtek zahájí projekce filmu Do větru režisérky Sofie Šustkové. Festival v
kině Cinestar do soboty nabídne jedenáct snímků. Pořadatelé zůstali věrní i projekci na netradičním místě. Letos to bude
snímek režiséra a scenáristy Pedra Almodóvara Rozkoš...

Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek URL
WEB, Datum: 31.05.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...ostatně bojuje s tím, že pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než
dost. A kromě Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice. Akce, která navazuje na úspěšný
Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety...

Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek URL
WEB, Datum: 31.05.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Moje Pardubicko
...ostatně bojuje s tím, že pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než
dost. A kromě Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice. Akce, která navazuje na úspěšný
Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety stal...

Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek URL
WEB, Datum: 31.05.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...ostatně bojuje s tím, že pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než
dost. A kromě Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice. Akce, která navazuje na úspěšný
Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety...

Park nabídne sport i kulturu
TISK, Datum: 31.05.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...ostatně bojuje s tím, že pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než
dost. A kromě Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice. Akce, která navazuje na úspěšný
Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety...

Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek
TISK, Datum: 01.06.2018, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 1 120, Čtenost: 3 147, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Svitavsko a okolí

...ostatně bojuje s tím, že pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než
dost. A kromě Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice. Akce, která navazuje na úspěšný
Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety...

Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek URL
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Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek URL
WEB, Datum: 03.06.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z
regionu
...ostatně bojuje s tím, že pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než
dost. A kromě Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice. Akce, která navazuje na úspěšný
Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety stal...

Letní kino se opět stěhuje. Tentokrát do Polabin
TISK, Datum: 08.06.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 145 054, Prodáno: 118 390, Čtenost: 554 152,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...se zdálo, že pardubické letní kino , které bezplatně promítá od prázdnin 2006, konečně našlo své pevné místo. Ovšem po
pouhém roce musí biograf od bývalých jatek pryč. Tentokrát bude fungovat na louce nedaleko od Wonkova mostu.
PARDUBICE Provozovatel Letního kina Pernštejn Jan Motyčka si musí už...

Letní kino se opět stěhuje. Tentokrát do Polabin URL
WEB, Datum: 10.06.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - sport
...se zdálo, že pardubické letní kino , které bezplatně promítá od prázdnin roku 2006, konečně našlo své pevné místo.
Ovšem po pouhém roce musí biograf od bývalých jatek pryč. Tentokrát bude fungovat na louce nedaleko od Wonkova mostu.
Provozovatel Letního kina Pernštejn Jan Motyčka si musí už tak...

Letní kino se opět stěhuje. Tentokrát do Polabin
TISK, Datum: 11.06.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (zln), Vytištěno: 145 054, Prodáno: 118 390, Čtenost: 554 152, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Hradecký

...Už se zdálo, že pardubické letní kino , které o prázdninách bezplatně promítá od roku 2006, konečně našlo své pevné
místo. Avšak po roce musí od bývalých jatek pryč. Tentokrát bude promítat na louce nedaleko od Wonkova mostu.
Provozovatel Letního kina Pernštejn Jan Motyčka si musí už připadat jako...

Letní kino v Pardubicích se bude nejspíš zase stěhovat, do Polabin URL
WEB, Datum: 13.06.2018, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Tomáš Kubelka, RU / den: 68 220, Vydavatel: rozhlas.cz
Pardubické letní kino , které promítá po celé prázdniny už 14 let, najdou diváci s největší pravděpodobností zase na jiném
místě. Z Tyršových sadů se nejprve přesunulo k hlavnímu vlakovému nádraží, loni se pak vrátilo do těsné blízkosti parku, letos
ho postaví organizátoři na louku nedaleko Wonkova...

Letní kino v Pardubicích
RÁDIO, Datum: 13.06.2018, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 1, Poslechovost pořadu: 6 896, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS

...BERÁNKOVÁ, moderátorka Pardubické letní kino se letos přestěhuje na louku u Vonkova mostu. Provozovatelé tvrdí, že
nový prostor je pro projekce ideální. Je v centru města a zároveň v parkovém prostředí. V programové nabídce se pak
organizátoři budou držet osvědčeného modelu z...

Letní kino v Pardubicích se bude nejspíš zase stěhovat, do Polabin URL
WEB, Datum: 13.06.2018, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: Film
Pardubické letní kino , které promítá po celé prázdniny už 14 let, najdou diváci s největší pravděpodobností zase na jiném
místě. Z Tyršových sadů se nejprve přesunulo k hlavnímu vlakovému nádraží, loni se pak vrátilo do těsné blízkosti parku, letos
ho postaví organizátoři na louku nedaleko Wonkova...

„Kino bude mít v Polabinách ještě romantičtější atmosféru“ URL
WEB, Datum: 19.06.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
.../ROZHOVOR/ – Pardubické letní kino Pernštejn se bude opět stěhovat. Nové sídlo nalezne na louce nedaleko Wonkova
mostu. V pondělí to schválila rada města, což kvitují oba šéfové projektu, který v krajském městě funguje už od roku 2006, Jan
Motyčka a Tomáš Drechsler. dnes 10:16 Jak nové místo pro...

„Kino bude mít v Polabinách ještě romantičtější atmosféru“
TISK, Datum: 19.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko a okolí

Pardubické letní kino se přesune na louku nedaleko Wonkova mostu. Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn se
bude opět stěhovat. Nové sídlo nalezne na louce nedaleko Wonkova mostu. Včera to schválila rada města, což kvitují oba
šéfové projektu, který v krajském městě funguje už od roku 2006,...

„Kino bude mít v Polabinách ještě romantičtější atmosféru“ URL
WEB, Datum: 19.06.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

.../ROZHOVOR/ - Pardubické letní kino Pernštejn se bude opět stěhovat. Nové sídlo nalezne na louce nedaleko Wonkova
mostu. V pondělí to schválila rada města, což kvitují oba šéfové projektu, který v krajském městě funguje už od roku 2006, Jan
Motyčka a Tomáš Drechsler. "Jak nové místo pro letní...

„Kino bude mít v Polabinách ještě romantičtější atmosféru“ URL
WEB, Datum: 19.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Kultura
.../ROZHOVOR/ – Pardubické letní kino Pernštejn se bude opět stěhovat. Nové sídlo nalezne na louce nedaleko Wonkova
mostu. V pondělí to schválila rada města, což kvitují oba šéfové projektu, který v krajském městě funguje už od roku 2006, Jan
Motyčka a Tomáš Drechsler. "Jak nové místo pro letní...
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Třináctá sezona pardubického letního kina bude na čtvrtém místě URL
WEB, Datum: 21.06.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000, Vydavatel: 24zpravy.com
...pěkného počasí na filmy Tvář vody, Dunkerk, Auta 3, Nejtemnější hodina, Spider-Man: Homecoming či letošní hit Black
Panther. Třináctá sezona pardubického letního kina bude na čtvrtém místě Třináctá sezona pardubického letního kina
bude na čtvrtém místě Třináctá sezona pardubického letního kina ...

Třináctá sezona pardubického letního kina bude na čtvrtém místě URL
WEB, Datum: 21.06.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, Autor: Tomáš Kubelka, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz
Tradice bezplatného letního kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Jeho zakladatel Jan Motyčka však i přes finanční podporu
města nemá snadnou práci. Kvůli rozhodnutí politiků musí budovat zázemí už na čtvrtém místě. Tentokrát za mostem Pavla
Wonky. Dost nervózní byl před pondělním zasedáním pardubi...

Třináctá sezona pardubického letního kina bude na čtvrtém místě URL
WEB, Datum: 21.06.2018, Zdroj: idnes.cz, Autor: Tomáš Kubelka, RU / den: 1 330 730, Vydavatel: Mafra, a.s.

Tradice bezplatného letního kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Jeho zakladatel Jan Motyčka však i přes finanční podporu
města nemá snadnou práci. Kvůli rozhodnutí politiků musí budovat zázemí už na čtvrtém místě. Tentokrát za mostem Pavla
Wonky. Dost nervózní byl před pondělním zasedáním pardubi...

Pardubické letní kino se stěhuje k mostu Pavla Wonky, možná už nastálo URL
WEB, Datum: 21.06.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Tradice bezplatného letního kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Jeho zakladatel Jan Motyčka však i přes finanční podporu
města nemá snadnou práci. Kvůli rozhodnutí politiků musí budovat zázemí už na čtvrtém místě. Tentokrát za mostem Pavla
Wonky. Dost nervózní byl před pondělním zasedáním pardubi...

Tipy deníku
TISK, Datum: 25.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Jan Tomáš a Libor Palucha, vyrostli z hardcore punkové scény ke kouzlu atmosferických repetetivních riffů a hypnotické
meditace nekonečna. Pardubické letní kino ožívá 27. 6. 2018 Ve středu večer začne na louce u Wonkova mostu v
Pardubicích promítat oblíbené letní kino. Prvním snímkem letošní...

Kvůli nepřízni počasí se odkládá úvodní projekce letního kina URL
WEB, Datum: 26.06.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...- Kvůli nepříznivému počasí se organizátoři Pardubického letního kina Pernštejn, které bude nově sídlit u mostu Pavla
Wonky, rozhodli odložit úvodní promítání, jímž měla být středeční projekce první české boat movie Do větru. Ta bude přeložena
na první srpnový pátek, tedy na 3. srpna. dnes 19:28 ...

Kvůli nepřízni počasí se odkládá úvodní projekce letního kina URL
WEB, Datum: 26.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Kultura

...- Kvůli nepříznivému počasí se organizátoři Pardubického letního kina Pernštejn, které bude nově sídlit u mostu Pavla
Wonky, rozhodli odložit úvodní promítání, jímž měla být středeční projekce první české boat movie Do větru. Ta bude přeložena
na první srpnový pátek, tedy na 3. srpna. ...

„Letní kino vedle Labe? Bude to romantika“
TISK, Datum: 27.06.2018, Zdroj: Týdeník Chrudimsko, Strana: 6, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Rozhovor

...Motyčka a Tomáš Drechsler prozradili: Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn se bude opět stěhovat. Nové sídlo
nalezne na louce nedaleko Wonkova mostu. Schválila to rada města, což kvitují oba šéfové projektu, který v krajském městě
funguje už od roku 2006, JAN guje MOTYČKA (vlevo) a TOMÁŠ...

Letní kino začne promítat v pátek URL
WEB, Datum: 28.06.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Kvůli podmáčenému terénu a nepříznivé předpovědí počasí se ruší i čtvrteční plánovaná projekce Pardubického letního
kina Pernštejn. dnes 19:10 „Je nám to velmi líto, ale vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni odložit slavnostní zahájení 13.
ročníku Pardubického letního kina Pernštejn na pátek...

Letní kino začne promítat v pátek URL
WEB, Datum: 28.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Kultura
...- Kvůli podmáčenému terénu a nepříznivé předpovědí počasí se ruší i čtvrteční plánovaná projekce Pardubického letního
kina Pernštejn. "„Je nám to velmi líto, ale vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni odložit slavnostní zahájení 13. ročníku
Pardubického letního kina Pernštejn na pátek 29....

Nepřízeň počasí odložila první venkovní projekci URL
WEB, Datum: 28.06.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...- Kvůli nepříznivému počasí se organizátoři Pardubického letního kina Pernštejn, které bude nově sídlit u mostu Pavla
Wonky, rozhodli odložit úvodní promítání, jímž měla být středeční projekce první české boat movie Do větru. Ta bude přeložena
na první srpnový pátek, tedy na 3. srpna. ...

Počasí odložilo úvodní projekci
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Počasí odložilo úvodní projekci
TISK, Datum: 28.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (len), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...VČERA Pardubice – Kvůli nepříznivému počasí se organizátoři Pardubického letního kina Pernštejn, které bude nově sídlit
u mostu Pavla Wonky, rozhodli odložit úvodní promítání, jímž měla být středeční projekce první české boat movie Do větru. Ta
bude přeložena na 3. srpna. „Přestože štáb tohoto...

PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 29.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...kino uvádí film Hastrman Pardubice – Projekce Pardubického letního kina bude slavnostně zahájena dnes o půl desáté
večer filmem Hastrman. Původně mělo kino začít promítat už ve středu, ale kvůli nepřízni počasí byl film zrušen. Letní kino
Pernštejn bude letos spuštěno již po třinácté. Ale pozor,...

Na hrad, do kina i za muzikou
TISK, Datum: 29.06.2018, Zdroj: 5plus2, Strana: 31, Autor: (lík, lat), Vytištěno: 822 076, Čtenost: 879 228, Vydavatel: Mafra, a.s.

...centra. Projekce startují 3. července. Na filmové trháky pod širým nebem se mohou těšit i obyvatelé Pardubic, kde tento
týden zahájilo provoz Pardubické letní kino , které se tentokrát přestěhovalo za most Pavla Wonky. Ve Svitavách Prázdniny v
parku kromě filmových projekcí každé pondělí, středu a...

Letní kino začne promítat v pátek URL
WEB, Datum: 29.06.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...- Kvůli podmáčenému terénu a nepříznivé předpovědí počasí se ruší i čtvrteční plánovaná projekce Pardubického letního
kina Pernštejn. "„Je nám to velmi líto, ale vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni odložit slavnostní zahájení 13. ročníku
Pardubického letního kina Pernštejn na pátek 29....

Pardubické letní kino promítá u Labe, přesun berou zakladatelé jako plus URL
WEB, Datum: 29.06.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Večer se naplno rozjede už třináctá sezona bezplatného letního kina v Pardubicích. Lidé budou nově chodit za most Pavla
Wonky. Podle zakladatele kina pod širým nebem Jana Motyčky si nové místo diváci oblíbí a doufá, že na louce u Labe zůstane
areál i v příštích letech. Letní kino začalo oficiálně p...

Letní kino promítne Dunkerk URL
WEB, Datum: 30.06.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Pardubické letní kino , které nově sídlí u Wonkova mostu, dnes uvede akční snímek Dunkerk. „Očekávané válečné
drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z
pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940,“ zní oficiální...

Letní kino promítne Dunkerk URL
WEB, Datum: 30.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...- Pardubické letní kino , které nově sídlí u Wonkova mostu, dnes uvede akční snímek Dunkerk.Dunkerk 2D Foto: facebook
„Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a
belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na...

Letní kino promítne Dunkerk URL
WEB, Datum: 30.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Kultura
...- Pardubické letní kino , které nově sídlí u Wonkova mostu, dnes uvede akční snímek Dunkerk. "„Očekávané válečné
drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z
pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940,“ zní...

Tipy deníku
TISK, Datum: 30.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko a okolí

...Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje: Letní kino promítne Dunkerk 30. 6. 2018 Pardubické letní kino ,
které nově sídlí u Wonkova mostu, dnes uvede akční snímek Dunkerk. „Očekávané válečné drama vizionáře Christophera
Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských,...

V letním kině promítnou Lichožrouty URL
WEB, Datum: 02.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Pardubice – Pondělní večery patří v pardubickém letním kině rodinným filmům. Dnes je proto na programu animovaný rodinný
film s názvem Lichožrouti, který vznikl v roce 2016 v české, slovenské a chorvatské produkci. dnes 13:31 Lichožrouti jsou
důkazem toho, že pračka nežere ponožky. Živí se jimi pr...

V letním kině promítnou Lichožrouty URL
WEB, Datum: 02.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

Pardubice - Pondělní večery patří v pardubickém letním kině rodinným filmům. Dnes je proto na programu animovaný rodinný
film s názvem Lichožrouti, který vznikl v roce 2016 v české, slovenské a chorvatské produkci. "Lichožrouti jsou důkazem toho,
že pračka nežere ponožky. Živí se jimi právě ty...

V letním kině promítnou Lichožrouty URL
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V letním kině promítnou Lichožrouty URL
WEB, Datum: 02.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
Pardubice – Pondělní večery patří v pardubickém letním kině rodinným filmům. Dnes je proto na programu animovaný rodinný
film s názvem Lichožrouti, který vznikl v roce 2016 v české, slovenské a chorvatské produkci. "Lichožrouti jsou důkazem toho,
že pračka nežere ponožky. Živí se jimi právě ty...

Pardubice chystají Švédský víkend URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: prvnizpravy.parlamentnilisty.cz

...zda lidé nechodí v kolejišti Švédským víkendem ožije hned několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn,
kde celá akce odstartuje, dále Natura park a ČSOB Pojišťovna aréna. Právě zde...

Pardubice: Město slaví padesátiletou spolupráci se Skellefteou URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: parlamentnilisty.cz, RU / den: 115 040, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...program akce Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic. Švédským víkendem ožije hned
několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje, dále Natura park a ČSOB
Pojišťovna aréna. Právě zde změří své síly ženské hokejové týmy AIK...

Pardubice: Město slaví padesátiletou spolupráci se Skellefteou URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: PV, RU / den: 115 040, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.
...program akce Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic. Švédským víkendem ožije hned
několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje, dále Natura park a ČSOB
Pojišťovna aréna. Právě zde změří své síly ženské hokejové týmy AIK...

Letní kino promítne Zlato
TISK, Datum: 03.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...– Pardubické letní kino , které se nachází u Wonkova mostu, dnes přináší film podle skutečné události. Snímek nese název
Zlato a vypráví o těžebním skandálu Bre-X Mineral Corporation z počátku 90. let. Hlavní roli Kennyho Wellse ztvárnil herec
Matthew McConaughey. Po různých životních eskapádách se...

Letní kino promítne Zlato URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...– Pardubické letní kino , které se nachází u Wonkova mostu, dnes přináší film podle skutečné události. Snímek nese název
Zlato a vypráví o těžebním skandálu Bre-X Mineral Corporation z počátku 90. let. "Hlavní roli Kennyho Wellse ztvárnil herec
Matthew McConaughey. Po různých životních...

Letní kino promítne Zlato URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Pardubické letní kino , které se nachází u Wonkova mostu, dnes přináší film podle skutečné události. Snímek nese název
Zlato a vypráví o těžebním skandálu Bre-X Mineral Corporation z počátku 90. let. dnes 14:11 Hlavní roli Kennyho Wellse
ztvárnil herec Matthew McConaughey. Po různých životních...

Letní kino promítne Zlato URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...- Pardubické letní kino , které se nachází u Wonkova mostu, v úterý přináší film podle skutečné události. Snímek nese
název Zlato a vypráví o těžebním skandálu Bre-X Mineral Corporation z počátku 90. let. "Hlavní roli Kennyho Wellse ztvárnil
herec Matthew McConaughey. Po různých životních...

Letní kino uvede oscarové Coco URL
WEB, Datum: 04.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...- Pardubické letní kino Pernštejn je ve středu vhodné pro děti i dospělé, promítá pohádku Coco, která letos získala sošku
Oscara za nejlepší animovaný film. "Americké filmové studio Pixar, pod jehož produkcí film vznikl, tak získalo tuto cenu
podeváté. I když byl snímek vytvořen v Americe,...

Letní kino uvede oscarové Coco
TISK, Datum: 04.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Titulní strana

...DNES Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn je dnes vhodné pro děti i dospělé, promítá pohádku Coco, která letos
získala sošku Oscara za nejlepší animovaný film. Americké filmové studio Pixar, pod jehož produkcí film vznikl, tak získalo tuto
cenu podeváté. Ačkoliv byl snímek vytvořen v...

Letní kino uvede oscarové Coco URL
WEB, Datum: 04.07.2018, 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 je dnes vhodné pro děti i dospělé, promítá pohádku Coco, která letos získala sošku
Oscara za nejlepší animovaný film. "Americké filmové studio Pixar, pod jehož produkcí film vznikl, tak získalo tuto cenu
podeváté. I když byl snímek vytvořen v Americe, vypráví...

Letní kino uvede oscarové Coco URL
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Letní kino uvede oscarové Coco URL
WEB, Datum: 04.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Pardubické letní kino Pernštejn je dnes vhodné pro děti i dospělé, promítá pohádku Coco, která letos získala sošku
Oscara za nejlepší animovaný film. dnes 11:34 Americké filmové studio Pixar, pod jehož produkcí film vznikl, tak získalo tuto
cenu podeváté. I když byl snímek vytvořen v Americe,...

Pardubice chystají Švédský víkend URL
WEB, Datum: 05.07.2018, Zdroj: pardubickenovinky.cz, RU / den: 40 000, Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s., Rubrika: regiony
...Magistrátu města Pardubic. Policisté kontrolovali, zda lidé nechodí v kolejišti Švédským víkendem ožije hned několik míst ve
městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje, dále Natura park a ČSOB Pojišťovna aréna. Právě
zde změří své síly ženské hokejové týmy AIK...

Letní kino dnes uvede americké drama URL
WEB, Datum: 07.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje
Pardubicko
...– Dnes o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne americký snímek Tři billboardy kousek za Ebbingem.
"Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne jednat sama.
Vylepí tři kontroverzní billboardy adresované...

Letní kino dnes uvede americké drama URL
WEB, Datum: 07.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Dnes o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne americký snímek Tři billboardy kousek za Ebbingem.
Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne jednat sama.
Vylepí tři kontroverzní billboardy adresované šéfovi...

Letní kino dnes uvede americké drama URL
WEB, Datum: 07.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...- V sobotu o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne americký snímek Tři billboardy kousek za
Ebbingem. "Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne
jednat sama. Vylepí tři kontroverzní billboardy adresované...

PARDUBICKO
TISK, Datum: 07.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

... Letní kino uvede americké drama Pardubice – Dnes o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne
americký snímek Tři billboardy kousek za Ebbingem. Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale
zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne jednat sama. Vylepí tři...

Letní kino dnes uvede americké drama URL
WEB, Datum: 07.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Dnes o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne americký snímek Tři billboardy kousek za Ebbingem.
Ilustrační foto Foto: Letní kino Pardubice/Tomáš Kubelka Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale
zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne jednat sama....

Pardubice a Skelleftea – spolu padesát let
TISK, Datum: 09.07.2018, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: Zdeněk Seiner, Vytištěno: 123 758, Prodáno: 71 848, Čtenost: 233 428, Vydavatel: Borgis,
a.s., Rubrika: Severovýchodní Čechy

...program akce Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic. Švédským víkendem ožije hned
několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje, dále Natura park a ČSOB
Pojišťovna aréna. Právě zde změří své síly ženské hokejové týmy AIK...

Tipy deníku
TISK, Datum: 09.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 4, Autor: (dub), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko a okolí

...Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje: Letní kino láká na sci-fi 10. 7. 2018 ve 21:30 Pardubické letní kino
chystá v úterý projekci dobrodružného sci-fifilmu Strážci Galaxie Vol. 2 podle comicsů studia Marvel. Promítání začíná tradičně
ve 21:30 hodin poblíž Wonkova mostu a je...

Tipy deníku
TISK, Datum: 09.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy
deníku

...síně obecního úřadu na výstavu obrazů Františka Emlera. Otevřena je do 31. srpna.. Letní kino láká na sci-fi 10. 7. 2018 ve
21:30 Pardubické letní kino chystá v úterý projekci scifi filmu Strážci Galaxie Vol. 2 podle comicsů studia Marvel. Začíná se
ve 21.30 poblíž Wonkova mostu. Vstup...

Švédský víkend v Pardubicích URL
WEB, Datum: 10.07.2018, Zdroj: skandinavskydum.cz, RU / den: 4 500, Vydavatel: skandinavskydum.cz
... Pardubické letní kino Pernštejn (Hradecká, Pardubice) a jiné Kdy: 31. 8. - 2. 9. 2018 Švédsko Závěr letních prázdnin se v
krajském městě Pardubice ponese v duchu Švédska. Město chystá, u příležitosti padesátileté spolupráce s partnerským
městem Skelleftea, třídenní akci zvanou Švédský víkend. Malá...

Strážci Galaxie opět v akci
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Strážci Galaxie opět v akci
TISK, Datum: 10.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes od 21.30 hodin uvede druhý díl akčního filmu od studia Marvel, a
sice Strážce Galaxie Vol. 2. Film natočil americký režisér James Gunn podle komiksů o super-hrdinském týmu Strážci Galaxie.
Podobně jako v prvním díle se skupina mimozemských...

Letní kino uvede Planetu Česko
TISK, Datum: 11.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Dnes je Pardubické letní kino Pernštejn vhodné pro milovníky přírody, zejména té české. Od půl desáté
večer se hraje film Planeta Česko, který přináší fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Snímek
vznikl jako první celovečerní film o české...

Letní kino
TISK, Datum: 11.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

Pardubické letní kino Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky, hraje každý den ZDARMA od 21.30
hodin. Středa 11. března Planeta Česko - dokumentární, Česko, 2017, 81 minut, režie: Marián Polák.

Letní kino uvede Planetu Česko URL
WEB, Datum: 11.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...- Ve středu je Pardubické letní kino Pernštejn vhodné pro milovníky přírody, zejména té české. Od půl desáté večer se
hraje film Planeta Česko, který přináší fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Snímek vznikl
jako první celovečerní film o české přírodě....

Letní kino uvede Planetu Česko URL
WEB, Datum: 11.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...- Ve středu je Pardubické letní kino Pernštejn vhodné pro milovníky přírody, zejména té české. "Od půl desáté večer se
hraje film Planeta Česko, který přináší fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Snímek vznikl
jako první celovečerní film o české...

Pardubické letní kino večer jako jediné promítne Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000, Vydavatel: 24zpravy.com
...práv. Po několika letech tak budou v neděli Pardubice svědky jediné veřejné projekce tohoto populárního satirického pořadu
v republice. Pardubické letní kino , které se pro letošní léto usadilo na pravém břehu Labe hned za mostem Pavla Wonky
směrem z centra, tento snímek divákům nabídlo naposledy...

Pardubické letní kino chystá na dnešní večer exkluzivní projekci URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz
Kultovní satirický snímek Česká soda uvede osobně režisér Fero Fenič. - Film, jenž je výběrem toho nejlepšího z nesmrtelného
parodického televizního seriálu z let 1993–1997, uvede dnes osobně duchovní otec celého projektu, režisér a producent Fero
Fenič. Promítání pod širým nebem začíná ve 21:30 ho...

Pardubické letní kino večer jako jediné promítne Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz
Pardubické letní kino chystá na večer exkluzivní projekci. Poběží kultovní satirický snímek Česká soda a osobně jej uvede
jeho duchovní otec, režisér Fero Fenič. Česká soda je výběrem toho nejlepšího z nesmrtelného parodického televizního seriálu
z let 1993-1997. Letní kino jej uvede ve 21:30. ...

Pardubické letní kino večer jako jediné promítne Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Marek Votke, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Pardubické letní kino chystá na večer exkluzivní projekci. Poběží kultovní satirický snímek Česká soda a osobně jej uvede
jeho duchovní otec, režisér Fero Fenič. Česká soda je výběrem toho nejlepšího z nesmrtelného parodického televizního seriálu
z let 1993-1997. Letní kino jej uvede ve 21:30. ...

Pardubické letní kino chystá na dnešní večer exkluzivní projekci URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz
Kultovní satirický snímek Česká soda uvede osobně režisér Fero Fenič. - Film, jenž je výběrem toho nejlepšího z nesmrtelného
parodického televizního seriálu z let 1993–1997, uvede dnes osobně duchovní otec celého projektu, režisér a producent Fero
Fenič. Promítání pod širým nebem začíná ve 21:30 ho...

Letní kino uvede Českou sodu
TISK, Datum: 13.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Pardubické letní kino , které promítá na louce nedaleko Wonkova mostu, dnes uvede komedii Česká
soda z roku 1998. Přijďte si připomenout kultovní televizní pořad devadesátých let, který proslul povedenými parodiemi
televizních zpráv, reklam, jazykových kurzů a hlavně humorem,...

Letní kino uvede Českou sodu URL
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Letní kino uvede Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...- Pardubické letní kino , které promítá na louce nedaleko Wonkova mostu, v pátek uvede komedii Česká soda z roku 1998.
Přijeďte si připomenout kultovní televizní pořad devadesátých let, který proslul povedenými parodiemi televizních zpráv, reklam,
jazykových kurzů a hlavně humorem, který nikoho...

Letní kino uvede Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Kultura
...- Pardubické letní kino , které promítá na louce nedaleko Wonkova mostu, v pátek uvede komedii Česká soda z roku 1998.
"Přijeďte si připomenout kultovní televizní pořad devadesátých let, který proslul povedenými parodiemi televizních zpráv,
reklam, jazykových kurzů a hlavně humorem, který...

Letní kino uvede Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...- Pardubické letní kino , které promítá na louce nedaleko Wonkova mostu, v pátek uvede komedii Česká soda z roku 1998.
"Přijeďte si připomenout kultovní televizní pořad devadesátých let, který proslul povedenými parodiemi televizních zpráv,
reklam, jazykových kurzů a hlavně humorem, který...

T ipy deníku
TISK, Datum: 14.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (jpr), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...kino vsadilo na horor a sci-fi 14. a 15. 7. 2018 Mysteriózní horor Uteč promítne dnes Pardubické letní kino , které najdete
na louce u Wonkova mostu. Neděle bude patřit dobrodružství, science fiction a snímku Thor: Ragnarok. Na plátně zazáří
legendární Thor i neuvěřitelný Hulk. Promítání začíná...

O nebezpečích, která může skrývat Mars. Letní kino uvede film Život
TISK, Datum: 17.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko a okolí

...– Pardubické letní kino Pernštejn dnes o půl desáté večer u Wonkova mostu hraje americký sci-fithriller Život. Snímek
vypráví příběh o šestičlenné posádce Mezinárodní vesmírné stanice, která objevila první důkaz o existenci mimozemského
života na Marsu. Zjišťují ale, že forma života, jenž zkoumají,...

O nebezpečí, která může skrývat Mars. Letní kino uvede film Život URL
WEB, Datum: 17.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Pardubické letní kino Pernštejn v úterý o půl desáté večer u Wonkova mostu hraje americký sci-fi thriller Život. Snímek
vypráví příběh o šestičlenné posádce Mezinárodní vesmírné stanice, která objevila první důkaz o existenci mimozemského
života na Marsu. Zjišťují ale, že forma života, jenž...

O nebezpečí, která může skrývat Mars. Letní kino uvede film Život URL
WEB, Datum: 17.07.2018, 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 v úterý o půl desáté večer u Wonkova mostu hraje americký sci-fi thriller Život. "Snímek
vypráví příběh o šestičlenné posádce Mezinárodní vesmírné stanice, která objevila první důkaz o existenci mimozemského
života na Marsu. Zjišťují ale, že forma života,...

O nebezpečí, která může skrývat Mars. Letní kino uvede film Život URL
WEB, Datum: 17.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...- Pardubické letní kino Pernštejn v úterý o půl desáté večer u Wonkova mostu hraje americký sci-fi thriller Život. "Snímek
vypráví příběh o šestičlenné posádce Mezinárodní vesmírné stanice, která objevila první důkaz o existenci mimozemského
života na Marsu. Zjišťují ale, že forma života,...

PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 18.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...bude plné strašlivých pirátů Pardubice – Pardubické letní kino , které promítá na louce u Wonkova mostu, dnes nabídne
film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. Kapitán Jack Sparrow, v podání Johnnyho Deppa, se vrací, aby čelil bandě smrtících
pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána...

Letní kino uvede Švankmajera URL
WEB, Datum: 19.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Pardubice – V pardubickém letním kině Pernštejn v pátek promítnou snímek Hmyz, Filmem se se světem kinematografie loučí
svérázný režisér a animátor Jan Švankmajer, čelný zástupce českého surrealismu. Děj se odehrává na malém městě, kde
ochotníci zkoušejí Čapkovu hru Ze života hmyzu. Hmyz se chová j...

Letní kino hraje film Valmont
TISK, Datum: 19.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes o půl desáté večer u Wonkova mostu v Polabinách promítne film
Valmont režírovaný Milošem Formanem. Valmont je filmovou adaptací slavného románu Choderlose de Laclose Nebezpečné
známosti z roku 1782. Snímek zachycuje obraz aristokratické...
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Letní kino uvede Švankmajera URL
WEB, Datum: 19.07.2018, 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 Pernštejn v pátek promítnou snímek Hmyz, "Filmem se se světem kinematografie loučí
svérázný režisér a animátor Jan Švankmajer, čelný zástupce českého surrealismu. Děj se odehrává na malém městě, kde
ochotníci zkoušejí Čapkovu hru Ze života hmyzu. Hmyz se c...

PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 20.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (jpr), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

Letní kino uvede Švankmajera Pardubice – V pardubickém letním kině Pernštejn dnes promítnou snímek Hmyz, kterým se se
světem kinematografie loučí svérázný režisér a animátor Jan Švankmajer, čelný zástupce českého surrealismu. Děj se
odehrává na malém městě, kde ochotníci zkoušejí Čapkovu hru Ze ži...

Letní kino uvede Švankmajera URL
WEB, Datum: 20.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
Pardubice - V pardubickém letním kině Pernštejn v pátek promítnou snímek Hmyz, "Filmem se se světem kinematografie loučí
svérázný režisér a animátor Jan Švankmajer, čelný zástupce českého surrealismu. Děj se odehrává na malém městě, kde
ochotníci zkoušejí Čapkovu hru Ze života hmyzu. Hmyz se c...

Letní kino dnes uvádí horor To
TISK, Datum: 24.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Pardubické letní kino dnes od půl desáté večer hraje horor To. Film režíroval Andy Muschietti podle
stejnojmenné knižní předlohy od Stephena Kinga, který se hororovou tvorbou zabývá již několik desítek let. Děj se odehrává ve
městě Derry ve státě Maine, kde opět mizí děti. Děje...

Největší letní kino
TV, Datum: 25.07.2018, Zdroj: Seznam.cz TV, Zpráva: 15, Provozovatel: Seznam.cz, a.s.

...rozhodli jít proti proudu a udělat letní kino jinak. Za dobu své existence kino přivítalo přes 600 tisíc diváků. Tomáš
DRECHSLER, zakladatel Pardubického letního kina Jako pořadatelé pardubické části Febiofestu, jsme v roce 2006
promítali film Spalovač mrtvol v pardubickém...

Největší letní kino v Evropě vzniklo v dobách, kdy ostatní skomírala. Vsadilo na vstupné zdarma URL
WEB, Datum: 25.07.2018, Zdroj: seznamzpravy.cz, Autor: Michaela Rambousková, RU / den: 3 678 020, Vydavatel: Seznam.cz, a.s., Rubrika:
Domácí, Stalo se
...elektřiny. Zprvu jsem si myslel, že to ani nestihneme do zahájení, ale nakonec se i díky pomoci dobrých lidí zadařilo,” popisuje
Motyčka. Pardubické letní kino promítá každý večer, krom těch, kdy je opravdu špatné počasí, v červenci od 21.30 a v srpnu
od 21 hodin. ...

Auta 3 přijedou do letního kina URL
WEB, Datum: 25.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Pardubické letní kino Pernštejn ve středu o půl desáté večer uvádí animovaný film Auta 3. Hlavní hrdina Blesk McQueen
se dostává do kariérní krize. Má nového konkurenta Jacksona Hroma s lepšími a rychlejšími součástkami. Po závěrečném
závodě sezóny končí Blesk v servisu. Poté nastupuje do nového...

PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 25.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...3 přijedou do letního kina Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes o půl desáté večer uvádí animovaný film Auta
3. Hlavní hrdina Blesk McQueen se dostává do kariérní krize. Má nového konkurenta Jacksona Hroma s lepšími a rychlejšími
součástkami. Po závěrečném závodě sezony končí Blesk v...

Auta 3 přijedou do letního kina URL
WEB, Datum: 25.07.2018, 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 ve středu o půl desáté večer uvádí animovaný film Auta 3. "Hlavní hrdina Blesk
McQueen se dostává do kariérní krize. Má nového konkurenta Jacksona Hroma s lepšími a rychlejšími součástkami. Po
závěrečném závodě sezóny končí Blesk v servisu. Poté nastupuje do...

Formanova Amadea v Letním kině dnes uvede Jan Chicago Novák URL
WEB, Datum: 26.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...fotografem Antonínem Kratochvilem, Josefem Mašínem a kameramanem Milanem Petrem Sovou. A takový je i název nového
areálu 13. ročníku Pardubického letního kina . Přestože již zde diváci měli možnost zhlédnout filmy Muž na Měsíci, Lid versus
Larry Fint a Valmont, tentokrát jim další z významných děl...

Formanova Amadea v Letním kině dnes uvede Jan Chicago Novák URL
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Formanova Amadea v Letním kině dnes uvede Jan Chicago Novák URL
WEB, Datum: 26.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje
Pardubicko
...fotografem Antonínem Kratochvilem, Josefem Mašínem a kameramanem Milanem Petrem Sovou. A takový je i název nového
areálu 13. ročníku Pardubického letního kina . Přestože již zde diváci měli možnost zhlédnout filmy Muž na Měsíci, Lid versus
Larry Fint a Valmont, tentokrát jim další z významných děl...

Letní kino je kompletní a zve na festival
TISK, Datum: 27.07.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (zln), Vytištěno: 150 008, Prodáno: 123 636, Čtenost: 553 592, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Kvůli zmatkům s hledáním nového místa nebyl areál pardubického letního kina od začátku prázdnin v takové kondici, jak si
představoval jeho zakladatel Jan Motyčka. Nyní ale je už vše, tak jak má být. „Dozvěděli jsme se poměrně pozdě, že u zdymadla
nemůžeme být. Nové místo za Wonkovým mostem je...

V letním kině dnes Po strništi bos URL
WEB, Datum: 27.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Pardubické letní kino dnes nabízí pohled do dětství Zdeňka Svěráka. Edu Součka určitě znáte. Film Obecná škola
popisující školní léta herce Zdeňka Svěráka snad u nás viděl každý. Co se ale dělo předtím, než poznal slavného učitele Igora
Hnízdo? Příběh zavede diváky do období Protektorátu, kdy se...

V letním kině dnes Po strništi bos URL
WEB, Datum: 27.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...- Pardubické letní kino dnes nabízí pohled do dětství Zdeňka Svěráka. "Edu Součka určitě znáte. Film Obecná škola
popisující školní léta herce Zdeňka Svěráka snad u nás viděl každý. Co se ale dělo předtím, než poznal slavného učitele Igora
Hnízdo? Příběh zavede diváky do období Protektorátu,...

Tipy deníku
TISK, Datum: 27.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

...Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje: V letním kině poběží Po strništi bos 27. 7. 2018 Organizátoři
pardubického letního kina dnes promítnou drama Po strništi bos. Postavu Edy Součka již diváci znají z Obecné školy, nyní
se nachází v Protektorátu a jeho rodina se musí odstěhovat...

Tipy deníku
TISK, Datum: 27.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy
deníku

...se tu vyřádí v lese, dospělí mezitím vypijí štamprličku a ochutnají koláče. Do letního kina na Po strništi bos 27. 7. 2018
Organizátoři pardubického letního kina dnes promítnou drama Po strništi bos. Postavu Edy Součka již diváci znají z Obecné
školy, nyní se nachází v Protektorátu a jeho...

Dilema Winstona Churchilla v kině
TISK, Datum: 28.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Dnes večer můžete do pardubického letního kina vyrazit na válečné drama Nejtemnější hodina.
Winston Churchill musí na začátku druhé světové války učinit zásadní rozhodnutí. Gary Oldman dostal za roli Churchilla
Oskara. Zítra se promítá dobrodružný film SpiderMan: Homecoming....

Tipy deníku
TISK, Datum: 30.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

...Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje: Do kina přiletí Sedmero krkavců 30. 7. 2018 Pardubické letní kino
dnes večer promítne pohádku režisérky Alice Nellis Sedmero krkavců. Zítra můžete na louku u Wonkova mostu zajít na
americké sci-fiVálka o planetu opic. Začátek představení ve...

Tipy deníku
TISK, Datum: 30.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z
domova

...Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje: Do kina přiletí Sedmero krkavců 30. července Pardubické letní kino
dnes večer promítne pohádku režisérky Alice Nellis Sedmero krkavců. Zítra můžete na louku u Wonkova mostu zajít na
americké sci-fiVálka o planetu opic. Začátek představení...

PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 01.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...kino uvede filmy s Bardemem Pardubice – Dnes od půl desáté večer hraje Pardubické letní kino Pernštejn film Piráti z
Karibiku: Salazarova pomsta z roku 2017, ve kterém mimo Johnnyho Deppa zazáří i Javier Bardem v roli kapitána Salazara. Z
tohoto drsného piráta se další den stane vlivný kněz svaté...

Letní kino hraje film Do větru
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Letní kino hraje film Do větru
TISK, Datum: 03.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...– Pardubické letní kino Pernštejn dnes o půl desáté večer na louce u Wonkova mostu uvede český film Do větru. Scénář i
režii měla na starost Sofie Šustková. Příběh vypráví o třech mladých lidech, kteří se vydali na letní plavbu kolem řeckých
ostrovů. Celý děj se odehrává na prostoru plachetnice v...

Letní kino hraje film Do větru URL
WEB, Datum: 03.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Pardubické letní kino Pernštejn v pátek o půl desáté večer na louce u Wonkova mostu uvede český film Do větru. dnes
07:20 Scénář i režii měla na starost Sofie Šustková. Příběh vypráví o třech mladých lidech, kteří se vydali na letní plavbu kolem
řeckých ostrovů. Celý děj se odehrává na prostoru...

Letní kino hraje film Do větru URL
WEB, Datum: 03.08.2018, 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 v pátek o půl desáté večer na louce u Wonkova mostu uvede český film Do větru.
"Scénář i režii měla na starost Sofie Šustková. Příběh vypráví o třech mladých lidech, kteří se vydali na letní plavbu kolem
řeckých ostrovů. Celý děj se odehrává na prostoru...

Studená válka v pardubickém letňáku URL
WEB, Datum: 05.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubice - Pardubické letní kino v pondělí večer promítne romantické drama Studená válka. Film o osudové lásce
zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve 21 hodin, vstup je
zdarma.

Studená válka v pardubickém letňáku URL
WEB, Datum: 05.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Pardubické letní kino v pondělí večer promítne romantické drama Studená válka. "Film o osudové lásce
zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve 21 hodin, vstup je
zdarma. "

Studená válka v pardubickém letňáku URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické letní kino v pondělí večer promítne romantické drama Studená válka. "Film o osudové lásce
zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve 21 hodin, vstup je
zdarma. "

Studená válka v pardubickém letňáku URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubice - Pardubické letní kino v pondělí večer promítne romantické drama Studená válka. Film o osudové lásce
zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve 21 hodin, vstup je
zdarma. Autor: Pavlína Roztočilová

Tipy deníku
TISK, Datum: 06.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko a okolí

...Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje: Láskyplná Studená válka 6. 8. 2018 Pardubické letní kino dnes
večer promítne romantické drama Studená válka. Film o osudové lásce zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující
hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve 21...

V kině Blade Runner po třiceti letech URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Pardubické letní kino v úterý od 21 hodin promítne film Blade Runner 2049. Třicet let po událostech prvního filmu
odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik
zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské...

V kině Blade Runner po třiceti letech URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Letní kino v Pardubicích
...- Pardubické letní kino v úterý od 21 hodin promítne film Blade Runner 2049. "Třicet let po událostech prvního filmu
odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik
zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky...

V kině Blade Runner po třiceti letech URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...- Pardubické letní kino v úterý od 21 hodin promítne film Blade Runner 2049.Blade Runner 2049 2D Foto: facebook Třicet
let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté
tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela...

Tipy deníku
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Tipy deníku
TISK, Datum: 06.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Tipy deníku

...Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje: Láskyplná Studená válka 6. srpna Pardubické letní kino dnes večer
promítne romantické drama Studená válka. Film o osudové lásce zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby
i obrazové krásy. Začátek představení ve 21...

V kině Blade Runner po třiceti letech URL
WEB, Datum: 07.08.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura

...- Pardubické letní kino v úterý od 21 hodin promítne film Blade Runner 2049. "Třicet let po událostech prvního filmu
odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik
zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky...

Letní kino
TISK, Datum: 07.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

... Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21 hodin
ZDARMA. Úterý 7. srpna Blade Runner 2049 Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník
losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté...

„Bohužel jsem věděl, že je Miloš na odchodu“
TISK, Datum: 08.08.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 142 508, Prodáno: 118 976, Čtenost: 553 592,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Je to velmi smutné, když ztratíte takového kamaráda. Miloš ale uměl žít a myslím, že si svůj život skutečně užil. * Co říkáte na
to, že pardubické letní kino pořádá festival filmů od Miloše Formana? Miloš si to určitě zaslouží. Nové místo pro bezplatné
prázdninové projekce na pravém břeh řeky...

Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na odchodu, říká spisovatel Jan Novák URL
WEB, Datum: 08.08.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000, Vydavatel: 24zpravy.com

...přijde. Je to velmi smutné, když ztratíte takového kamaráda. Miloš ale uměl žít a myslím, že si svůj život skutečně užil. Co
říkáte na to, že pardubické letní kino pořádá festival filmů od Miloše Formana? Miloš si to určitě zaslouží. Nové místo pro
bezplatné prázdninové projekce na pravém břeh...

Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na odchodu, říká spisovatel Jan Novák URL
WEB, Datum: 08.08.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz

...přijde. Je to velmi smutné, když ztratíte takového kamaráda. Miloš ale uměl žít a myslím, že si svůj život skutečně užil. Co
říkáte na to, že pardubické letní kino pořádá festival filmů od Miloše Formana? Miloš si to určitě zaslouží. Nové místo pro
bezplatné prázdninové projekce na pravém břeh...

Letní kina v Česku: 10 pláten pod širým nebem, která stojí za návštěvu URL
WEB, Datum: 08.08.2018, Zdroj: redbull.com

...elektrifikovalo celou louku pomocí vysokých kůlů a jednoho kilometru kabelů za neuvěřitelně krátkou dobu. A třešnička na
závěr - vstup do pardubického letního kina je zdarma. Promítání: denněVstup: zdarma SlanýSlánský,,letňák”, najdete na
kraji města,,,Na Hájích”, jak říkají místní. Na první...

Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na odchodu, říká spisovatel Jan Novák URL
WEB, Datum: 08.08.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...Je to velmi smutné, když ztratíte takového kamaráda. Miloš ale uměl žít a myslím, že si svůj život skutečně užil. Co říkáte na
to, že pardubické letní kino pořádá festival filmů od Miloše Formana? Miloš si to určitě zaslouží. Nové místo pro bezplatné
prázdninové projekce na pravém břehu řeky...

Letní kina zažívají rozmach. Lákají stále více diváků
TISK, Datum: 09.08.2018, Zdroj: Právo, Strana: 21, Autor: Jindřich Göth, Vytištěno: 123 286, Prodáno: 70 984, Čtenost: 233 428, Vydavatel: Borgis,
a.s., Rubrika: Téma

...filmy. Udělala to taková jména, jakými jsou Jan Hřebejk, Juraj Herz, Fero Fenič, Irena Pavlásková, Zdeněk Troška, Olga
Špátová a další. Pardubické letní kino je svého druhu opravdu unikát, což souvisí hlavně se zmíněnou absencí vstupného.
Další lákadlem je koncept, kdy si diváci mohou...

V pardubickém letním kině dnes Čertoviny uvede režisér Troška URL
WEB, Datum: 10.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...- Pohádka na dnešní večer vznikala dílem i na východě Čech. Štáb natáčel u Hlinska. " Pardubické letní kino na břehu
Labe, které za mostem Pavla Wonky nemůžete minout, nabídne dnes od 21 hodin pohádku Čertoviny. Uvést příběh přijede
sám režisér Zdeněk Troška. Zdeněk Troška točil své Čertoviny...

V pardubickém letním kině dnes Čertoviny uvede režisér Troška URL
WEB, Datum: 10.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Pohádka na dnešní večer vznikala dílem i na východě Čech. Štáb natáčel u Hlinska. Pardubické letní kino na břehu
Labe, které za mostem Pavla Wonky nemůžete minout, nabídne dnes od 21 hodin pohádku Čertoviny. Uvést příběh přijede
sám režisér Zdeněk Troška. Zdeněk Troška točil své Čertoviny na...
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Pohádka Čertoviny v letním kině URL
WEB, Datum: 10.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...- Pohádka Čertoviny je v pátek na programu pardubického letního kina . Režisér Zdeněk Troška točil tento film, ve kterém
se to hemží pekelníky, v nedalekém Pekle Čertovina u Hlinska. „Tam jsem skutečně nemusel nic měnit, je to pravé peklo,“
zavzpomínal režisér, který se štábem v hlineckém pekle...

Pohádka Čertoviny v letním kině
TISK, Datum: 10.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Pohádka Čertoviny je dnes na programu pardubického letního kina . Režisér Zdeněk Troška točil tento
film, ve kterém se to hemží pekelníky, v nedalekém Pekle Čertovina u Hlinska. „Tam jsem skutečně nemusel nic měnit, je to
pravé peklo,“ zavzpomínal režisér, který se štábem v...

Pohádka Čertoviny v letním kině URL
WEB, Datum: 10.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Pohádka Čertoviny je v pátek na programu pardubického letního kina .Čertoviny. Foto: facebook Režisér Zdeněk Troška
točil tento film, ve kterém se to hemží pekelníky, v nedalekém Pekle Čertovina u Hlinska. „Tam jsem skutečně nemusel nic
měnit, je to pravé peklo,“ zavzpomínal režisér, který se...

PARDUBICKO a okolí
TISK, Datum: 11.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (ič), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko

...chcete dát světu vědět, že se Vám narodilo miminko? Pošlete nám snímek Vašeho novorozence na email:
pardubicky@denik.cz Letní kino Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla
Wonky. Hraje každý den od 21 hodin ZDARMA. Sobota 11. srpna Dej mi své...

Letní kina - poslední šance! Co ještě můžete na východě Čech vidět? URL
WEB, Datum: 14.08.2018, Zdroj: cernahora.cz, RU / den: 5 000, Vydavatel: cernahora.cz

...kino Heřmanův Městec hraje do 21.8.. Na programu má filmy Planeta Česko i Black Panther. program najdete zde:
http://www.kinohm.cz/program/ Pardubické letní kino hraje každý den až do 2.9.. Vidět zde můžete například film Rozpolcený,
Po strništi bos i Muži, kteří nenávidí ženy. program najdete...

Pardubické letní kino patří v úterý zabijákovi a ve středu králíčkovi URL
WEB, Datum: 14.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Akční film Zabiják & bodyguard s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L. Jacksonem v hlavních rolích můžete
zhlédnout v úterý večer v pardubickém letním kině. "Napínavou podívanou o nájemném vrahovi a jeho ochránci ve středu
vystřídá animovaný Králíček Petr. Zvířátka žijí veselý a bezs...

Pardubické letní kino patří v úterý zabijákovi a ve středu králíčkovi URL
WEB, Datum: 14.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubice – Akční film Zabiják & bodyguard s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L. Jacksonem v hlavních rolích můžete
zhlédnout v úterý večer v pardubickém letním kině. Napínavou podívanou o nájemném vrahovi a jeho ochránci ve středu
vystřídá animovaný Králíček Petr. Zvířátka žijí veselý a bezstarost...

PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 14.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

Kino promítne zabijáka i králíčka Pardubice – Akční film Zabiják & bodyguard s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L.
Jacksonem v hlavních rolích můžete zhlédnout dnes večer v pardubickém letním kině. Napínavou podívanou o nájemném
vrahovi a jeho ochránci zítra vystřídá animovaný Králíček Petr. Zvířá...

Letní kino
TISK, Datum: 15.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

... Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21 hodin
ZDARMA. Středa 15. srpna Králícek Petr Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na
farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor...

PARDUBICKO a okolí
TISK, Datum: 16.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

...důchodkyně, 1934, Pardubice 14.30 POLJÁČEK Josef, důchodce, 134, Pardubice 15.15 BUREŠ Josef, důchodce, 1951,
Pardubice Letní kino Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky.
Hraje každý den od 21 hodin ZDARMA. Čtvrtek 16. srpna Ragtime Neboli...

Pardubické letní kino uvede oceněného Křižáčka URL
WEB, Datum: 17.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubice - Letní kino na louce u Wonkova mostu v Pardubicích v pátek večer promítne český film Křižáček, jehož děj se
odehrává na začátku 13. století. Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka, kterého hraje Karel Roden, se jednoho letního dne
obléká do dětského brnění a utíká z domova v touze dosáh...
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Pardubické letní kino uvede oceněného Křižáčka URL
WEB, Datum: 17.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Letní kino na louce u Wonkova mostu v Pardubicích v pátek večer promítne český film Křižáček, jehož děj se
odehrává na začátku 13. století. "Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka, kterého hraje Karel Roden, se jednoho letního dne
obléká do dětského brnění a utíká z domova v touze...

Letní kino
TISK, Datum: 20.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko

... Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21 hodin
ZDARMA. Pondělí 20. srpna Bratri Lumiérové Výjimečný snímek Bratři Lumiérové není tradičním filmovým dílem. Filmoví
historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier vybrali a...

ŠVÉDSKÝ VÍKEND V PARDUBICÍCH
TISK, Datum: 20.08.2018, Zdroj: Tv Pohoda, Strana: 2, Vytištěno: 83 860, Prodáno: 36 483, Čtenost: 324 123, Vydavatel: JIK - 05, spol. s r.o.

...spolupráce s partnerským městem Skellefte°a, třídenní akci zvanou Švédský víkend. Švédským víkendem ožije hned několik
míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje, dále Natura park a ČSOB Pojišťovna aréna.
www.pardubice.eu ...

Letní kino uvádí film Rozpolcený URL
WEB, Datum: 21.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Pardubické letní kino Pernštejn hraje dnes od devíti hodin večer u Wonkova mostu film Rozpolcený. Jedná se o
psychologický thriller z roku 2016. Hlavní hrdina filmu Kevin, kterého ztvárnil James McAvoy, je psychicky nemocný a ukrývá v
sobě 23 různých osobností. Jednoho dne unese tři studentky,...

PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 21.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...kino uvádí film Rozpolcený Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn hraje dnes od devíti hodin večer u Wonkova
mostu film Rozpolcený. Jedná se o psychologický thriller z roku 2016. Hlavní hrdina filmu Kevin, kterého ztvárnil James McAvoy,
je psychicky nemocný a ukrývá v sobě 23 různých...

Letní kino uvádí film Rozpolcený URL
WEB, Datum: 21.08.2018, 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 hraje dnes od devíti hodin večer u Wonkova mostu film Rozpolcený. "Jedná se o
psychologický thriller z roku 2016. Hlavní hrdina filmu Kevin, kterého ztvárnil James McAvoy, je psychicky nemocný a ukrývá v
sobě 23 různých osobností. Jednoho dne unese tři...

Letní kino
TISK, Datum: 22.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

... Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21 hodin
ZDARMA. Středa 22. srpna Mladí Titáni: Jidášova smlouva Pod vedením Starfirea dokázali Mladí Titáni – Beast Boy, Raven,
Blue Beetle, Robin a čerstvý navrátilec Nightwing –...

Končí minifestival filmů Formana
TISK, Datum: 23.08.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (zln), Vytištěno: 142 508, Prodáno: 118 976, Čtenost: 553 592, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

Pardubice Přehlídku snímků velikána světové kinematografie Miloše Formana Za vodou v Pardubickém letním kině Pernštejn
dnes oficiálně zakončí jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, spisovatel a scénárista Jan Chicago Novák. Za vodou se
jmenuje i kniha jeho rozhovorů s Čechy, kteří se v Americe ...

Letní kino se loučí s Milošem Formanem symbolicky filmem Taking Off URL
WEB, Datum: 23.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubice - Odcházím. Titul, který dnes dává sbohem velikánu filmové tvorby. Velkolepou přehlídku snímků velikána světové
kinematografie Miloše Formana Za vodou v Pardubickém letním kině Pernštejn oficiálně zakončí jeden z jeho nejbližších
spolupracovníků, spisovatel a scénárista Jan Chicago Novák....

Letní kino uvádí film Taking off
TISK, Datum: 23.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvádí dnes v devět hodin večer u Wonkova mostu v Polabinách snímek
režiséra Miloše Formana Taking off. Film byl natočený v roce 1971 a vypráví o mladé dívce Jeannie, která utekla z domova.
Když ji její rodiče hledají, poznávají další páry, kterým...

Letní kino se loučí s Milošem Formanem symbolicky filmem Taking Off URL
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Letní kino se loučí s Milošem Formanem symbolicky filmem Taking Off URL
WEB, Datum: 23.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
Pardubice - Odcházím. Titul, který dnes dává sbohem velikánu filmové tvorby. "Velkolepou přehlídku snímků velikána světové
kinematografie Miloše Formana Za vodou v Pardubickém letním kině Pernštejn oficiálně zakončí jeden z jeho nejbližších
spolupracovníků, spisovatel a scénárista Jan Chicago ...

PARDUBICKO a okolí
TISK, Datum: 25.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

...a chcete dát světu vědět, že se Vám narodilo miminko? Pošlete nám snímek Vašeho novorozence na email:
pardubicky@denik.cz Letní kino Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla
Wonky. Hraje každý den od 21 hodin ZDARMA. Sobota 25. srpna Já, Tonya...

Tipy deníku
TISK, Datum: 27.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: Pavlína Roztočilová, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubicko a okolí

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje: Letní kino uvede drama Thelma 27. 8. 2018 Pardubické
letní kino dnes uvede drama Thelma režiséra Joachima Triera. Promítání začíná ve 21 hodin, vstup zdarma.

PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 28.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...dnes hraje film z roku 2045 Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu se dnes v devět hodin večer
přenese do roku 2045 s filmem Ready Player One: Hra začíná. Snímek režiséra Stevena Spielberga vypráví o světě, který je
zmatený a na pokraji zhroucení. Všichni lidé tak nachází...

Letňák dnes hraje film z roku 2045 URL
WEB, Datum: 28.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu se dnes v devět hodin večer přenese do roku 2045 s filmem Ready
Player One: Hra začíná. Snímek režiséra Stevena Spielberga vypráví o světě, který je zmatený a na pokraji zhroucení. Všichni
lidé tak nachází spásu v Oasis, světě virtuální reality,...

Letňák dnes hraje film z roku 2045 URL
WEB, Datum: 28.08.2018, 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 u Wonkova mostu se dnes v devět hodin večer přenese do roku 2045 s filmem Ready
Player One: Hra začíná. "Snímek režiséra Stevena Spielberga vypráví o světě, který je zmatený a na pokraji zhroucení. Všichni
lidé tak nachází spásu v Oasis, světě virtuální...

Prázdniny zakončí víkend ve švédském duchu
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Týdeník Podorlicka, Strana: 15, Autor: (tča), Vytištěno: 1 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy
deníku

Nabídne švédské filmy, speciality i koncerty. Pardubice – Prázdniny v Pardubicích zakončí víkend ve švédském duchu. Při
příležitosti padesátého výročí spolupráce s partnerským švédským městem Skelleftea se v Pardubicích uskuteční třídenní akce
nazvaná Švédský víkend. Akce se koná od 31. srpna do 2...

Švédský víkend bude plný hudby, literatury i jídla
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (las), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko a okolí

Pardubice – Pardubice slaví 50 let spolupráce se švédským partnerským městem Skelleftea, proto se v Pardubicích uskuteční
Švédský víkend. Program začne v pátek od 16.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, kde budou připraveny
workshopy pro děti, švédský fotokoutek a švédská gastronomie. Nás...

Pardubické letní kino uvedlo letos sedm snímků Miloše Formana
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Pardubický týden, Strana: 8, Autor: (jpr), Vytištěno: 2 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: U nás
doma

...připomněl oskarového režiséra Miloše Formana. Pardubice – Celosvětově uznávaný režisér, rodák z Čáslavi Miloš Forman,
zesnul letos v dubnu. Pardubické letní kino Pernštejn zařadilo na jeho počest přehlídku režisérových filmů, již pojmenovalo
Za vodou. Tak se jmenuje i kniha spisovatele Jana...

Letní kino uvede sci-fifilm Lajka
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes v devět hodin večer u Wonkova mostu hraje animovaný muzikál
Lajka. Hlavní hrdinkou filmu nemůže být nikdo jiný než fenka Lajka, která se jako první živý tvor z planety Země dostala na
oběžnou dráhu. Snímek nabírá sci-fiobrátky, kdy fenu...

Letní kino uvede sci-fi film Lajka URL
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Letní kino uvede sci-fi film Lajka URL
WEB, Datum: 29.08.2018, 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 dnes v devět hodin večer u Wonkova mostu hraje animovaný muzikál Lajka ".Hlavní
hrdinkou filmu nemůže být nikdo jiný než fenka Lajka, která se jako první živý tvor z planety Země dostala na oběžnou dráhu.
Snímek nabírá sci-fi obrátky, kdy fenu následují další...

Letní kino uvede sci-fi film Lajka URL
WEB, Datum: 29.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Pardubické letní kino Pernštejn dnes v devět hodin večer u Wonkova mostu hraje animovaný muzikál Lajka dnes 07:36
.Hlavní hrdinkou filmu nemůže být nikdo jiný než fenka Lajka, která se jako první živý tvor z planety Země dostala na oběžnou
dráhu. Snímek nabírá sci-fi obrátky, kdy fenu následují...

Letní kino
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

... Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21 hodin
ZDARMA. Středa 29. srpna Lajka Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po svém odchytu je násilně
přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajku do...

Švédský víkend v Pardubicích URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz
...akcí ukrytou pod názvem Švédský víkend, který si nenechá ujít ani starosta Skelleftey Tomas Marklund. Švédským víkendem
ožije již v pátek Pardubické letní kino Pernštejn. Jak už naznačuje místo konání, na programu bude promítání jednoho ze tří
filmů nějakým způsobem souvisejících se Švédskem. „Po...

Pardubice: Švédský víkend si nenechá ujít ani starosta Skelleftey URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: parlamentnilisty.cz, RU / den: 115 040, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.
...akcí ukrytou pod názvem Švédský víkend, který si nenechá ujít ani starosta Skelleftey Tomas Marklund. Švédským víkendem
ožije již v pátek Pardubické letní kino Pernštejn. Jak už naznačuje místo konání, na programu bude promítání jednoho ze tří
filmů nějakým způsobem souvisejících se Švédskem. „Po...

Švédský víkend bude plný hudby, literatury i jídla URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubice – Pardubice slaví 50 let spolupráce se švédským partnerským městem Skelleftea, proto se v Pardubicích uskuteční
Švédský víkend. dnes 11:25 Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE / Bilderbox Zdroj:
https://www.denik.cz/ze_sveta/kdo-je-pripraven-s Program začne v pátek od 16.30 hodin v Pa...

Pardubickému letnímu kinu svítá jistota, že nebude znovu kočovat URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...usadit. "Po třinácti letech tu stále chodíme s čelovkama ve tři ráno. Už je to diagnóza ale pořád nás to vlastně baví," říká šéf
pardubického letního kina Jan Motyčka. Má dobrou náladu. Pozemková komise doporučila zastupitelům města ke schválení
smlouvu, která totiž letnímu kinu v...

Pardubickému letnímu kinu svítá jistota, že nebude znovu kočovat URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje
Pardubicko
... ""Po třinácti letech tu stále chodíme s čelovkama ve tři ráno. Už je to diagnóza ale pořád nás to vlastně baví," říká šéf
pardubického letního kina Jan Motyčka. Má dobrou náladu. Pozemková komise doporučila zastupitelům města ke schválení
smlouvu, která totiž letnímu kinu v...

Pardubice: Švédský víkend si nenechá ujít ani starosta Skelleftey URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: PV, RU / den: 115 040, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.
...akcí ukrytou pod názvem Švédský víkend, který si nenechá ujít ani starosta Skelleftey Tomas Marklund. Švédským víkendem
ožije již v pátek Pardubické letní kino Pernštejn. Jak už naznačuje místo konání, na programu bude promítání jednoho ze tří
filmů nějakým způsobem souvisejících se Švédskem. „Po...

Letní kino uvede Po strništi bos
TISK, Datum: 30.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu dnes v devět hodin večer hraje film Po strništi bos.
Snímek zrežíroval Jan Svěrák podle otcovy knižní předlohy. Děj se odehrává v protektorátu, osmiletý Eda Souček se s rodiči
stěhuje z Prahy na venkov k příbuzným, kde doposud...

Letní kino uvede Po strništi bos URL
WEB, Datum: 30.08.2018, 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 u Wonkova mostu dnes v devět hodin večer hraje film Po strništi bos. "Snímek zrežíroval
Jan Svěrák podle otcovy knižní předlohy. Děj se odehrává v protektorátu, osmiletý Eda Souček se s rodiči stěhuje z Prahy na
venkov k příbuzným, kde doposud trávil pouze...

Letní kino uvede Po strništi bos URL
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Letní kino uvede Po strništi bos URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu dnes v devět hodin večer hraje film Po strništi bos. dnes 07:33
Snímek zrežíroval Jan Svěrák podle otcovy knižní předlohy. Děj se odehrává v protektorátu, osmiletý Eda Souček se s rodiči
stěhuje z Prahy na venkov k příbuzným, kde doposud trávil...

Švédský víkend bude plný hudby, literatury i jídla URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje
Pardubicko
Pardubice – Pardubice slaví 50 let spolupráce se švédským partnerským městem Skelleftea, proto se v Pardubicích uskuteční
Švédský víkend. "Program začne v pátek od 16.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, kde budou připraveny
workshopy pro děti, švédský fotokoutek a švédská gastronomie...

Pardubickému letnímu kinu svítá naděje, že nebude znovu kočovat
TISK, Datum: 31.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Pardubicko a okolí

... Pardubice – „Po třinácti letech tu stále chodíme s čelovkama ve tři ráno. Už je to diagnóza, ale pořád nás to vlastně baví,“
říká šéf pardubického letního kina Jan Motyčka. Má dobrou náladu. Pozemková komise doporučila zastupitelům města ke
schválení smlouvu, která letnímu kinu v Pardubicích...

Švédský víkend bude plný hudby, literatury i jídla URL
WEB, Datum: 31.08.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z regionu
Pardubice - Pardubice slaví 50 let spolupráce se švédským partnerským městem Skelleftea, proto se v Pardubicích uskuteční
Švédský víkend. "Program začne v pátek od 16.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, kde budou připraveny
workshopy pro děti, švédský fotokoutek a švédská gastronomie...

Letňák uvede film Borg/McEnroe
TISK, Datum: 01.09.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko a okolí

...ipy deníku 1. 9. 2018 Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu dnes v devět hodin večer v rámci Švédského
víkendu uvede film Borg/McEnroe. Hlavním hrdinou filmu je švédský tenista Björn Borg, který v roce 1980 vyráží obhájit svůj
pátý titul na Wimbledonu. Všichni fanoušci jsou plni...

Letní kino jde do finále. Nabídne poslední tři filmy URL
WEB, Datum: 06.09.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...thriler Tísňové volání a v sobotu promítání uzavře dětský animovaný film Coco. To jsou poslední třešničky a tečky za
třináctým ročníkem pardubického letního kina . Válečný snímek Dunkirk promítne kino už dnes večer. Letní kino v
Pardubicích nabídlo za uplynulé dva měsíce mix žhavých novinek,...

Letní kino jde do finále. Nabídne poslední tři filmy URL
WEB, Datum: 06.09.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino
v Pardubicích
...thriler Tísňové volání a v sobotu promítání uzavře dětský animovaný film Coco. To jsou poslední třešničky a tečky za
třináctým ročníkem pardubického letního kina . Válečný snímek Dunkirk promítne kino už dnes večer. Letní kino v
Pardubicích nabídlo za uplynulé dva měsíce mix žhavých novinek,...

„Letňák“ promítá předposlední film
TISK, Datum: 07.09.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...DNES Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn pomalu končí svůj třináctý ročník. Dnes v devět hodin večer u
Wonkova mostu uvede předposlední snímek, kterým je severský thriller dánského režiséra Gustava Möllera Tísňové volání.
Hlavní hrdina filmu Asger Holm je bývalý policista, kterému byla...

Letní kino pokračuje dál
TISK, Datum: 15.09.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko a okolí

...– Pardubické letní kino Pernštejn, které se nachází u Wonkova mostu, nabídne ještě další tři projekce. Zítra od 20 hodin
promítne úspěšný muzikál Největší showman, který pojednává o vizionáři, jehož upřímné nadšení je naprosto nakažlivé. Ve
středu 19. září od 19 hodin je na programu snímek...

Letní kino přetahuje do podzimu. Diváky zve na středu URL
WEB, Datum: 17.09.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...s mnoha gratulanty bude projekce dokumentární veselohry o hokeji, hokejistech a povinné vojenské službě s názvem „Pušky,
puky, pivo a psi“. Pardubické letní kino ji připravilo na středu 19. září od devatenácti hodin. „Natočili ji česko-američtí filmaři,
otec a syn Jan a Adam Novákovi a jde o...

Letní kino přetahuje do podzimu. Diváky zve na středu URL
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Letní kino přetahuje do podzimu. Diváky zve na středu URL
WEB, Datum: 17.09.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Letní kino
v Pardubicích
...s mnoha gratulanty bude projekce dokumentární veselohry o hokeji, hokejistech a povinné vojenské službě s názvem „Pušky,
puky, pivo a psi“. Pardubické letní kino ji připravilo na středu 19. září od devatenácti hodin. „Natočili ji česko-američtí filmaři,
otec a syn Jan a Adam Novákovi a jde o jejich...

Letní kino přetahuje do podzimu
TISK, Datum: 18.09.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (sejk), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubicko a okolí

...s mnoha gratulanty bude projekce dokumentární veselohry o hokeji, hokejistech a povinné vojenské službě s názvem Pušky,
puky, pivo a psi. Pardubické letní kino ji připravilo na středu 19. září od 19 hodin. Natočili ji česko-američtí filmaři, otec a syn
Jan a Adam Novákovi a jde o jejich třetí...

Letní kino přetahuje do podzimu. Diváky zve na středu URL
WEB, Datum: 18.09.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kultura
...s mnoha gratulanty bude projekce dokumentární veselohry o hokeji, hokejistech a povinné vojenské službě s názvem „Pušky,
puky, pivo a psi“. Pardubické letní kino ji připravilo na středu 19. září od devatenácti hodin. „Natočili ji česko-američtí filmaři,
otec a syn Jan a Adam Novákovi a jde o jejich...

Letní kino promítá dál. Program ukončí až v sobotu Jan Palach
TISK, Datum: 19.09.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (zln), Vytištěno: 144 702, Prodáno: 120 274, Čtenost: 553 592, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Vzpomínky na letošní prázdniny už sice čtrnáct dní pozvolna blednou, ale rozhodně to neplatí pro Pardubické letní kino .
To si pro své fanoušky připravilo zářijové překvapení sestávající z několika bonusů. Hlavním chodem filmového zářijového
menu bude dnes večer od 19. hodin projekce dokumentární...

Letní kino dnes vzdá hold hokejovým legendám, následuje setkání s tvůrci URL
WEB, Datum: 19.09.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, Autor: Jiří Holeček, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz

...na letošní prázdniny už sice čtrnáct dní pozvolna blednou, ale rozhodně to neplatí pro Pardubické letní kino . To si pro své
fanoušky připravilo zářijové překvapení sestávající z několika bonusů. Hlavním chodem filmového zářijového menu bude dnes
večer od 19 hodin projekce dokumentární veselohry o...

Letní kino vzdá hold hokejovým legendám, následuje setkání s tvůrci URL
WEB, Datum: 19.09.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy

...na letošní prázdniny už sice čtrnáct dní pozvolna blednou, ale rozhodně to neplatí pro Pardubické letní kino . To si pro své
fanoušky připravilo zářijové překvapení sestávající z několika bonusů. Hlavním chodem filmového zářijového menu bude večer
od 19 hodin projekce dokumentární veselohry o...

Letní kino by mělo deset let zůstat vedle mostu
TISK, Datum: 21.09.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (zln), Vytištěno: 144 702, Prodáno: 120 274, Čtenost: 553 592, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...Zdá se, že kočovný život pořadatelů pardubického letního kina končí. Poté, co se bezplatně začalo promítat v roce 2006 v
Tyršových sadech, musel Jan Motyčka budovat potřebné zázemí také vedle skateparku, nedaleko zdymadla a naposledy u
mostu Pavla Wonky. A to by snad mohlo být místo na nějakou dobu...

Letní kino má definitivu na 10 let. Zůstane u Labe
TISK, Datum: 01.11.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 140 792, Prodáno: 116 093, Čtenost: 553 592,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...u Wonkova mostu. PARDUBICE Z nouze ctnost. Jan Motyčka a lidé z jeho týmu ještě v půlce června netušili, kde uspořádají
letošní 13. ročník pardubického letního kina . Nakonec vlastně na poslední chvíli areál skončil na louce nedaleko mostu
Pavla Wonky a výsledek si pochvalovali nejen pořadatelé,...

Pardubické letní kino má na deset let jistotu. Zůstane u Labe URL
WEB, Datum: 01.11.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, Autor: Tomáš Kubelka, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz
Pořadatelé letního kina, které jen letos zadarmo navštívilo 45 tisíc lidí, mají konečně na dlouhou dobu dopředu jasno, kde
budou promítat v dalších letech. Radní města jim na deset let pronajali pozemek u Wonkova mostu. Místo, které na první
pohled s civilizací spojuje jen pohled na telekomunikační...

Pardubické letní kino zůstane i dál u Labe a pořád bude zdarma URL
WEB, Datum: 01.11.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Provozovatelé letního kina, které jen letos zadarmo navštívilo 45 tisíc lidí, mají konečně na dlouhou dobu dopředu jasno, kde
budou promítat v dalších letech. Radní města jim na deset let pronajali pozemek u Wonkova mostu. Místo, které na první
pohled s civilizací spojuje jen pohled na telekomunika...

Pardubické letní kino má na deset let jistotu. Zůstane u Labe URL
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Pardubické letní kino má na deset let jistotu. Zůstane u Labe URL
WEB, Datum: 01.11.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000, Vydavatel: 24zpravy.com
...se mne ptají, proč to tedy vlastně dělám, a já jim říkám, že kino už je u mne diagnóza. Je to moje dítě, o které se starám,“
dodal Motyčka. Pardubické letní kino má na deset let jistotu. Zůstane u Labe Pardubické letní kino má na deset let jistotu.
Zůstane u Labe Pardubické letní kino má na deset...

Podepsáno. Letní kino zůstane u Labe URL
WEB, Datum: 05.11.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje
Pardubicko
...říká Leoš Kvapil, předseda akciové společnosti Pardubický pivovar a současně předseda spolku Pardubice zelená brána
Polabí. Ten stojí za pardubickým letním kinem . Podpis dohody formálně stvrdil informaci, kterou jsme přinesli v září: Letní
kino už se po Pardubicích nebude stěhovat a zůstane na...

Pardubické letní kino má dalších 10 let zůstat na louce u Wonkova mostu URL
WEB, Datum: 05.11.2018, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Honza Ptáček, RU / den: 39 562, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS, Rubrika: Film
Letní kino v Pardubicích, které letos promítalo potřinácté, získalo od města nájemní smlouvu na dalších deset let. Kino bude na
pravém břehu Labe v bezprostřední blízkosti Wonkova mostu. V minulých letech opakovaně měnilo stanoviště. Letní kino
začínalo v Tyršových sadech a fungovalo tam do roku 20...

Pardubické letní kino má dalších 10 let zůstat na louce u Wonkova mostu URL
WEB, Datum: 05.11.2018, Zdroj: rozhlas.cz, RU / den: 68 220, Vydavatel: rozhlas.cz

Letní kino v Pardubicích, které letos promítalo potřinácté, získalo od města nájemní smlouvu na dalších deset let. Kino bude na
pravém břehu Labe v bezprostřední blízkosti Wonkova mostu. V minulých letech opakovaně měnilo stanoviště. Letní kino
začínalo v Tyršových sadech a fungovalo tam do roku 20...

Už žádné stěhování. Letní kino má místo na pět let
TISK, Datum: 07.11.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (sejk), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Pardubický kraj/Pardubicko

...opcí,“ říká Leoš Kvapil, předseda představenstva Pardubického pivovaru a současně předseda spolku Pardubice zelená
brána Polabí. Ten stojí za pardubickým letním kinem . Podpis dohody formálně stvrdil informaci, kterou Deník přinesl v září.
Bez nutnosti mobility se zároveň i otevírá cesta pro...

Letní kino má finanční potíže a nabízí poukazy
TISK, Datum: 14.12.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (zln), Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Čtenost: 553 592, Vydavatel:
Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

... Pardubické letní kino letos skončilo ve ztrátě půl milionu korun. Podle hlavního pořadatele za to může především
stěhování na poslední chvíli na nové místo za mostem Pavla Wonky. „Byl to historicky nejnáročnější ročník, kdy jsme museli na
své náklady elektrifikovat areál u řeky Labe. Byla to...

Letní kino v Pardubicích má finanční potíže, nabídlo dárkové certifikáty URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000, Vydavatel: regiony.impuls.cz
...kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Od té doby se jeho zakladatel Jan Motyčka s podnikem už čtyřikrát stěhoval. Teď má
kvůli tomu problém. Pardubické letní kino letos skončilo ve ztrátě půl milionu korun. Podle hlavního pořadatele za to může
především stěhování na poslední chvíli na nové místo...

Letní kino skončilo ve ztrátě. Stěhování vyšlo draho URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Novák je autorem dokumentární veselohry Pušky, puky, pivo a psi o poměrech v hokeji za socialismu. / Foto:
@SejkPcePhoto/Jiří Sejkora Pardubické letní kino mělo letos úspěšný rok. Našlo dlouhodobé zázemí na louce za Wonkovým
mostem, i nadále je jednou z nejnavštěvovanějších kulturních akcí ve...

Letní kino skončilo ve ztrátě. Stěhování vyšlo draho URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Moje
Pardubicko
...- Mínus 409 tisíc korun je letošní výsledek Letního kina. Můžete jej ale podpořit nákupem certifikátu. " Pardubické letní kino
mělo letos úspěšný rok. Našlo dlouhodobé zázemí na louce za Wonkovým mostem, i nadále je jednou z nejnavštěvovanějších
kulturních akcí ve městě i v České republice....

Letní kino v Pardubicích má finanční potíže, nabídlo dárkové certifikáty URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy

...kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Od té doby se jeho zakladatel Jan Motyčka s podnikem už čtyřikrát stěhoval. Teď má
kvůli tomu problém. Pardubické letní kino letos skončilo ve ztrátě půl milionu korun. Podle hlavního pořadatele za to může
především stěhování na poslední chvíli na nové místo...

Letní kino má finanční potíže. Jeho zakladatel prosí o pomoc URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000, Vydavatel: 24zpravy.com
Pardubické letní kino letos skončilo ve ztrátě půl milionu korun. Podle hlavního pořadatele za to může především stěhování
na poslední chvíli na nové místo za mostem Pavla Wonky. „Byl to historicky nejnáročnější ročník, kdy jsme museli na své
náklady elektrifikovat areál u řeky Labe. Byla to...

Letní kino má finanční trable
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Letní kino má finanční trable
TISK, Datum: 15.12.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (sejk), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Titulní strana

...VČERA Pardubice – Pardubické letní kino mělo letos úspěšný rok. Našlo dlouhodobé zázemí na louce za Wonkovým
mostem a nadále je jednou z nejnavštěvovanějších kulturních akcí ve městě i v České republice. Problematický byl ovšem
letošní rok po finanční stránce. Kino skončilo s více než...

Letní kino skončilo ve ztrátě, vstup ale zůstane zdarma
TISK, Datum: 18.12.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: JIŘÍ SEJKORA, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj - Pardubicko

...za Wonkovým mostem prodražilo zavedení elektřiny do areálu. Pardubice – Mínus 409 tisíc korun, takový je finanční výsledek
letošního roku pro Pardubické letní kino . Důvodem ztráty je především zavedení elektřiny do areálu za Wonkovým mostem.
Zlepšit finanční bilanci by mohly dárkové certifikáty,...

Letní kino skončilo ve ztrátě, vstup ale zůstane zdarma
TISK, Datum: 19.12.2018, Zdroj: Pardubický týden, Strana: 2, Autor: (sejk), Vytištěno: 2 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Zprávy z
okresu

...– Mínus 409 tisíc korun, takový je finanční výsledek letošního roku pro Pardubické letní kino . Důvodem ztráty je především
zavedení elektřiny do areálu za Wonkovým mostem. Zlepšit finanční bilanci by mohly dárkové certifikáty, které kino nabízí na
příští rok. Pardubické letní kino jinak mělo...

Hrál se basketbalový zápas dvacetiletí, kino získalo jistotu
TISK, Datum: 31.12.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 59, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Čtenost: 553 592, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Rubrika: Ročenka - příloha

...kraje získal Josef Fidler, který vyrábí žinylkové tkaniny. LETNÍ KINO MÁ JISTOTU, 21. ZÁŘÍ Zdá se, že kočovný život
pořadatelů pardubického letního kina skončil. Pardubičtí politici rozhodli, že kinu dlouhodobě (na deset let) přidělí do
pronájmu pozemek na pravém břehu Labe vedle mostu Pavla...

Aviatická pouť, Masaryk, nová lávka i skandál v městské firmě
TISK, Datum: 31.12.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 57, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Čtenost: 553 592, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Rubrika: Ročenka - příloha

...tedy lůžkový přívěs se 47 lehátky, šatnou a sociálním zařízením za autobusem. LETNÍ KINO SE OPĚT STĚHUJE, 8. ČERVNA
Už se zdálo, že pardubické letní kino , které bezplatně promítá od prázdnin 2006, konečně našlo své pevné místo. Ovšem po
pouhém roce musel biograf od bývalých jatek pryč. „Když...

Rok 2019 přinese tradiční akce, jedny volby i zásadní opravy
TISK, Datum: 31.12.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 11, Autor: Zuzana Zlinská, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Čtenost: 553 592,
Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Kraj Pardubický

...baráž a bojovat o svou extraligovou příslušnost. Pardubice jsou přitom týmem, který nejdéle nepřetržitě hraje nejvyšší soutěž.
Letní kino Pardubické letní kino zahájí v květnu svůj čtrnáctý ročník. V roce 2019 by mělo začít promítat již 14. května a
filmová sezona bude pokračovat až do 14....

Volejte věštce aneb Co nás čeká v roce 2019 URL
WEB, Datum: 31.12.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, Lukáš Dubský, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s.
...duch sestoupí i na naše redaktory, a tak si můžete přečíst tuto silvestrovskou předpověď. Ale nemusíte ji brát úplně vážně.
CIRKUS S TROŠKOU Pardubické letní kino po mnoha letech putování po městě konečně našlo své stálé místo v areálu u
Labe. Šéfům kina však bude kočovný život chybět, a tak si...

Volejte věštce aneb Co nás čeká v roce 2019
TISK, Datum: 31.12.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Pardubický kraj - Pardubicko

...sestoupí i na naše redaktory, a tak si můžete přečíst tuto silvestrovskou předpověď. Ale nemusíte ji brát úplně vážně.
CIRKUS S TROŠKOU Pardubické letní kino po mnoha letech putování po městě konečně našlo své stálé místo v areálu u
Labe. Šéfům kina však bude kočovný život chybět, a tak si...

Volejte věštce aneb Co nás čeká v roce 2019 URL
WEB, Datum: 31.12.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, Lukáš Dubský, RU / den: 60 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Rubrika: Moje Pardubicko
...sestoupí i na naše redaktory, a tak si můžete přečíst tuto silvestrovskou předpověď. Ale nemusíte ji brát úplně vážně.
"CIRKUS S TROŠKOU Pardubické letní kino po mnoha letech putování po městě konečně našlo své stálé místo v areálu u
Labe. Šéfům kina však bude kočovný život chybět, a tak si...
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Radnice podpoří významné sportovní i kulturní akce URL
WEB, Datum: 07.02.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Pilíře kulturního i sportovního života v Pardubicích, jako je třeba Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský
půlmaraton či Pardubické letní kino Pernštejn, se třetím rokem prezentují pod hlavičkou Pardubičtí tahouni. Představují
soubor jedinečných akcí napříč všemi žánry. Město je dotuje z vlastního programu podpory
"„Letos akce zařazené do Pardubických tahounů podpoříme částkou přes 5,9 milionu korun, k tomu navíc v rozpočtu počítáme
s částkou 500 tisíc korun na posílení společného marketingu,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký. Největší novinkou
je změna dvouletého dotačního programu na tříletý. „Statutární město Pardubice se od letošního roku zavazuje vybrané
kulturní a sportovní akce stabilně finančně podporovat v období dalších tří let. Chceme zajistit ještě větší stabilitu akcí, kterých
si opravdu vážíme,“ dodal Rychtecký. Tahounů je od letoška o jednoho víc, tedy celkem 15. Novým členem je Sportovní park
Pardubice. „Akci dva roky po sobě navštěvovaly desetitisíce lidí z celé republiky a o našem městě bylo opravu slyšet, což z
pohledu cestovního ruchu překonalo naše očekávání,“ řekl Rychtecký. Pořadatelé Pardubických tahounů jsou povinni aktivně
a viditelně propagovat město Pardubice a spolupracovat na vzájemné provázanosti svých akcí s nabídkou volnočasových
aktivit města. „Po prvních dvou letech existence považujeme Pardubické tahouny za povedený krok – akce společně
propagujeme jednotným logem, vydáváme letáky s podrobnějšími informacemi a mapou, pro které máme vymyšlena turisticky
vyhledávaná distribuční místa. V letošním roce jsme přispěli další novinkou – společným webem. Všechny podporované akce
tak budou přehledně a posloupně seřazeny na jedné adrese www.tahouni.eu,“ poznamenala vedoucí odboru školství, kultury a
sportu pardubického magistrátu Ivana Liedermanová.
Pardubičtí tahouni Grand Festival Smíchu, Pardubické hudební jaro, Pardubický vinařský půlmaraton, Aviatická pouť
Pardubice, Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové, Městské slavnosti – Zrcadlo umění, Pardubické letní kino
Pernštejn, Czech Open, Pardubická juniorka, Sportovní park Pardubice, Pardubická vinařská noc, Koně v akci, Zlatá přilba,
Městské slavnosti – podzimní část, Velká pardubická s Českou pojišťovnou"
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Krajské město podpoří významné akce
TISK, Datum: 08.02.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Rubrika: Titulní strana

Financování Pardubických tahounů bude stabilnější.
Pardubice – Pilíře kulturního i sportovního života v Pardubicích, jako je třeba Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský
půlmaraton či Pardubické letní kino Pernštejn, se třetím rokem prezentují pod hlavičkou Pardubičtí tahouni. Představují
soubor jedinečných akcí napříč všemi žánry.
Město je dotuje z vlastního programu podpory.
„Letos akce zařazené do Pardubických tahounů podpoříme částkou přes 5,9 milionu korun, k tomu navíc v rozpočtu počítáme s
částkou 500 tisíc korun na posílení společného marketingu,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.
Největší novinkou je změna dvouletého dotačního programu na tříletý.
„Statutární město Pardubice se od letošního roku zavazuje vybrané kulturní a sportovní akce stabilně finančně podporovat v
období dalších tří let. Chceme zajistit ještě větší stabilitu akcí, kterých si opravdu vážíme,“ dodal Rychtecký.
pokračování na str. 2 Radnice podpoří významné sportovní i kulturní akce
Z titulní strany
Tahounů je od letoška o jednoho víc, tedy celkem patnáct. Novým členem je Sportovní park Pardubice. „Akci dva roky po sobě
navštěvovaly desetitisíce lidí z celé republiky a o našem městě bylo opravdu slyšet, což z pohledu cestovního ruchu překonalo
naše očekávání,“ řekl Rychtecký.
Pořadatelé Pardubických tahounů jsou povinni aktivně a viditelně propagovat město Pardubice a spolupracovat na vzájemné
provázanosti svých akcí s nabídkou volnočasových aktivit města. „Po prvních dvou letech existence považujeme Pardubické
tahouny za povedený krok – akce společně propagujeme jednotným logem, vydáváme letáky s podrobnějšími informacemi a
mapou, pro které máme vymyšlena turisticky vyhledávaná distribuční místa. V letošním roce jsme přispěli další novinkou –
společným webem.
Všechny podporované akce tak budou přehledně a posloupně seřazeny na jedné adrese www.tahouni.eu,“ poznamenala
vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubického magistrátu Ivana Liedermanová.
***
Grand Festival Smíchu, Pardubické hudební jaro, Pardubický vinařský půlmaraton, Aviatická pouť Pardubice, Folklórní festival
Pardubice – Hradec Králové, Městské slavnosti – Zrcadlo umění, Pardubické letní kino Pernštejn, Czech Open, Pardubická
juniorka, Sportovní park Pardubice, Pardubická vinařská noc, Koně v akci, Zlatá přilba, Městské slavnosti – podzimní část,
Velká pardubická s Českou pojišťovnou

Region vydání: Východní Čechy
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Radnice podpoří významné sportovní i kulturní akce URL
WEB, Datum: 11.02.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pilíře kulturního i sportovního života v Pardubicích, jako je třeba Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský
půlmaraton či Pardubické letní kino Pernštejn, se třetím rokem prezentují pod hlavičkou Pardubičtí tahouni. Představují
soubor jedinečných akcí napříč všemi žánry. Město je dotuje z vlastního programu podpory
"„Letos akce zařazené do Pardubických tahounů podpoříme částkou přes 5,9 milionu korun, k tomu navíc v rozpočtu počítáme
s částkou 500 tisíc korun na posílení společného marketingu,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký. Největší novinkou
je změna dvouletého dotačního programu na tříletý. „Statutární město Pardubice se od letošního roku zavazuje vybrané
kulturní a sportovní akce stabilně finančně podporovat v období dalších tří let. Chceme zajistit ještě větší stabilitu akcí, kterých
si opravdu vážíme,“ dodal Rychtecký. Tahounů je od letoška o jednoho víc, tedy celkem 15. Novým členem je Sportovní park
Pardubice. „Akci dva roky po sobě navštěvovaly desetitisíce lidí z celé republiky a o našem městě bylo opravu slyšet, což z
pohledu cestovního ruchu překonalo naše očekávání,“ řekl Rychtecký. Pořadatelé Pardubických tahounů jsou povinni aktivně
a viditelně propagovat město Pardubice a spolupracovat na vzájemné provázanosti svých akcí s nabídkou volnočasových
aktivit města. „Po prvních dvou letech existence považujeme Pardubické tahouny za povedený krok – akce společně
propagujeme jednotným logem, vydáváme letáky s podrobnějšími informacemi a mapou, pro které máme vymyšlena turisticky
vyhledávaná distribuční místa. V letošním roce jsme přispěli další novinkou – společným webem. Všechny podporované akce
tak budou přehledně a posloupně seřazeny na jedné adrese www.tahouni.eu,“ poznamenala vedoucí odboru školství, kultury a
sportu pardubického magistrátu Ivana Liedermanová.
Pardubičtí tahouni Grand Festival Smíchu, Pardubické hudební jaro, Pardubický vinařský půlmaraton, Aviatická pouť
Pardubice, Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové, Městské slavnosti – Zrcadlo umění, Pardubické letní kino
Pernštejn, Czech Open, Pardubická juniorka, Sportovní park Pardubice, Pardubická vinařská noc, Koně v akci, Zlatá přilba,
Městské slavnosti – podzimní část, Velká pardubická s Českou pojišťovnou"
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Pardubický Febiofest bude na letišti promítat snímek Rozkoš v oblacích URL
WEB, Datum: 04.04.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000

Pardubickou část filmového festivalu Febiofest ve čtvrtek zahájí projekce filmu Do větru režisérky Sofie Šustkové. Festival v
kině Cinestar do soboty nabídne jedenáct snímků. Pořadatelé zůstali věrní i projekci na netradičním místě.
Letos to bude snímek režiséra a scenáristy Pedra Almodóvara Rozkoš v oblacích na pardubickém letišti.
„Festival zůstane věrný všemu, co se během dvaceti let v Pardubicích osvědčilo a pardubickému publiku činí radost a potěšení.
Prokáže, že je stále věkově i sociálně neohraničen. Může přijít každý, koho filmy a kultura obecně zajímají,“ uvedl pořadatel
pardubické části festivalu Jan Motyčka.
V pátek je například na programu film Pod jedním stromem islandského režiséra Hafsteinna Gunnara Sigurdssona o sousedské
válce.
Fotogalerie
Promítání filmu Katyň v rámci Febiofestu v bývalém vojenském prostoru ve Zdechovicích. Ve filmu Rozkoš v oblacích uvidíte i
Penelope Crúzovou a Antonia Banderase.
Promítání filmu Občan Havel v rámci Febiofestu v pardubickém pivovaru. Juraj Herz, jenž byl také hostem Febiofestu, vítá
diváky v pardubickém letním kině.
Zobrazit fotogalerii
Dále se mohou diváci těšit na komediální drama Krásný únik režiséra Paola Vitziho s Helen Mirrenovou a Donaldem
Sutherlandem v hlavních rolích. Stárnoucí manželé jsou vážně nemocní a nechtějí zemřít připojení na přístrojích.
V sobotu se v sálech bude mimo jiné promítat snímek Zimní bratři režiséra Hlynura Pálmasona. Dánské drama z odlehlého dolu
na vápenec stírá hranice mezi skutečností a snem.
Dále je v nabídce také film Neposlušnost Sebastiána Lelia, který vypráví příběh vztahu dvou žen v prostředí ortodoxní židovské
komunity. Mnohovrstevnaté drama o lásce, víře a ženských rolích bylo v pražské části festivalu jedním z nejvyhledávanějších
snímků.
Pardubický festival rovněž promítá filmy na neobvyklých místech. Promítalo se již třeba v krematoriu, v bývalých vojenských
prostorech ve Zdechovicích, na vlakovém nádraží nebo v pivovaru.
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Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek URL
WEB, Datum: 31.05.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Léto nabídne v Pardubicích dostatek sportovního i kulturního vyžití.
Dlouhá léta v Pardubicích platilo, že s létem ubývá možností kulturního i sportovního vyžití. Celý kraj ostatně bojuje s tím, že
pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než dost. A kromě
Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice.
Akce, která navazuje na úspěšný Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety stal nejnavštěvovanějším olympijským
parkem, i letos nabídne bohatý program. Konat se bude od 11. do 19. srpna v parku Na Špici.
Zapojit by se opět mělo několik desítek sportovních klubů z Pardubic a okolí. „Na stálých i variabilních stanovištích pak všechny
kluby stejně jako v letech předchozích prostřídáme a nabídneme jim možnost se prezentovat a nalákat nadšené děti do svých
řad. Podle mých informací se tato forma spolupráce – náboru osvědčila a vše by tedy mělo fungovat obdobně jako loni,“ uvedl
manažer projektu Pavel Stara.
Řada akcí se bude konat i na zámku, kde se představí šermíři, šachisté nebo jezdecký klub.
„Zámek je do akce zapojen už druhým rokem a návštěvníci zde najdou klid a krásný výhled na zámeckých rondelech,
harmonizující lekce jógy a také jedno překvapení jako připomínku 100. výročí založení naší republiky,“ řekl ředitel
Východočeského muzea Tomáš Libánek.
Zachován bude systém hracích karet. Ty budou moci děti z pardubických školek a škol získat za zvýhodněnou cenu. „Držitelé
hrací karty na ni budou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín – jako tradičně získají za zdolání 12 sportovních disciplín
diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín naši medaili,“ popsal Stara.
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Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek URL
WEB, Datum: 31.05.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Léto nabídne v Pardubicích dostatek sportovního i kulturního vyžití.
"Dlouhá léta v Pardubicích platilo, že s létem ubývá možností kulturního i sportovního vyžití. Celý kraj ostatně bojuje s tím, že
pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než dost. A kromě
Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice.
Akce, která navazuje na úspěšný Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety stal nejnavštěvovanějším olympijským
parkem, i letos nabídne bohatý program. Konat se bude od 11. do 19. srpna v parku Na Špici.
Zapojit by se opět mělo několik desítek sportovních klubů z Pardubic a okolí. „Na stálých i variabilních stanovištích pak všechny
kluby stejně jako v letech předchozích prostřídáme a nabídneme jim možnost se prezentovat a nalákat nadšené děti do svých
řad. Podle mých informací se tato forma spolupráce – náboru osvědčila a vše by tedy mělo fungovat obdobně jako loni,“ uvedl
manažer projektu Pavel Stara.
Řada akcí se bude konat i na zámku, kde se představí šermíři, šachisté nebo jezdecký klub.
„Zámek je do akce zapojen už druhým rokem a návštěvníci zde najdou klid a krásný výhled na zámeckých rondelech,
harmonizující lekce jógy a také jedno překvapení jako připomínku 100. výročí založení naší republiky,“ řekl ředitel
Východočeského muzea Tomáš Libánek.
Zachován bude systém hracích karet. Ty budou moci děti z pardubických školek a škol získat za zvýhodněnou cenu. „Držitelé
hrací karty na ni budou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín – jako tradičně získají za zdolání 12 sportovních disciplín
diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín naši medaili,“ popsal Stara.
Chybět nebude ani kultura
Součástí akce bude i kulturní program. „V Olympijském parku Pardubice dostaly prostor regionální kapely v rámci Happy
season stage. Zaslouží si svůj prostor pro prezentaci stejně jako sportovní kluby a dostanou ho znovu – každý všední den
odpoledne ve fanzóně,“ uvedl manažer projektu Pavel Stara. Park bude slavnostně otevřen zahajovacím koncertem pro celou
rodinu, první festivalový víkend nabídne kromě sportu také festival plný Ameriky Friends fest, druhý víkend pak Festival vůní,
chutí a řemesel."
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Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek URL
WEB, Datum: 31.05.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Léto nabídne v Pardubicích dostatek sportovního i kulturního vyžití.Lukostřelba. Ilustrační foto Foto: DENÍK/Lukáš
Horák
Dlouhá léta v Pardubicích platilo, že s létem ubývá možností kulturního i sportovního vyžití. Celý kraj ostatně bojuje s tím, že
pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než dost. A kromě
Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice.
Akce, která navazuje na úspěšný Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety stal nejnavštěvovanějším olympijským
parkem, i letos nabídne bohatý program. Konat se bude od 11. do 19. srpna v parku Na Špici.
Zapojit by se opět mělo několik desítek sportovních klubů z Pardubic a okolí. „Na stálých i variabilních stanovištích pak všechny
kluby stejně jako v letech předchozích prostřídáme a nabídneme jim možnost se prezentovat a nalákat nadšené děti do svých
řad. Podle mých informací se tato forma spolupráce – náboru osvědčila a vše by tedy mělo fungovat obdobně jako loni,“ uvedl
manažer projektu Pavel Stara.
Řada akcí se bude konat i na zámku, kde se představí šermíři, šachisté nebo jezdecký klub.
„Zámek je do akce zapojen už druhým rokem a návštěvníci zde najdou klid a krásný výhled na zámeckých rondelech,
harmonizující lekce jógy a také jedno překvapení jako připomínku 100. výročí založení naší republiky,“ řekl ředitel
Východočeského muzea Tomáš Libánek.
Zachován bude systém hracích karet. Ty budou moci děti z pardubických školek a škol získat za zvýhodněnou cenu. „Držitelé
hrací karty na ni budou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín – jako tradičně získají za zdolání 12 sportovních disciplín
diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín naši medaili,“ popsal Stara.
Součástí akce bude i kulturní program. „V Olympijském parku Pardubice dostaly prostor regionální kapely v rámci Happy
season stage. Zaslouží si svůj prostor pro prezentaci stejně jako sportovní kluby a dostanou ho znovu – každý všední den
odpoledne ve fanzóně,“ uvedl manažer projektu Pavel Stara. Park bude slavnostně otevřen zahajovacím koncertem pro celou
rodinu, první festivalový víkend nabídne kromě sportu také festival plný Ameriky Friends fest, druhý víkend pak Festival vůní,
chutí a řemesel.
Autor: Lenka Štěpánková
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Park nabídne sport i kulturu
TISK, Datum: 31.05.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Rubrika: Titulní strana

Sportovní park Pardubice se bude konat od 11. do 19. srpna v parku Na Špici. Pardubice – Dlouhá léta v Pardubicích platilo,
že s létem ubývá možností kulturního i sportovního vyžití. Celý kraj ostatně bojuje s tím, že pravidelně opanuje chvost žebříčku
návštěvnosti.
Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než dost. A kromě Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní
park Pardubice.
Akce, která navazuje na úspěšný Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety stal nejnavštěvovanějším olympijským
parkem, i letos nabídne bohatý program. Konat se bude od 11. do 19. srpna v parku Na Špici.
Zapojit by se opět mělo několik desítek sportovních klubů z Pardubic a okolí.
„Na stálých i variabilních stanovištích pak všechny kluby stejně jako v letech předchozích prostřídáme a nabídneme jim
možnost se prezentovat a nalákat nadšené děti do svých řad.
Podle mých informací se tato forma spolupráce – náboru osvědčila a vše by tedy mělo fungovat obdobně jako loni,“ uvedl
manažer projektu Pavel Stara.
Řada akcí se bude konat i na zámku, kde se představí šermíři, šachisté nebo jezdecký klub.
...3
Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek
dokončení ze strany 1
„Zámek je do akce zapojen už druhým rokem a návštěvníci zde najdou klid a krásný výhled na zámeckých rondelech,
harmonizující lekce jógy a také jedno překvapení jako připomínku stého výročí založení naší republiky,“ řekl ředitel
Východočeského muzea Tomáš Libánek.
Zachován bude systém hracích karet. Ty budou moci děti z pardubických školek a škol získat za zvýhodněnou cenu. „Držitelé
hrací karty na ni budou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín – jako tradičně získají za zdolání 12 sportovních disciplín
diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín naši medaili,“ popsal Stara.
Chybět nebude ani kultura
Součástí akce bude i kulturní program. „V Olympijském parku Pardubice dostaly prostor regionální kapely v rámci Happy
season stage. Zaslouží si svůj prostor pro prezentaci stejně jako sportovní kluby a dostanou ho znovu – každý všední den
odpoledne ve fanzóně,“ uvedl manažer projektu Pavel Stara. Park bude slavnostně otevřen zahajovacím koncertem pro celou
rodinu, první festivalový víkend nabídne kromě sportu také festival plný Ameriky Friends fest, druhý víkend pak Festival vůní,
chutí a řemesel.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

35 / 344

Zpět

Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek
TISK, Datum: 01.06.2018, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 1 120, Čtenost: 3 147, Rubrika: Svitavsko a okolí

Pardubice – Dlouhá léta v Pardubicích platilo, že s létem ubývá možností kulturního i sportovního vyžití. Celý kraj ostatně bojuje
s tím, že pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti.
Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než dost. A kromě Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní
park Pardubice.
Akce, která navazuje na úspěšný Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety stal nejnavštěvovanějším olympijským
parkem, i letos nabídne bohatý program. Konat se bude od 11. do 19. srpna v parku Na Špici. Zapojit by se opět mělo několik
desítek sportovních klubů z Pardubic a okolí. „Na stálých i variabilních stanovištích pak všechny kluby stejně jako v letech
předchozích prostřídáme a nabídneme jim možnost se prezentovat a nalákat nadšené děti do svých řad. Podle mých informací
se tato forma spolupráce – náboru osvědčila a vše by tedy mělo fungovat obdobně jako loni,“ uvedl manažer projektu Pavel
Stara. Řada akcí se bude konat i na zámku, kde se představí šermíři, šachisté nebo jezdecký klub. „Zámek je do akce zapojen
už druhým rokem a návštěvníci zde najdou klid a krásný výhled na zámeckých rondelech, harmonizující lekce jógy a také jedno
překvapení jako připomínku stého výročí založení naší republiky,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.
Zachován bude systém hracích karet. Ty budou moci děti z pardubických školek a škol získat za zvýhodněnou cenu. „Držitelé
hrací karty na ni budou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín – jako tradičně získají za zdolání 12 sportovních disciplín
diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín naši medaili,“ popsal Stara.

Region vydání: Východní Čechy
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Park nabídne sport a kulturu. Zapojí se i zámek URL
WEB, Datum: 03.06.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Z regionu
Pardubice - Léto nabídne v Pardubicích dostatek sportovního i kulturního vyžití.
"Dlouhá léta v Pardubicích platilo, že s létem ubývá možností kulturního i sportovního vyžití. Celý kraj ostatně bojuje s tím, že
pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než dost. A kromě
Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice.
Akce, která navazuje na úspěšný Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety stal nejnavštěvovanějším olympijským
parkem, i letos nabídne bohatý program. Konat se bude od 11. do 19. srpna v parku Na Špici.
Zapojit by se opět mělo několik desítek sportovních klubů z Pardubic a okolí. „Na stálých i variabilních stanovištích pak všechny
kluby stejně jako v letech předchozích prostřídáme a nabídneme jim možnost se prezentovat a nalákat nadšené děti do svých
řad. Podle mých informací se tato forma spolupráce – náboru osvědčila a vše by tedy mělo fungovat obdobně jako loni,“ uvedl
manažer projektu Pavel Stara.
Řada akcí se bude konat i na zámku, kde se představí šermíři, šachisté nebo jezdecký klub.
„Zámek je do akce zapojen už druhým rokem a návštěvníci zde najdou klid a krásný výhled na zámeckých rondelech,
harmonizující lekce jógy a také jedno překvapení jako připomínku 100. výročí založení naší republiky,“ řekl ředitel
Východočeského muzea Tomáš Libánek.
Zachován bude systém hracích karet. Ty budou moci děti z pardubických školek a škol získat za zvýhodněnou cenu. „Držitelé
hrací karty na ni budou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín – jako tradičně získají za zdolání 12 sportovních disciplín
diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín naši medaili,“ popsal Stara.
Chybět nebude ani kultura
Součástí akce bude i kulturní program. „V Olympijském parku Pardubice dostaly prostor regionální kapely v rámci Happy
season stage. Zaslouží si svůj prostor pro prezentaci stejně jako sportovní kluby a dostanou ho znovu – každý všední den
odpoledne ve fanzóně,“ uvedl manažer projektu Pavel Stara. Park bude slavnostně otevřen zahajovacím koncertem pro celou
rodinu, první festivalový víkend nabídne kromě sportu také festival plný Ameriky Friends fest, druhý víkend pak Festival vůní,
chutí a řemesel."
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Letní kino se opět stěhuje. Tentokrát do Polabin
TISK, Datum: 08.06.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 145 054, Prodáno: 118 390, Čtenost: 554 152,
Rubrika: Kraj Pardubický

Už se zdálo, že pardubické letní kino , které bezplatně promítá od prázdnin 2006, konečně našlo své pevné místo. Ovšem po
pouhém roce musí biograf od bývalých jatek pryč.
Tentokrát bude fungovat na louce nedaleko od Wonkova mostu.
PARDUBICE Provozovatel Letního kina Pernštejn Jan Motyčka si musí už tak trochu připadat jako blázen. Vždy se někde usadí
s tím, že má pevné místo pro svůj biograf, ale nakonec se musí stěhovat někam dál. Nejprve musel pryč z Tyršových sadů a
nyní opouští i parcelu po bývalých jatkách.
„Když jsem viděl, že tam na jaře město nasypalo štěrk pro potřeby parkoviště, tak mne jímala hrůza. Nikdo nám vlastně nic
neřekl a my zase relativně na poslední chvíli museli začít hledat nové místo pro kino,“ postěžoval si Jan Motyčka.
Radní mu dlouhodobě nabízí plochu vedle skateparku, ale tam provozovatelé kina příliš nechtějí. „Není to tam hezké, navíc je
to poměrně daleko z centra,“ uvedl mnohokrát Motyčka.
Hledal tak jinde a poprvé se chytil mimo první městský obvod. Vše totiž nasvědčuje tomu, že promítat se bude na louce na
pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky. „Pozemková komise města už schválila dva měsíce pronájmu prostoru na
pravém břehu Labe pro potřeby kina,“ uvedl Motyčka s tím, že se plátno a další zázemí bude stavět nedaleko místa, kde
radnice Polabin pravidelně pořádá pálení čarodějnic.
„Ještě zbývá doladit povolení s krajským úřadem, ale to by měla být formalita. Vše nasvědčuje tomu, že kino letos bude u nás,“
říká starosta druhého městského obvodu Radek Hejný.
Ovšem Motyčka s kolegy je už poměrně unavený z neustálého kočování po městě a chce mít jistotu pronájmu na deset let.
„Nicméně vzhledem k ekonomické náročnosti projektu je nutný nájem na delší dobu. Každé stěhování pro nás znamená
například zakopání kabelů a další úpravy okolí, tak aby se kino odehrávalo v důstojném prostředí,“ řekl Motyčka, který
například v minulém roce na ploše nedaleko zdymadla nechal postavit i kurt na beach volejbal.
Ten už také zveřejnil program na oba letní měsíce. Z něho je patrné, že se oproti minulým letům bude více sázet na klasiku. Na
plátně se tak například objeví snímky nedávno zesnulého úspěšného českého režiséra Miloše Formana. Diváci se mohou těšit
na filmy Lid versus Larry Flynt, Goyovy přízraky, Muž na Měsíci, Valmont, Amadeus, Ragtime, Vlasy nebo kultovní Přelet nad
kukaččím hnízdem.
Samozřejmě se však v plánu promítání objevují i relativní novinky z posledního období. Plno se tak dá čekat v případě pěkného
počasí na filmy Tvář vody, Dunkerk, Auta 3, Nejtemnější hodina, Spider-Man: Homecoming nebo na letošní americký hit Black
Panther.
Fakta Výběr z programu Letního kina Pernštejn Pardubice 28. června: Goyovy přízraky 30. června: Dunkerk 4. července: Coco
5. července: Muž na Měsíci 6. července: Bába z ledu 10. července: John Wick 2 11. července: Auta 3 19. července: Valmont
21. července: Tvář vody 26. července: Amadeus 28. července: Nejtemnější hodina 2. srpna: Ragtime 5. srpna: Black Panther
9. srpna: Vlasy 13. srpna: Lego Batman 25. srpna: Lajka 26. srpna: Americký zabiják 28. srpna: Wonder Woman 30. srpna:
Taking Off

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto autor: Foto: Radek Kalhous, MAFRA
Foto popis: Zase jinam Jen pouhé jedny prázdniny promítalo letní kino u zdymadla. Nyní se stěhuje na druhý břeh Labe.
Promítat se bude na louce nedaleko Polabin.
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Letní kino se opět stěhuje. Tentokrát do Polabin URL
WEB, Datum: 10.06.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - sport
Už se zdálo, že pardubické letní kino , které bezplatně promítá od prázdnin roku 2006, konečně našlo své pevné místo.
Ovšem po pouhém roce musí biograf od bývalých jatek pryč. Tentokrát bude fungovat na louce nedaleko od Wonkova mostu.
Provozovatel Letního kina Pernštejn Jan Motyčka si musí už tak trochu připadat jako blázen. Vždy se někde usadí s tím, že má
pevné místo pro svůj biograf, ale nakonec se musí stěhovat někam dál. Nejprve musel pryč z Tyršových sadů a nyní opouští i
parcelu po bývalých jatkách.
„Když jsem viděl, že tam na jaře město nasypalo štěrk pro potřeby parkoviště, tak mne jímala hrůza. Nikdo nám vlastně nic
neřekl a my zase relativně na poslední chvíli museli začít hledat nové místo pro kino,“ postěžoval si Jan Motyčka.
Radní mu dlouhodobě nabízejí plochu vedle skateparku, ale tam provozovatelé kina příliš nechtějí. „Není to tam hezké, navíc je
to poměrně daleko z centra,“ uvedl mnohokrát Motyčka.
Hledal tak jinde a poprvé se chytil mimo první městský obvod. Vše totiž nasvědčuje tomu, že promítat se bude na louce na
pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky.
„Pozemková komise města už schválila dva měsíce pronájmu prostoru na pravém břehu Labe pro potřeby kina,“ uvedl Motyčka
s tím, že se plátno a další zázemí bude stavět nedaleko místa, kde radnice Polabin pravidelně pořádá pálení čarodějnic.
„Ještě zbývá doladit povolení s krajským úřadem, ale to by měla být formalita. Vše nasvědčuje tomu, že kino letos bude u nás,“
říká starosta druhého městského obvodu Radek Hejný.
Ovšem Motyčka s kolegy je už poměrně unavený z neustálého kočování po městě a chce mít jistotu pronájmu na deset let.
„Nicméně vzhledem k ekonomické náročnosti projektu je nutný nájem na delší dobu. Každé stěhování pro nás znamená
například zakopání kabelů a další úpravy okolí, tak aby se kino odehrávalo v důstojném prostředí,“ řekl Motyčka, který
například v minulém roce na ploše nedaleko zdymadla nechal postavit i kurt na beach volejbal.
Ten už také zveřejnil program na oba letní měsíce. Z něho je patrné, že se oproti minulým letům bude více sázet na klasiku. Na
plátně se tak například objeví snímky nedávno zesnulého úspěšného českého režiséra Miloše Formana. Diváci se mohou těšit
na filmy Lid versus Larry Flynt, Goyovy přízraky, Muž na Měsíci, Valmont, Amadeus, Ragtime, Vlasy nebo kultovní Přelet nad
kukaččím hnízdem.
Samozřejmě se však v plánu promítání objevují i relativní novinky z posledního období. Plno se tak dá čekat v případě pěkného
počasí na filmy Tvář vody, Dunkerk, Auta 3, Nejtemnější hodina, Spider-Man: Homecoming nebo na letošní americký hit Black
Panther.
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Letní kino se opět stěhuje. Tentokrát do Polabin
TISK, Datum: 11.06.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (zln), Vytištěno: 145 054, Prodáno: 118 390, Čtenost: 554 152, Rubrika: Kraj
Hradecký

PARDUBICE Už se zdálo, že pardubické letní kino , které o prázdninách bezplatně promítá od roku 2006, konečně našlo své
pevné místo. Avšak po roce musí od bývalých jatek pryč. Tentokrát bude promítat na louce nedaleko od Wonkova mostu.
Provozovatel Letního kina Pernštejn Jan Motyčka si musí už připadat jako blázen. Vždy se někde usadí, že má pevné místo, ale
nakonec se musí stěhovat. Nejprve musel z Tyršových sadů a nyní opouští bývalá jatka. „Když jsem viděl, že tam na jaře město
nasypalo štěrk pro parkoviště, jímala mne hrůza. Nikdo nám vlastně nic neřekl a my zase na poslední chvíli museli začít hledat
nové místo pro kino,“ postěžoval si Motyčka. Radní mu dlouhodobě nabízejí plochu vedle skateparku, ale tam provozovatel
nechce. „Není to hezké, navíc je to daleko z centra,“ uvedl mnohokrát Motyčka.
Hledal jinde a poprvé se chytl mimo první městský obvod. Vše totiž nasvědčuje tomu, že promítat se bude na louce na pravém
břehu Labe u mostu Pavla Wonky. „Pozemková komise města už schválila dva měsíce pronájmu prostoru na pravém břehu
Labe pro potřeby kina,“ uvedl Motyčka. Plátno a další zázemí se bude stavět nedaleko místa, kde radnice Polabin pravidelně
pořádá pálení čarodějnic.
„Ještě zbývá doladit povolení s krajským úřadem, ale to by měla být formalita. Vše nasvědčuje tomu, že kino letos bude u nás,“
říká starosta druhého městského obvodu Radek Hejný.
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Letní kino v Pardubicích se bude nejspíš zase stěhovat, do Polabin URL
WEB, Datum: 13.06.2018, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Tomáš Kubelka, RU / den: 68 220

Pardubické letní kino , které promítá po celé prázdniny už 14 let, najdou diváci s největší pravděpodobností zase na jiném
místě. Z Tyršových sadů se nejprve přesunulo k hlavnímu vlakovému nádraží, loni se pak vrátilo do těsné blízkosti parku, letos
ho postaví organizátoři na louku nedaleko Wonkova mostu.
Co se týče programu, vsadili pak promotéři na filmovou klasiku.
„Mnoho let zachováváme stejnou dramaturgickou linku, to znamená, že v pondělí hrajeme rodinné filmy, v úterý to jsou filmy
napříč světem, ve středu to jsou filmy tradičně dětské, animované. Ve čtvrtek dokumenty a náročnější snímky, například v
loňském roce to byla produkce HBO, v letošním roce to jsou filmy Miloše Formana. V pátek to jsou to české filmy, v sobotu
Oscarové snímky a v neděli filmy komerčně úspěšné,“ popisuje promotér Jan Motyčka.
Letos bude kino opět na jiném místě, tentokrát v Polabinách. Místo si ale promotér pochvaluje. „To místo je úžasné, je to
krásná louka s cestami okolo, přitom vzdáleno 500 metrů z centra města. Je až neuvěřitelné, že jste v místě, kde vidíte srnky.
Je dostupné ze všech stran, lidé mohou parkovat na parkovišti u Arnošta, od loňského místa je to vzdálené asi 700 metrů. Pro
letní kino ideální místo, ale hlavní je, že zůstane aspekt přírody.“
Milovníci filmů si v létě přišli na své. Letní kina promítala v Chrudimi, Hlinsku nebo Heřmanově Městci. Promítalo se i v
Pardubicích, kde vzniklo letní kino v roce 2006 a od té doby se stalo fenoménem.
Projekce filmů budou začínat jako v každém předchozím ročníku v červenci od půl desáté večer, v srpnu od 21 hodin, tedy po
setmění.
Kino promítá o prázdninách každý den a projekci může překazit jen velká nepřízeň počasí. „Za třináct let se nepromítalo jen za
intenzivního deště, krupobití, v okamžiku, kdy byl areál podmáčený, takže jen v extrémních případech, kdy prší celý den a je
předpověď, že bude pršet i celou noc,“ říká Motyčka.
První promítací den je naplánované na středu 27. června a diváci uvidí český snímek Do větru.
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Letní kino v Pardubicích
RÁDIO, Datum: 13.06.2018, Zdroj: ČRo Pardubice, Zpráva: 1, Poslechovost pořadu: 6 896

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
Pardubické letní kino se letos přestěhuje na louku u Vonkova mostu. Provozovatelé tvrdí, že nový prostor je pro projekce
ideální. Je v centru města a zároveň v parkovém prostředí. V programové nabídce se pak organizátoři budou držet
osvědčeného modelu z minulých let, říká promotér Jan Motyčka.
Jan MOTYČKA, promotér
V pondělí hrajeme filmy rodinné. V úterý jsou to filmy napříč světem. Ve středu jsou to filmy tradičně dětské, animované. Ve
čtvrtek jsou to dokumenty. Jsou to filmy spíše náročnější. Potom jsou to v pátek české filmy. V sobotu tradičně snímky oskarové
a v neděli jsou to filmy komerčně úspěšné.

Letní kino v Pardubicích se bude nejspíš zase stěhovat, do Polabin URL
WEB, Datum: 13.06.2018, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, RU / den: 39 562, Rubrika: Film

Pardubické letní kino , které promítá po celé prázdniny už 14 let, najdou diváci s největší pravděpodobností zase na jiném
místě. Z Tyršových sadů se nejprve přesunulo k hlavnímu vlakovému nádraží, loni se pak vrátilo do těsné blízkosti parku, letos
ho postaví organizátoři na louku nedaleko Wonkova mostu.
V centru, přitom v přírodě
Letos bude kino opět na jiném místě, tentokrát v Polabinách. Místo si ale promotér pochvaluje. „To místo je úžasné, je to
krásná louka s cestami okolo, přitom vzdáleno 500 metrů z centra města. Je až neuvěřitelné, že jste v místě, kde vidíte srnky.
Je dostupné ze všech stran, lidé mohou parkovat na parkovišti u Arnošta, od loňského místa je to vzdálené asi 700 metrů. Pro
letní kino ideální místo, ale hlavní je, že zůstane aspekt přírody.“
„Mnoho let zachováváme stejnou dramaturgickou linku, to znamená, že v pondělí hrajeme rodinné filmy, v úterý to jsou filmy
napříč světem, ve středu to jsou filmy tradičně dětské, animované. Ve čtvrtek dokumenty a náročnější snímky, například v
loňském roce to byla produkce HBO, v letošním roce to jsou filmy Miloše Formana. V pátek to jsou české filmy, v sobotu
oscarové snímky a v neděli filmy komerčně úspěšné,“ popisuje promotér Jan Motyčka.
První promítací den je naplánované na středu 27. června a diváci uvidí český snímek Do větru.
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„Kino bude mít v Polabinách ještě romantičtější atmosféru“ URL
WEB, Datum: 19.06.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000

Pardubice /ROZHOVOR/ – Pardubické letní kino Pernštejn se bude opět stěhovat. Nové sídlo nalezne na louce nedaleko
Wonkova mostu. V pondělí to schválila rada města, což kvitují oba šéfové projektu, který v krajském městě funguje už od roku
2006, Jan Motyčka a Tomáš Drechsler.
dnes 10:16
Jak nové místo pro letní kino hodnotíte?Motyčka: Ten prostor je naprosto úžasný a troufám si tvrdit, že atmosféra tam bude
romantičtější než v Tyršových sadech. Připadáte si tam jako v lese padesát kilometrů od Pardubic, ale otočíte se a uvidíte logo
Paláce Pardubice. Velkou výhodou je možnost parkování u kotvícího Arnošta z Pardubic, kde v podvečer bývá zcela prázdno.
Stejně tak zastávka MHD je vzdálená jen pár kroků. Nadto je takový prostor ideálním prostředkem k výchově dětí ke vztahu k
přírodě. Na tento aspekt chceme navázat a do programu zařadit několik edukativních snímků na dané téma.
Jaký máte názor na věčné stěhování kina?Motyčka: Bereme to jako součást každoročního koloritu. Kdyby to tak nebylo,
připadali bychom si nevyužití. Dost možná by naběhl syndrom prázdného hnízda. (smích) Byli jsme na to připraveni.
Nemáte toho už plné zuby?Motyčka: Právě že naopak, kdybychom se nestěhovali, mohlo by to přestat být zajímavé. (smích)
Kino patří mezi Pardubické tahouny, proč tedy nemá větší zázemí od města?
Motyčka: Naší interpretací je krom podpory samotné také výzva táhnout, rozumějme rozšiřovat naše kulturní působení v co
největší oblast. Tedy neustrnout na jednom místě. Obrazně i doslova.
Kolik jste měli času na to, abyste vybrali nové místo?Motyčka: Jak již název projektu napovídá, kino je letní, tedy proč jej
chystat v zimě. Nový prostor je naprosto dokonalý – až na absenci elektrického rozvaděče. Instalace elektrické přípojky je
nákladná a lze ji realizovat pouze za předpokladu dlouhodobého využití. Pročež do tohoto projektu vstoupil spolek Pardubice
Zelená brána Polabí, který byl založen k podpoře cestovního ruchu. A právě tento spolek by mohl prostor dlouhodobě
spravovat a udržovat v takovém stavu, aby zůstal zachován jeho přírodní charakter, ale zároveň mohl potěšit naše občany.
Chystáte kromě změny místa i nějaké další novinky?Drechsler: Dramaturgie letošního ročníku zůstává neměnná. Pondělní
večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským,
animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším snímkům, pátek českým filmům, sobota snímkům oscarovým a neděle
komerčně úspěšným.
Motyčka: Letošní ročník bude zároveň poctou nejslavnějšímu českému režisérovi Miloši Formanovi, jenž v polovině dubna
zemřel. Bude to ucelená přehlídka Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde obdoby. Na stříbrném
plátně pod hvězdnou oblohou se tak budou promítat například snímky Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy, Ragtime,
Amadeus, Valmont, Muž na Měsíci, Goyovy přízraky a Lid versus Larry Flynt.
Drechsler: Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem, tak s úspěchy
slavného režiséra za velkou louží. Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a
přátel Jan Chicago Novák. Letní kino jako bonus nabídne i dokumenty mapující Formanovy životní osudy.
Které filmy z programu byste vypíchli?Drechsler: Určitě Formanovy snímky a z nové tvorby především Dunkerk, Bábu z ledu, Tři
billboardy nebo Star Wars.
Motyčka: Program je sestavený tak, aby si v něm každý něco našel.
Promítání odstartuje snímek Do větru, který byl k vidění i na zahájení Febiofestu. Proč zrovna tento film?
Drechsler: Je to letní česká boatmovie, tedy jak jinak začít letní kino na břehu Labe. Autorům filmu se v Pardubicích už při
Febiofestu viditelně zalíbilo. Na základě této velmi pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli tvůrce pozvat také do Pardubického
letního kina Pernštejn.
Dorazí i nějaké další filmové delegace?Motyčka: Měla by být téměř ke každému českému filmu. Zásadní věcí je, že delegace
nepřijedou limuzínou, ale lodí.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

48 / 344

Zpět

„Kino bude mít v Polabinách ještě romantičtější atmosféru“
TISK, Datum: 19.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Rubrika: Pardubicko a
okolí

Pardubické letní kino se přesune na louku nedaleko Wonkova mostu.
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Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn se bude opět stěhovat. Nové sídlo nalezne na louce nedaleko Wonkova mostu.
Včera to schválila rada města, což kvitují oba šéfové projektu, který v krajském městě funguje už od roku 2006, JAN MOTYČKA
a TOMÁŠ DRECHSLER.
* Jak nové místo pro letní kino hodnotíte?
Motyčka: Ten prostor je naprosto úžasný a troufám si tvrdit, že atmosféra tam bude romantičtější než v Tyršových sadech.
Připadáte si tam jako v lese padesát kilometrů od Pardubic, ale otočíte se a uvidíte logo Paláce Pardubice. Velkou výhodou je
možnost parkování u kotvícího Arnošta z Pardubic, kde v podvečer bývá zcela prázdno. Stejně tak zastávka MHD je vzdálená
jen pár kroků. Nadto je takový prostor ideálním prostředkem k výchově dětí ke vztahu k přírodě. Na tento aspekt chceme
navázat a do programu zařadit několik edukativních snímků na dané téma.
* Jaký máte názor na věčné stěhování kina?
Motyčka: Bereme to jako součást každoročního koloritu. Kdyby to tak nebylo, připadali bychom si nevyužití. Dost možná by
naběhl syndrom prázdného hnízda. (smích) Byli jsme na to připraveni.
* Nemáte toho už plné zuby?
Motyčka: Právě že naopak, kdybychom se nestěhovali, mohlo by to přestat být zajímavé. (smích)
* Kino patří mezi Pardubické tahouny, proč tedy nemá větší zázemí od města?
Motyčka: Naší interpretací je krom podpory samotné také výzva táhnout, rozumějme rozšiřovat naše kulturní působení v co
největší oblast. Tedy neustrnout na jednom místě. Obrazně i doslova.
* Kolik jste měli času na to, abyste vybrali nové místo?
Motyčka: Jak již název projektu napovídá, kino je letní, tedy proč jej chystat v zimě. Nový prostor je naprosto dokonalý – až na
absenci elektrického rozvaděče. Instalace elektrické přípojky je nákladná a lze ji realizovat pouze za předpokladu
dlouhodobého využití. Pročež do tohoto projektu vstoupil spolek Pardubice Zelená brána Polabí, který byl založen k podpoře
cestovního ruchu. A právě tento spolek by mohl prostor dlouhodobě spravovat a udržovat v takovém stavu, aby zůstal
zachován jeho přírodní charakter, ale zároveň mohl potěšit naše občany.
* Chystáte kromě změny místa i nějaké další novinky?
Drechsler: Dramaturgie letošního ročníku zůstává neměnná. Pondělní večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní
zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským, animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším
snímkům, pátek českým filmům, sobota snímkům oscarovým a neděle komerčně úspěšným. Motyčka: Letošní ročník bude
zároveň poctou nejslavnějšímu českému režisérovi Miloši Formanovi, jenž v polovině dubna zemřel. Bude to ucelená přehlídka
Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde obdoby. Na stříbrném plátně pod hvězdnou oblohou se tak
budou promítat například snímky Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy, Ragtime, Amadeus, Valmont, Muž na Měsíci, Goyovy
přízraky a Lid versus Larry Flynt. Drechsler: Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost
jak s novým místem, tak s úspěchy slavného režiséra za velkou louží. Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z
jeho nejbližších spolupracovníků a přátel Jan Chicago Novák. Letní kino jako bonus nabídne i dokumenty mapující Formanovy
životní osudy.
* Které filmy z programu byste vypíchli?
Drechsler: Určitě Formanovy snímky a z nové tvorby především Dunkerk, Bábu z ledu, Tři billboardy nebo Star Wars. Motyčka:
Program je sestavený tak, aby si v něm každý něco našel.
* Promítání odstartuje snímek Do větru, který byl k vidění i na zahájení Febiofestu. Proč zrovna tento film?
Drechsler: Je to letní česká boatmovie, tedy jak jinak začít letní kino na břehu Labe. Autorům filmu se v Pardubicích už při
Febiofestu viditelně zalíbilo. Na základě této velmi pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli tvůrce pozvat také do Pardubického
letního kina Pernštejn.
* Dorazí i nějaké další filmové delegace?
Motyčka: Měla by být téměř ke každému českému filmu. Zásadní věcí je, že delegace nepřijedou limuzínou, ale lodí.
Výběr z programu 28. června: Goyovy přízraky 30. června: Dunkerk 6. července: Bába z ledu 7. července: Tři billboardy
kousek za Ebbingem 12. července: Lid versus Larry Flint 20. července: Po strništi
bos 2. srpna: Ragtime 9. srpna: Vlasy 21. srpna: Bratři Lumiérové 23. srpna: Přelet nad kukaččím hnízdem 30. srpna: Taking
Off

Foto autor: Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis: HLAVNÍ TVÁŘE letního kina (zleva) Tomáš Drechsler a Jan Motyčka.
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„Kino bude mít v Polabinách ještě romantičtější atmosféru“ URL
WEB, Datum: 19.06.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice /ROZHOVOR/ - Pardubické letní kino Pernštejn se bude opět stěhovat. Nové sídlo nalezne na louce nedaleko
Wonkova mostu. V pondělí to schválila rada města, což kvitují oba šéfové projektu, který v krajském městě funguje už od roku
2006, Jan Motyčka a Tomáš Drechsler.
"Jak nové místo pro letní kino hodnotíte? Motyčka: Ten prostor je naprosto úžasný a troufám si tvrdit, že atmosféra tam bude
romantičtější než v Tyršových sadech. Připadáte si tam jako v lese padesát kilometrů od Pardubic, ale otočíte se a uvidíte logo
Paláce Pardubice. Velkou výhodou je možnost parkování u kotvícího Arnošta z Pardubic, kde v podvečer bývá zcela prázdno.
Stejně tak zastávka MHD je vzdálená jen pár kroků. Nadto je takový prostor ideálním prostředkem k výchově dětí ke vztahu k
přírodě. Na tento aspekt chceme navázat a do programu zařadit několik edukativních snímků na dané téma.
Jaký máte názor na věčné stěhování kina? Motyčka: Bereme to jako součást každoročního koloritu. Kdyby to tak nebylo,
připadali bychom si nevyužití. Dost možná by naběhl syndrom prázdného hnízda. (smích) Byli jsme na to připraveni.
Nemáte toho už plné zuby? Motyčka: Právě že naopak, kdybychom se nestěhovali, mohlo by to přestat být zajímavé. (smích)
Kino patří mezi Pardubické tahouny, proč tedy nemá větší zázemí od města? Motyčka: Naší interpretací je krom podpory
samotné také výzva táhnout, rozumějme rozšiřovat naše kulturní působení v co největší oblast. Tedy neustrnout na jednom
místě. Obrazně i doslova.
Kolik jste měli času na to, abyste vybrali nové místo? Motyčka: Jak již název projektu napovídá, kino je letní, tedy proč jej
chystat v zimě. Nový prostor je naprosto dokonalý – až na absenci elektrického rozvaděče. Instalace elektrické přípojky je
nákladná a lze ji realizovat pouze za předpokladu dlouhodobého využití. Pročež do tohoto projektu vstoupil spolek Pardubice
Zelená brána Polabí, který byl založen k podpoře cestovního ruchu. A právě tento spolek by mohl prostor dlouhodobě
spravovat a udržovat v takovém stavu, aby zůstal zachován jeho přírodní charakter, ale zároveň mohl potěšit naše občany.
Chystáte kromě změny místa i nějaké další novinky? Drechsler: Dramaturgie letošního ročníku zůstává neměnná. Pondělní
večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským,
animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším snímkům, pátek českým filmům, sobota snímkům oscarovým a neděle
komerčně úspěšným. Motyčka: Letošní ročník bude zároveň poctou nejslavnějšímu českému režisérovi Miloši Formanovi, jenž v
polovině dubna zemřel. Bude to ucelená přehlídka Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde obdoby.
Na stříbrném plátně pod hvězdnou oblohou se tak budou promítat například snímky Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy,
Ragtime, Amadeus, Valmont, Muž na Měsíci, Goyovy přízraky a Lid versus Larry Flynt. Drechsler: Ojedinělý festival na počest
Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem, tak s úspěchy slavného režiséra za velkou louží.
Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a přátel Jan Chicago Novák. Letní kino
jako bonus nabídne i dokumenty mapující Formanovy životní osudy.
Které filmy z programu byste vypíchli? Drechsler: Určitě Formanovy snímky a z nové tvorby především Dunkerk, Bábu z ledu,
Tři billboardy nebo Star Wars. Motyčka: Program je sestavený tak, aby si v něm každý něco našel.
Promítání odstartuje snímek Do větru, který byl k vidění i na zahájení Febiofestu. Proč zrovna tento film? Drechsler: Je to letní
česká boatmovie, tedy jak jinak začít letní kino na břehu Labe. Autorům filmu se v Pardubicích už při Febiofestu viditelně
zalíbilo. Na základě této velmi pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli tvůrce pozvat také do Pardubického letního kina
Pernštejn.
Dorazí i nějaké další filmové delegace? Motyčka: Měla by být téměř ke každému českému filmu. Zásadní věcí je, že delegace
nepřijedou limuzínou, ale lodí.
Výběr z programu 28. června: Goyovy přízraky 30. června: Dunkerk 6. července: Bába z ledu 7. července: Tři billboardy
kousek za Ebbingem 12. července: Lid versus Larry Flynt 20. července: Po strništi bos 2. srpna: Ragtime 9. srpna: Vlasy 21.
srpna: Bratři Lumiérové 23. srpna: Přelet nad kukaččím hnízdem 30. srpna: Taking Off"
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„Kino bude mít v Polabinách ještě romantičtější atmosféru“ URL
WEB, Datum: 19.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice /ROZHOVOR/ – Pardubické letní kino Pernštejn se bude opět stěhovat. Nové sídlo nalezne na louce nedaleko
Wonkova mostu. V pondělí to schválila rada města, což kvitují oba šéfové projektu, který v krajském městě funguje už od roku
2006, Jan Motyčka a Tomáš Drechsler.
"Jak nové místo pro letní kino hodnotíte? Motyčka: Ten prostor je naprosto úžasný a troufám si tvrdit, že atmosféra tam bude
romantičtější než v Tyršových sadech. Připadáte si tam jako v lese padesát kilometrů od Pardubic, ale otočíte se a uvidíte logo
Paláce Pardubice. Velkou výhodou je možnost parkování u kotvícího Arnošta z Pardubic, kde v podvečer bývá zcela prázdno.
Stejně tak zastávka MHD je vzdálená jen pár kroků. Nadto je takový prostor ideálním prostředkem k výchově dětí ke vztahu k
přírodě. Na tento aspekt chceme navázat a do programu zařadit několik edukativních snímků na dané téma.
Jaký máte názor na věčné stěhování kina? Motyčka: Bereme to jako součást každoročního koloritu. Kdyby to tak nebylo,
připadali bychom si nevyužití. Dost možná by naběhl syndrom prázdného hnízda. (smích) Byli jsme na to připraveni.
Nemáte toho už plné zuby? Motyčka: Právě že naopak, kdybychom se nestěhovali, mohlo by to přestat být zajímavé. (smích)
Kino patří mezi Pardubické tahouny, proč tedy nemá větší zázemí od města? Motyčka: Naší interpretací je krom podpory
samotné také výzva táhnout, rozumějme rozšiřovat naše kulturní působení v co největší oblast. Tedy neustrnout na jednom
místě. Obrazně i doslova.
Kolik jste měli času na to, abyste vybrali nové místo? Motyčka: Jak již název projektu napovídá, kino je letní, tedy proč jej
chystat v zimě. Nový prostor je naprosto dokonalý – až na absenci elektrického rozvaděče. Instalace elektrické přípojky je
nákladná a lze ji realizovat pouze za předpokladu dlouhodobého využití. Pročež do tohoto projektu vstoupil spolek Pardubice
Zelená brána Polabí, který byl založen k podpoře cestovního ruchu. A právě tento spolek by mohl prostor dlouhodobě
spravovat a udržovat v takovém stavu, aby zůstal zachován jeho přírodní charakter, ale zároveň mohl potěšit naše občany.
Chystáte kromě změny místa i nějaké další novinky? Drechsler: Dramaturgie letošního ročníku zůstává neměnná. Pondělní
večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským,
animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším snímkům, pátek českým filmům, sobota snímkům oscarovým a neděle
komerčně úspěšným. Motyčka: Letošní ročník bude zároveň poctou nejslavnějšímu českému režisérovi Miloši Formanovi, jenž v
polovině dubna zemřel. Bude to ucelená přehlídka Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde obdoby.
Na stříbrném plátně pod hvězdnou oblohou se tak budou promítat například snímky Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy,
Ragtime, Amadeus, Valmont, Muž na Měsíci, Goyovy přízraky a Lid versus Larry Flynt. Drechsler: Ojedinělý festival na počest
Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem, tak s úspěchy slavného režiséra za velkou louží.
Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a přátel Jan Chicago Novák. Letní kino
jako bonus nabídne i dokumenty mapující Formanovy životní osudy.
Které filmy z programu byste vypíchli? Drechsler: Určitě Formanovy snímky a z nové tvorby především Dunkerk, Bábu z ledu,
Tři billboardy nebo Star Wars. Motyčka: Program je sestavený tak, aby si v něm každý něco našel.
Promítání odstartuje snímek Do větru, který byl k vidění i na zahájení Febiofestu. Proč zrovna tento film? Drechsler: Je to letní
česká boatmovie, tedy jak jinak začít letní kino na břehu Labe. Autorům filmu se v Pardubicích už při Febiofestu viditelně
zalíbilo. Na základě této velmi pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli tvůrce pozvat také do Pardubického letního kina
Pernštejn.
Dorazí i nějaké další filmové delegace? Motyčka: Měla by být téměř ke každému českému filmu. Zásadní věcí je, že delegace
nepřijedou limuzínou, ale lodí.
Výběr z programu 28. června: Goyovy přízraky 30. června: Dunkerk 6. července: Bába z ledu 7. července: Tři billboardy
kousek za Ebbingem 12. července: Lid versus Larry Flynt 20. července: Po strništi bos 2. srpna: Ragtime 9. srpna: Vlasy 21.
srpna: Bratři Lumiérové 23. srpna: Přelet nad kukaččím hnízdem 30. srpna: Taking Off"
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Třináctá sezona pardubického letního kina bude na čtvrtém místě URL
WEB, Datum: 21.06.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000

Dost nervózní byl před pondělním zasedáním pardubickich radních Jan Motyčka. Pořadatel Letního kina Pernštejn totiž musel
čekat, zda ho politici pustí na louku mezi řekou Labe a sídlištěm Polabiny. Kdyby se tak nestalo, musel by i s plátnem do
nechtěného azylu u skateparku.
„Nakonec vše dopadlo skvěle a my budeme promítat jen kousek od Wonkova mostu. Jsem rád, že můžeme začít chystat už 13.
sezonu promítání. Myslím, že o nás můžeme mluvit jako o největším letním kině v zemi, protože za ty roky nás navštívilo už 700
tisíc lidí,“ řekl Motyčka, jehož tim nyní čeká poměrně tvrdá práce. Do začátku promítání zbivá jen něco málo přes tiden.
„Času určitě nemáme hodně, ale vše zvládneme. Jen mne mrzí, že musíme neustále někde stavět zázemí. Na statisíce nás
vyjde budování rozvodu elektřiny a zakopávání kabelů pod zem. Proto věřím, že na nově vybraném místě budeme alespoň
deset let,“ uvedl Motyčka.
Pravdou je, že už kino bylo leckde. U zmíněného skateparku, v Tyršovich sadech a loni nedaleko zdymadla na místě bivalich
jatek. A podle tehdejších vyjádření politiků se zdálo, že tam bude plátno natrvalo.
„Pro příští rok máme v plánu zrealizovat zátěžovi trávník,“ vzkazoval ještě loni na začátku července na svém Facebooku
primátor Martin Charvát těm fanouškům filmu, kterim v areálu trávník chyběl.
Jako v Cannes..
„Také mne zaskočilo, že nakonec kino nahradilo u zdymadla parkoviště, ale nové místo se nám líbí. Rád bych do života kina
zapojil i řeku. Uděláme přístaviště, a když tady budou zastavovat čluny, tak to bude jako v Cannes,“ zasnil se Motyčka a
přirovnal Pardubice ke známému francouzskému letovisku.
Trochu problém může bit s hlukem. Přece jen ten se po hladině řeky nese velmi dobře a lidé ze sídliště Závodu míru si možná
budou stěžovat. „Myslím si, že to bude v pohodě. Kino bude v dolíku a reproduktory namíříme směrem do zeleně,“ dodal
Motyčka.
Nakonec mu hodně pomohl starosta druhého městského obvodu Radek Hejni. I díky jeho spolupráci kino poprvé opustí
samotné centrum města, které patří pod radnici první městské části.
„Jsem rád, že tady kino bude. Myslím, že to je pěkné místo a že budou spokojeni lidé z celich Pardubic,“ uvedl Hejni, podle
kterého je klidně možné, že kino zůstane na místě dlouhodobě.
„Letos ještě pořadatelé nestihli požádat o delší pronájem, takže to mají na rok. Můžeme to brát jako zkoušku, pokud vše bude
fungovat, nevidím důvod, proč by tam areál nemohl bit i v dalších letech,“ dodal Radek Hejni.
Jan Motyčka už zveřejnil program na oba letní měsíce. Z něho je patrné, že se oproti minulim letům bude více sázet na klasiku.
Na plátně se objeví snímky nedávno zesnulého českého režiséra Miloše Formana. Diváci se mohou těšit na filmy Lid versus
Larry Flynt, Goyovy přízraky, Muž na Měsíci, Valmont, Amadeus, Ragtime, Vlasy či kultovní Přelet nad kukaččím hnízdem.
V plánu promítání se ale objevují i relativní novinky z posledního období. Plno se tak dá čekat v případě pěkného počasí na
filmy Tvář vody, Dunkerk, Auta 3, Nejtemnější hodina, Spider-Man: Homecoming či letošní hit Black Panther.
Třináctá sezona pardubického letního kina bude na čtvrtém místě Třináctá sezona pardubického letního kina bude na
čtvrtém místě Třináctá sezona pardubického letního kina bude na čtvrtém místě
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Třináctá sezona pardubického letního kina bude na čtvrtém místě URL
WEB, Datum: 21.06.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, Autor: Tomáš Kubelka, RU / den: 25 000
Tradice bezplatného letního kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Jeho zakladatel Jan Motyčka však i přes finanční podporu
města nemá snadnou práci. Kvůli rozhodnutí politiků musí budovat zázemí už na čtvrtém místě. Tentokrát za mostem Pavla
Wonky.
Dost nervózní byl před pondělním zasedáním pardubických radních Jan Motyčka. Pořadatel Letního kina Pernštejn totiž musel
čekat, zda ho politici pustí na louku mezi řekou Labe a sídlištěm Polabiny. Kdyby se tak nestalo, musel by i s plátnem do
nechtěného azylu u skateparku.
„Nakonec vše dopadlo skvěle a my budeme promítat jen kousek od Wonkova mostu. Jsem rád, že můžeme začít chystat už 13.
sezonu promítání. Myslím, že o nás můžeme mluvit jako o největším letním kině v zemi, protože za ty roky nás navštívilo už 700
tisíc lidí,“ řekl Motyčka, jehož tým nyní čeká poměrně tvrdá práce. Do začátku promítání zbývá jen něco málo přes týden.
„Času určitě nemáme hodně, ale vše zvládneme. Jen mne mrzí, že musíme neustále někde stavět zázemí. Na statisíce nás
vyjde budování rozvodu elektřiny a zakopávání kabelů pod zem. Proto věřím, že na nově vybraném místě budeme alespoň
deset let,“ uvedl Motyčka.
Pravdou je, že už kino bylo leckde. U zmíněného skateparku, v Tyršových sadech a loni nedaleko zdymadla na místě bývalých
jatek. A podle tehdejších vyjádření politiků se zdálo, že tam bude plátno natrvalo.
„Pro příští rok máme v plánu zrealizovat zátěžový trávník,“ vzkazoval ještě loni na začátku července na svém Facebooku
primátor Martin Charvát těm fanouškům filmu, kterým v areálu trávník chyběl.
Jako v Cannes..
„Také mne zaskočilo, že nakonec kino nahradilo u zdymadla parkoviště, ale nové místo se nám líbí. Rád bych do života kina
zapojil i řeku. Uděláme přístaviště, a když tady budou zastavovat čluny, tak to bude jako v Cannes,“ zasnil se Motyčka a
přirovnal Pardubice ke známému francouzskému letovisku.
Trochu problém může být s hlukem. Přece jen ten se po hladině řeky nese velmi dobře a lidé ze sídliště Závodu míru si možná
budou stěžovat. „Myslím si, že to bude v pohodě. Kino bude v dolíku a reproduktory namíříme směrem do zeleně,“ dodal
Motyčka.
Nakonec mu hodně pomohl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný. I díky jeho spolupráci kino poprvé opustí
samotné centrum města, které patří pod radnici první městské části.
„Jsem rád, že tady kino bude. Myslím, že to je pěkné místo a že budou spokojeni lidé z celých Pardubic,“ uvedl Hejný, podle
kterého je klidně možné, že kino zůstane na místě dlouhodobě.
„Letos ještě pořadatelé nestihli požádat o delší pronájem, takže to mají na rok. Můžeme to brát jako zkoušku, pokud vše bude
fungovat, nevidím důvod, proč by tam areál nemohl být i v dalších letech,“ dodal Radek Hejný.
Jan Motyčka už zveřejnil program na oba letní měsíce. Z něho je patrné, že se oproti minulým letům bude více sázet na klasiku.
Na plátně se objeví snímky nedávno zesnulého českého režiséra Miloše Formana. Diváci se mohou těšit na filmy Lid versus
Larry Flynt, Goyovy přízraky, Muž na Měsíci, Valmont, Amadeus, Ragtime, Vlasy či kultovní Přelet nad kukaččím hnízdem.
V plánu promítání se ale objevují i relativní novinky z posledního období. Plno se tak dá čekat v případě pěkného počasí na
filmy Tvář vody, Dunkerk, Auta 3, Nejtemnější hodina, Spider-Man: Homecoming či letošní hit Black Panther.
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Třináctá sezona pardubického letního kina bude na čtvrtém místě URL
WEB, Datum: 21.06.2018, Zdroj: idnes.cz, Autor: Tomáš Kubelka, RU / den: 1 330 730

Tradice bezplatného letního kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Jeho zakladatel Jan Motyčka však i přes finanční podporu
města nemá snadnou práci. Kvůli rozhodnutí politiků musí budovat zázemí už na čtvrtém místě. Tentokrát za mostem Pavla
Wonky.
Dost nervózní byl před pondělním zasedáním pardubických radních Jan Motyčka. Pořadatel Letního kina Pernštejn totiž musel
čekat, zda ho politici pustí na louku mezi řekou Labe a sídlištěm Polabiny. Kdyby se tak nestalo, musel by i s plátnem do
nechtěného azylu u skateparku.
„Nakonec vše dopadlo skvěle a my budeme promítat jen kousek od Wonkova mostu. Jsem rád, že můžeme začít chystat už 13.
sezonu promítání. Myslím, že o nás můžeme mluvit jako o největším letním kině v zemi, protože za ty roky nás navštívilo už 700
tisíc lidí,“ řekl Motyčka, jehož tým nyní čeká poměrně tvrdá práce. Do začátku promítání zbývá jen něco málo přes týden.
„Času určitě nemáme hodně, ale vše zvládneme. Jen mne mrzí, že musíme neustále někde stavět zázemí. Na statisíce nás
vyjde budování rozvodu elektřiny a zakopávání kabelů pod zem. Proto věřím, že na nově vybraném místě budeme alespoň
deset let,“ uvedl Motyčka.
Pravdou je, že už kino bylo leckde. U zmíněného skateparku, v Tyršových sadech a loni nedaleko zdymadla na místě bývalých
jatek. A podle tehdejších vyjádření politiků se zdálo, že tam bude plátno natrvalo.
„Pro příští rok máme v plánu zrealizovat zátěžový trávník,“ vzkazoval ještě loni na začátku července na svém Facebooku
primátor Martin Charvát těm fanouškům filmu, kterým v areálu trávník chyběl.
Jako v Cannes..
„Také mne zaskočilo, že nakonec kino nahradilo u zdymadla parkoviště, ale nové místo se nám líbí. Rád bych do života kina
zapojil i řeku. Uděláme přístaviště, a když tady budou zastavovat čluny, tak to bude jako v Cannes,“ zasnil se Motyčka a
přirovnal Pardubice ke známému francouzskému letovisku.
Trochu problém může být s hlukem. Přece jen ten se po hladině řeky nese velmi dobře a lidé ze sídliště Závodu míru si možná
budou stěžovat. „Myslím si, že to bude v pohodě. Kino bude v dolíku a reproduktory namíříme směrem do zeleně,“ dodal
Motyčka.
Nakonec mu hodně pomohl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný. I díky jeho spolupráci kino poprvé opustí
samotné centrum města, které patří pod radnici první městské části.
„Jsem rád, že tady kino bude. Myslím, že to je pěkné místo a že budou spokojeni lidé z celých Pardubic,“ uvedl Hejný, podle
kterého je klidně možné, že kino zůstane na místě dlouhodobě.
„Letos ještě pořadatelé nestihli požádat o delší pronájem, takže to mají na rok. Můžeme to brát jako zkoušku, pokud vše bude
fungovat, nevidím důvod, proč by tam areál nemohl být i v dalších letech,“ dodal Radek Hejný.
Jan Motyčka už zveřejnil program na oba letní měsíce. Z něho je patrné, že se oproti minulým letům bude více sázet na klasiku.
Na plátně se objeví snímky nedávno zesnulého českého režiséra Miloše Formana. Diváci se mohou těšit na filmy Lid versus
Larry Flynt, Goyovy přízraky, Muž na Měsíci, Valmont, Amadeus, Ragtime, Vlasy či kultovní Přelet nad kukaččím hnízdem.
V plánu promítání se ale objevují i relativní novinky z posledního období. Plno se tak dá čekat v případě pěkného počasí na
filmy Tvář vody, Dunkerk, Auta 3, Nejtemnější hodina, Spider-Man: Homecoming či letošní hit Black Panther.
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Pardubické letní kino se stěhuje k mostu Pavla Wonky, možná už nastálo URL
WEB, Datum: 21.06.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Tradice bezplatného letního kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Jeho zakladatel Jan Motyčka však i přes finanční podporu
města nemá snadnou práci. Kvůli rozhodnutí politiků musí budovat zázemí už na čtvrtém místě. Tentokrát za mostem Pavla
Wonky.
Dost nervózní byl před pondělním zasedáním pardubických radních Jan Motyčka. Provozovatel Letního kina Pernštejn totiž
musel čekat, zda ho politici pustí na louku mezi řekou Labe a sídlištěm Polabiny. Kdyby se tak nestalo, musel by i s plátnem do
nechtěného azylu u skateparku.
„Nakonec vše dopadlo skvěle a my budeme promítat jen kousek od Wonkova mostu. Jsem rád, že můžeme začít chystat už
třináctou sezonu promítání. Myslím, že o nás můžeme mluvit jako o největším letním kině v zemi, protože za ty roky nás
navštívilo už 700 tisíc lidí,“ řekl Motyčka, jehož tým nyní čeká poměrně tvrdá práce. Do začátku promítání zbývá jen něco málo
přes týden.
„Času určitě nemáme hodně, ale vše zvládneme. Jen mne mrzí, že musíme neustále někde stavět zázemí. Na statisíce nás
vyjde budování rozvodu elektřiny a zakopávání kabelů pod zem. Proto věřím, že na nově vybraném místě budeme alespoň
deset let,“ uvedl Motyčka.
Pravdou je, že už kino bylo leckde. U zmíněného skateparku, v Tyršových sadech a loni nedaleko zdymadla na místě bývalých
jatek. A podle tehdejších vyjádření politiků se zdálo, že tam bude plátno natrvalo.
„Pro příští rok máme v plánu zrealizovat zátěžový trávník,“ vzkazoval ještě loni na začátku července na svém Facebooku
primátor Martin Charvát těm fanouškům filmu, kterým v areálu trávník chyběl. Jako v Cannes...
„Také mne zaskočilo, že nakonec kino nahradilo u zdymadla parkoviště, ale nové místo se nám líbí. Rád bych do života kina
zapojil i řeku. Uděláme přístaviště, a když tady budou zastavovat čluny, tak to bude jako v Cannes,“ zasnil se Motyčka a
přirovnal Pardubice ke známému francouzskému letovisku.
Trochu problém může být s hlukem. Ten se přece jen po hladině řeky nese velmi dobře a lidé ze sídliště Závodu míru si možná
budou stěžovat. „Myslím si, že to bude v pohodě. Kino bude v dolíku a reproduktory namíříme směrem do zeleně,“ dodal
Motyčka. Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
Nakonec mu hodně pomohl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný. I díky jeho spolupráci kino poprvé opustí
centrum města, které patří pod radnici první městské části.
„Jsem rád, že tady kino bude. Myslím, že to je pěkné místo a že budou spokojeni lidé z celých Pardubic,“ uvedl Hejný, podle
kterého je klidně možné, že kino zůstane na místě dlouhodobě.
„Letos ještě pořadatelé nestihli požádat o delší pronájem, takže ho mají na rok. Můžeme to brát jako zkoušku, pokud vše bude
fungovat, nevidím důvod, proč by tam areál nemohl být i v dalších letech,“ dodal Radek Hejný.
Jan Motyčka už zveřejnil program na oba prázdninové měsíce. Z něho je patrné, že se oproti minulým letům bude více sázet na
klasiku. Na plátně se objeví snímky nedávno zesnulého českého režiséra Miloše Formana .
Diváci se mohou těšit na filmy Lid versus Larry Flynt, Goyovy přízraky, Muž na Měsíci, Valmont, Amadeus, Ragtime, Vlasy či
kultovní Přelet nad kukaččím hnízdem.
V plánu promítání se ale objevují i relativní novinky z posledního období. Plno se tak dá čekat v případě pěkného počasí na
filmy Tvář vody, Dunkerk, Auta 3, Nejtemnější hodina, Spider-Man: Homecoming či letošní hit Black Panther.
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Tipy deníku
TISK, Datum: 25.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616

Romana Netolická, šéfredaktorka Chrudimského deníku, doporučuje:
Hudba na Open Air Programu
25. 6. 2018
V hudebním stanu, který se v rámci hradeckého Open Air Programu, jenž se koná tento týden v Hradci, nachází v Žižkotýden
vých sadech, i dnes večer vystoupí několik kapel. První v z nich bude ve 20.30 hodin Hazel Atlas. Pod tímhle názvem se skrývá
oaklandský kytarista Kevin Robert Thomson. Kevin o sobě tvrdí, že jeho hudba je velmi proměnlivá stejně jako on sám. Rád
míchá staré s novým, tradiční s experimentálním, čímž udržuje sebe i diváky v neustálém hudebním napětí. O hodinu později se
představí Hill Dunes – kapela zahraje křehké písničky, které mají základ ve starém country, a které rostou ze samých základů
folkové hudby. Songy o cestování, útěcích i o lásce, roztančí nejedny střevíce. Ve 22.30 to rozbalí Duo Tomáš Palucha, jehož
zakládajícími členy jsou Jan Tomáš a Libor Palucha, vyrostli z hardcore punkové scény ke kouzlu atmosferických repetetivních
riffů a hypnotické meditace nekonečna.
Pardubické letní kino ožívá
27. 6. 2018
Ve středu večer začne na louce u Wonkova mostu v Pardubicích promítat oblíbené letní kino. Prvním snímkem letošní sezony
se stane česká boatmovie Do větru. Začátek je ve 21 hodin, vstup zdarma.
Hra připomene slavnou gymnastku
25. 6. od 19.00 hodin
Kulturní centrum v České Třebové se ponoří do prostředí sportu, ale i pohnutých lidských osudů. Fascinující příběh plný
vzestupů a pádů fenomenální gymnastky Věry Čáslavskéve hře Simony Petrů pojmenované prostě Věra ztvárnilo Národní
divadlo Brno.
Den s IZS ve Svitavách
27. června 2018
Po dvou letech se do Svitav vrací tradiční den Integrovaných záchranných složek (IZS). Chcete nahlédnout do práce hasičů,
záchranářů nebo policie? Ve středu dopoledne v areálu Hasičského záchranného sboru máte možnost. Představí se i svitavská
městská policie. Akce začíná už o půl deváté.
Regina Hellová, šéfredaktorka Náchodského deníku, doporučuje:
Výstava připomene Josefa Škvoreckého
25. 6. 2018 Na letní měsíce připravilo Muzeum Náchodska ve spolupráci s městem Náchodem a Státním okresním archivem
Náchod výstavu věnovanou osobnosti věhlasného náchodského rodáka, populárního spisovatele Josefa Škvoreckého. K
vidění budou knihy, obrazy, ocenění, fotografie i samotná díla Josefa Škvoreckého. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční
dnes v 16 hodin ve výstavní síni na rohu Zámecké a Tyršovy ulice.
Muzikálové mámení na Rychnovsku
25. 6. 2018
Nejen krajské město žije díky divadelnímu festivalu Divadlo evropských regionů a Open Air Programu kulturou. Jubilejní
pětadvacátý ročník festivalu Poláčkovo léto se koná v Rychnově. Na festivalu vystoupí řada českých divadelních souborů, ale
divadlo doprovází i hudební vystoupení. Dnes večer v přírodní amfiteátru na Studánce, která se nachází jen kousek od
Rychnova, je od 21 hodin připraven pořad Muzikálové mámení. Účinkují v něm přední mladí sólisté naší a slovenské
muzikálové scény. Koncert k 25. výročí Poláčkova léta je věnován zakladateli festivalu Janu Tydlitátovi. Večerem provázejí Jana
Janěková a Jitka Čvančarová.
Vstupné na akci činí 300 korun.
Bitva vypukne v Kvasinách
30. 6. 2018
Skupina historického šermu SUAGO pořádá bitvu v zámeckém parku v Kvasinách. Uskuteční se v sobotu 30. června v rámci
Půtových zámeckých slavností. V jedenáct hodin se Solnicí a Kvasinami vydá historický průvod. Ve 12:30 začne koncert kapely
Bohemian Bards.
Mezi 14 a 15 hodinou se uskuteční turnaj a hned po něm bude následovat zlatý hřeb akce – bitva.
První klání bude trvat dvacet minut a vypukne v 15.10. Od půl čtvrté odpoledne bude následovat taneční vystoupení a opět
koncert Bohemian Bards. V 17:45 propukne vřava znovu. Druhá bitva bude trvat až do půl sedmé večer. Nakonec bude k
zábavě hrát hudební skupina Metanoon a umělci z Novus Origo předvedou ohňovou show.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

64 / 344

Zpět

Kvůli nepřízni počasí se odkládá úvodní projekce letního kina URL
WEB, Datum: 26.06.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000

Pardubice - Kvůli nepříznivému počasí se organizátoři Pardubického letního kina Pernštejn, které bude nově sídlit u mostu
Pavla Wonky, rozhodli odložit úvodní promítání, jímž měla být středeční projekce první české boat movie Do větru. Ta bude
přeložena na první srpnový pátek, tedy na 3. srpna.
dnes 19:28
„Přestože štáb tohoto snímku trávil celé natáčení na vodě a nové místo pro Pardubické letní kino Pernštejn bude symbolicky
za vodou, domníváme se, že diváci ocení, když film Do větru budou moci spatřit spíše v suchu. To bohužel aktuální předpověď
počasí nenaznačuje a my bychom rádi poskytli této slavnostní projekci důstojné podmínky a diváckou kulisu,“ řekl za
provozovatele Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Věříme, že novému termínu bude více přát počasí,“ dodala první dáma Pardubického letního kina Pernštejn Hana
Tomanová.
Prvním snímkem nového ročníku by tak v případě příznivého počasí měl být ve čtvrtek 28. června film Miloše Formana z roku
2006 Goyovy přízraky. Letošní ročník ostatně bude poctou nejslavnějšímu českému režisérovi Miloši Formanovi, jenž v
polovině dubna zemřel. „Bude to ucelená přehlídka Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde
obdoby,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
„Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem, tak s úspěchy slavného
režiséra za Velkou louží. Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a přátel Jan
Chicago Novák,“ dodal Drechsler.
Pardubické letní kino Pernštejn se letos usídlí na louce na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky. „Poté, co jsme
se dozvěděli, že nebudeme moct promítat na místě bývalých jatek, jsme zoufale hledali nový prostor. Tento nám přijde úžasný,
kousek od centra města, ale přitom v přírodě. Domníváme se, že by mohl mít ještě větší genius loci než Tyršovy sady,“
prohlásil Drechsler. Promítat se tu bude vždy po setmění, v červenci od 21:30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
„Už mnoho let držíme dramaturgii, která se nám osvědčila. Pondělní večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní
zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským, animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším
snímkům, pátek českým filmům, sobota a neděle pak komerčně úspěšným,“ doplnil Drechsler.
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Kvůli nepřízni počasí se odkládá úvodní projekce letního kina URL
WEB, Datum: 26.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Kvůli nepříznivému počasí se organizátoři Pardubického letního kina Pernštejn, které bude nově sídlit u mostu
Pavla Wonky, rozhodli odložit úvodní promítání, jímž měla být středeční projekce první české boat movie Do větru. Ta bude
přeložena na první srpnový pátek, tedy na 3. srpna.
"„Přestože štáb tohoto snímku trávil celé natáčení na vodě a nové místo pro Pardubické letní kino Pernštejn bude
symbolicky za vodou, domníváme se, že diváci ocení, když film Do větru budou moci spatřit spíše v suchu. To bohužel aktuální
předpověď počasí nenaznačuje a my bychom rádi poskytli této slavnostní projekci důstojné podmínky a diváckou kulisu,“ řekl
za provozovatele Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Věříme, že novému termínu bude více přát počasí,“ dodala první dáma Pardubického letního kina Pernštejn Hana
Tomanová.
Prvním snímkem nového ročníku by tak v případě příznivého počasí měl být ve čtvrtek 28. června film Miloše Formana z roku
2006 Goyovy přízraky. Letošní ročník ostatně bude poctou nejslavnějšímu českému režisérovi Miloši Formanovi, jenž v
polovině dubna zemřel. „Bude to ucelená přehlídka Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde
obdoby,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
„Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem, tak s úspěchy slavného
režiséra za Velkou louží. Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a přátel Jan
Chicago Novák,“ dodal Drechsler.
Pardubické letní kino Pernštejn se letos usídlí na louce na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky. „Poté, co jsme
se dozvěděli, že nebudeme moct promítat na místě bývalých jatek, jsme zoufale hledali nový prostor. Tento nám přijde úžasný,
kousek od centra města, ale přitom v přírodě. Domníváme se, že by mohl mít ještě větší genius loci než Tyršovy sady,“
prohlásil Drechsler. Promítat se tu bude vždy po setmění, v červenci od 21:30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
„Už mnoho let držíme dramaturgii, která se nám osvědčila. Pondělní večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní
zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským, animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším
snímkům, pátek českým filmům, sobota a neděle pak komerčně úspěšným,“ doplnil Drechsler.
"
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„Letní kino vedle Labe? Bude to romantika“
TISK, Datum: 27.06.2018, Zdroj: Týdeník Chrudimsko, Strana: 6, Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Rubrika: Rozhovor

Jan Motyčka a Tomáš Drechsler prozradili:
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Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn se bude opět stěhovat. Nové sídlo nalezne na louce nedaleko Wonkova mostu.
Schválila to rada města, což kvitují oba šéfové projektu, který v krajském městě funguje už od roku 2006, JAN guje
MOTYČKA (vlevo) a TOMÁŠ DRECHSLER.
* Jak nové místo pro letní kino hodnotíte?
Motyčka: Ten prostor je naprosto úžasný a troufám si tvrdit, že atmosféra tam bude romantičtější než v Tyršových sadech.
Připadáte si tam jako v lese padesát kilometrů od Pardubic, ale otočíte se a uvidíte logo Paláce Pardubice. Velkou výhodou je
možnost parkování u kotvícího Arnošta z Pardubic, kde v podvečer bývá zcela prázdno. Stejně tak zastávka MHD je vzdálená
jen pár kroků. Nadto je takový prostor ideálním prostředkem k výchově dětí ke vztahu k přírodě. Na tento aspekt chceme
navázat a do programu zařadit několik edukativních snímků na dané téma.
* Jaký máte názor na věčné stěhování kina?
Motyčka: Bereme to jako součást každoročního koloritu. Kdyby to tak nebylo, připadali bychom si nevyužití. Dost možná by
naběhl syndrom prázdného hnízda. (smích) Byli jsme na to připraveni.
* Nemáte toho už plné zuby?
Motyčka: Právě že naopak, kdybychom se nestěhovali, mohlo by to přestat být zajímavé. (smích)
* Kino patří mezi Pardubické tahouny, proč tedy nemá větší zázemí od města?
Motyčka: Naší interpretací je krom podpory samotné také výzva táhnout, rozumějme rozšiřovat naše kulturní působení v co
největší oblast. Tedy neustrnout na jednom místě. Obrazně i doslova.
* Kolik jste měli času na to, abyste vybrali nové místo?
Motyčka: Jak již název projektu napovídá, kino je letní, tedy proč jej chystat v zimě. Nový prostor je naprosto dokonalý – až na
absenci elektrického rozvaděče. Instalace elektrické přípojky je nákladná a lze ji realizovat pouze za předpokladu
dlouhodobého využití. Pročež do tohoto projektu vstoupil spolek Pardubice Zelená brána Polabí, který byl založen k podpoře
cestovního ruchu. A právě tento spolek by mohl prostor dlouhodobě spravovat a udržovat v takovém stavu, aby zůstal
zachován jeho přírodní charakter, ale zároveň mohl potěšit naše občany.
* Chystáte kromě změny místa i nějaké další novinky?
Drechsler: Dramaturgie letošního ročníku zůstává neměnná. Pondělní večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní
zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským, animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším
snímkům, pátek českým filmům, sobota snímkům oscarovým a neděle komerčně úspěšným. Motyčka: Letošní ročník bude
zároveň poctou nejslavnějšímu českému režisérovi Miloši Formanovi, jenž v polovině dubna zemřel. Bude to ucelená přehlídka
Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde obdoby. Na stříbrném plátně pod hvězdnou oblohou se tak
budou promítat například snímky Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy, Ragtime, Amadeus, Valmont, Muž na Měsíci, Goyovy
přízraky a Lid versus Larry Flynt. Drechsler: Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost
jak s novým místem, tak s úspěchy slavného režiséra za velkou louží. Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z
jeho nejbližších spolupracovníků a přátel Jan Chicago Novák.
* Letní kino jako bonus nabídne i dokumenty mapující Formanovy životní osudy. Které filmy z programu byste vypíchli?
Drechsler: Určitě Formanovy snímky a z nové tvorby především Dunkerk, Bábu z ledu, Tři billboardy nebo Star Wars. Motyčka:
Program je sestavený tak, aby si v něm každý něco našel.
* Promítání odstartuje snímek Do větru, který byl k vidění i na zahájení Febiofestu. Proč zrovna tento film?
Drechsler: Je to letní česká boatmovie, tedy jak jinak začít letní kino na břehu Labe. Autorům filmu se v Pardubicích už při
Febiofestu viditelně zalíbilo. Na základě této velmi pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli tvůrce pozvat také do Pardubického
letního kina Pernštejn.
* Dorazí i nějaké další filmové delegace?
Motyčka: Měla by být téměř ke každému českému filmu. Zásadní věcí je, že delegace nepřijedou limuzínou, ale lodí.
***
„Věčné stěhování kina? Bereme to jako součást každoročního koloritu. Kdyby to tak nebylo, připadali bychom si nevyužití. Dost
možná by naběhl syndrom prázdného hnízda.“ „Delegace by měla být téměř ke každému českému filmu. Zásadní věcí je, že
nepřijedou limuzínou, ale lodí.“
Výběr z programu 28. června: Goyovy přízraky 30. června: Dunkerk 6. července: Bába z ledu (na snímku) 7. července: Tři bill
boardy kousek za Ebbingem 12. července: Lid versus Larry Flint 20. července: Po strništi bos 2. srpna: Ragtime 9. srpna:
Vlasy 21. srpna: Bratři Lumiérové 23. srpna: Přelet nad kukaččím hnízdem 30. srpna: Taking Off
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Letní kino začne promítat v pátek URL
WEB, Datum: 28.06.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Kvůli podmáčenému terénu a nepříznivé předpovědí počasí se ruší i čtvrteční plánovaná projekce Pardubického
letního kina Pernštejn.
dnes 19:10
„Je nám to velmi líto, ale vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni odložit slavnostní zahájení 13. ročníku Pardubického letního
kina Pernštejn na pátek 29. června. Pevně doufáme, že počasí už se konečně umoudří a my budeme mít možnost připravit
důstojný začátek tohoto unikátního projektu v novém prostoru,“ konstatoval za provozovatele Pardubického letního kina
Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Snímek Miloše Formana Goyovy přízraky, který měl být promítnut ve čtvrtek 28. června, bude uveden v náhradním srpnovém
termínu,“ řekl provozovatel Pardubického letního kina , které má v pátek 29. června slavnostně zahájit nový český snímek
Hastrman, pod nímž je jako režisér podepsán Ondřej Havelka.
Pardubické letní kino Pernštejn se letos usídlí na louce na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky. „Poté, co jsme
se dozvěděli, že nebudeme moct promítat na místě bývalých jatek, jsme zoufale hledali nový prostor. Tento nám přijde úžasný,
kousek od centra města, ale přitom v přírodě. Domníváme se, že by mohl mít ještě větší genius loci než Tyršovy sady. Naším
cílem je, aby tu diváci měli veškerý komfort, na jaký jsou zvyklí, a to zatím vzhledem k aktuální nepřízni počasí nebylo možné,“
prohlásil Tomáš Drechsler.
Kino bude promítat zcela zdarma po dobu hlavních prázdnin atraktivní domácí i zahraniční snímky jako vždy po setmění - v
červenci od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
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Letní kino začne promítat v pátek URL
WEB, Datum: 28.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Kvůli podmáčenému terénu a nepříznivé předpovědí počasí se ruší i čtvrteční plánovaná projekce Pardubického
letního kina Pernštejn.
"„Je nám to velmi líto, ale vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni odložit slavnostní zahájení 13. ročníku Pardubického
letního kina Pernštejn na pátek 29. června. Pevně doufáme, že počasí už se konečně umoudří a my budeme mít možnost
připravit důstojný začátek tohoto unikátního projektu v novém prostoru,“ konstatoval za provozovatele Pardubického letního
kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Snímek Miloše Formana Goyovy přízraky, který měl být promítnut ve čtvrtek 28. června, bude uveden v náhradním srpnovém
termínu,“ řekl provozovatel Pardubického letního kina , které má v pátek 29. června slavnostně zahájit nový český snímek
Hastrman, pod nímž je jako režisér podepsán Ondřej Havelka.
Pardubické letní kino Pernštejn se letos usídlí na louce na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky. „Poté, co jsme
se dozvěděli, že nebudeme moct promítat na místě bývalých jatek, jsme zoufale hledali nový prostor. Tento nám přijde úžasný,
kousek od centra města, ale přitom v přírodě. Domníváme se, že by mohl mít ještě větší genius loci než Tyršovy sady. Naším
cílem je, aby tu diváci měli veškerý komfort, na jaký jsou zvyklí, a to zatím vzhledem k aktuální nepřízni počasí nebylo možné,“
prohlásil Tomáš Drechsler.
Kino bude promítat zcela zdarma po dobu hlavních prázdnin atraktivní domácí i zahraniční snímky jako vždy po setmění - v
červenci od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
"
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Nepřízeň počasí odložila první venkovní projekci URL
WEB, Datum: 28.06.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Kvůli nepříznivému počasí se organizátoři Pardubického letního kina Pernštejn, které bude nově sídlit u mostu
Pavla Wonky, rozhodli odložit úvodní promítání, jímž měla být středeční projekce první české boat movie Do větru. Ta bude
přeložena na první srpnový pátek, tedy na 3. srpna.
"„Přestože štáb tohoto snímku trávil celé natáčení na vodě a nové místo pro Pardubické letní kino Pernštejn bude
symbolicky za vodou, domníváme se, že diváci ocení, když film Do větru budou moci spatřit spíše v suchu. To bohužel aktuální
předpověď počasí nenaznačuje a my bychom rádi poskytli této slavnostní projekci důstojné podmínky a diváckou kulisu,“ řekl
za provozovatele Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.
„Věříme, že novému termínu bude více přát počasí,“ dodala první dáma Pardubického letního kina Pernštejn Hana
Tomanová.
Prvním snímkem nového ročníku by tak v případě příznivého počasí měl být ve čtvrtek 28. června film Miloše Formana z roku
2006 Goyovy přízraky. Letošní ročník ostatně bude poctou nejslavnějšímu českému režisérovi Miloši Formanovi, jenž v
polovině dubna zemřel. „Bude to ucelená přehlídka Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde
obdoby,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
„Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem, tak s úspěchy slavného
režiséra za Velkou louží. Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a přátel Jan
Chicago Novák,“ dodal Drechsler.
Pardubické letní kino Pernštejn se letos usídlí na louce na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky. „Poté, co jsme
se dozvěděli, že nebudeme moct promítat na místě bývalých jatek, jsme zoufale hledali nový prostor. Tento nám přijde úžasný,
kousek od centra města, ale přitom v přírodě. Domníváme se, že by mohl mít ještě větší genius loci než Tyršovy sady,“
prohlásil Drechsler. Promítat se tu bude vždy po setmění, v červenci od 21:30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
„Už mnoho let držíme dramaturgii, která se nám osvědčila. Pondělní večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní
zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským, animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším
snímkům, pátek českým filmům, sobota a neděle pak komerčně úspěšným,“ doplnil Drechsler.
"
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Počasí odložilo úvodní projekci
TISK, Datum: 28.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (len), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO VČERA
Pardubice – Kvůli nepříznivému počasí se organizátoři Pardubického letního kina Pernštejn, které bude nově sídlit u mostu
Pavla Wonky, rozhodli odložit úvodní promítání, jímž měla být středeční projekce první české boat movie Do větru. Ta bude
přeložena na 3. srpna. „Přestože štáb tohoto snímku trávil celé natáčení na vodě a nové místo pro Pardubické letní kino
Pernštejn bude symbolicky za vodou, domníváme se, že diváci ocení, když film Do větru budou moci spatřit spíše v suchu. To
bohužel aktuální předpověď počasí nenaznačuje a my bychom rádi poskytli této slavnostní projekci důstojné podmínky a
diváckou kulisu,“ řekl za provozovatele kina Tomáš Drechsler.
...3
Nepřízeň počasí odložila první venkovní projekci
dokončení ze strany 1
Prvním snímkem nového ročníku by tak v případě příznivého počasí měl být dnes film Miloše Formana z roku 2006 Goyovy
přízraky. Letošní ročník ostatně bude poctou nejslavnějšímu českému režisérovi Miloši Formanovi, jenž v polovině dubna
zemřel. „Bude to ucelená přehlídka Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde obdoby,“ uvedl promotér
letního kina Jan Motyčka.
„Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem, tak s úspěchy slavného
režiséra za Velkou louží. Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a přátel Jan
Chicago Novák,“ dodal Drechsler.
Pardubické letní kino Pernštejn se letos usídlí na louce na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky.
„Poté, co jsme se dozvěděli, že nebudeme moct promítat na místě bývalých jatek, jsme zoufale hledali nový prostor. Tento nám
přijde úžasný, kousek od centra města, ale přitom v přírodě. Domníváme se, že by mohl mít ještě větší genius loci než Tyršovy
sady,“ prohlásil Drechsler. Promítat se tu bude vždy po setmění, v červenci od 21:30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
„Už mnoho let držíme dramaturgii, která se nám osvědčila. Pondělní večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní
zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským, animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším
snímkům, pátek českým filmům, sobota a neděle pak komerčně úspěšným,“ doplnil Drechsler.
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PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 29.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Rubrika: Titulní strana

Letní kino uvádí film Hastrman
Pardubice – Projekce Pardubického letního kina bude slavnostně zahájena dnes o půl desáté večer filmem Hastrman.
Původně mělo kino začít promítat už ve středu, ale kvůli nepřízni počasí byl film zrušen. Letní kino Pernštejn bude letos
spuštěno již po třinácté. Ale pozor, i tento rok se přesouvá, tentokrát je postaveno za mostem Pavla Wonky v Polabinách.

Region vydání: Východní Čechy
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Na hrad, do kina i za muzikou
TISK, Datum: 29.06.2018, Zdroj: 5plus2, Strana: 31, Autor: (lík, lat), Vytištěno: 822 076, Čtenost: 879 228

Prázdniny jsou tady a s nimi hned dva svátky!
Tak proč nevyrazit na některou z akcí, které organizátoři připravili?
PARDUBICKÝ KRAJ / Ve středověkém stylu ožije už zítra, tedy v sobotu 30. června, hrad Rychmburk. Diváci se mohou od 13
hodin těšit na bohatý program hradních slavností v podání historické hudební skupiny Grál, kejklířů a divadelního spolku
Heyduk, jehož herci jsou klienti Domova na hradě Rychmburk. K vidění bude také dobový kolotoč se střílnou, prohlédnout si
půjde starobylé hradní sklepení, zájemci mohou s průvodci vystoupat i na hradní věž s výhledem do údolí říčky Krounky.
Prázdninové dny dětem v autokempu na Seči zpestřuje každoročně maňáskové divadlo loutkářského souboru Ahoj. A letos
tomu nebude jinak. Dětské představení začíná v 17 hodin každé úterý a čtvrtek od 3. července do 30. srpna.
Na sváteční dny se chystá i hrad Košumberk. Ve dnech 5. až 6. července ho obsadí historická skupina Páni z Lichtenberka. Od
11 hodin zde každou hodinu začne středověký šermířský turnaj, který ve čtvrtek v 21 hodin vyvrcholí večerní šermířskou show.
Léto si v mnohých městech nelze už ani představit bez letního kina. Šestnáct filmů a pohádek má na programu například letní
kino v Hlinsku na parkovišti u Multifunkčního centra. Projekce startují 3. července. Na filmové trháky pod širým nebem se
mohou těšit i obyvatelé Pardubic, kde tento týden zahájilo provoz Pardubické letní kino , které se tentokrát přestěhovalo za
most Pavla Wonky. Ve Svitavách Prázdniny v parku kromě filmových projekcí každé pondělí, středu a sobotu obohatí v neděli
promenádní koncerty a pohádková představení. Start je v neděli 1. července.
Kdo se chce v čase propadnout o sto let zpátky, má možnost na českotřebovském nádraží zdarma navštívit ode dneška do
neděle 1. července soupravu třinácti vagonů Legiovlaku se spoustou exponátů. Replika legionářského vlaku z období let
1918–1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř, se potom od úterý 10. do neděle 15. července představí na nádraží ve
Svitavách.
Na hudbu lákají do Moravské Třebové. V rámci festivalu Dny slovenské kultury tam dnes 29. června od 17 hodin zahrají
československé kapely. Na náměstí vystoupí například kapely Maduar, Smola a Hrušky, Metalinda nebo Fastfood Orchestra.
První prázdninový den se v Brandýse nad Orlicí odehraje ve stylu bloudění v habrovém labyrintu. Akce se můžete zúčastnit 30.
června od 21 hodin. Bloudit se tu bude až do půlnoci.
Kdo chce začít prázdniny mezi dnešními hippies, může se v sobotu 30. června dobře cítit na hudebním festivalu Orlický
Woodstock na hřišti v Kameničné u Žamberka. Začíná v 9 hodin, vystoupí tam třeba kapely Together, Němá barikáda, Dorys, U
73, Postea, Thalidomide či Balet československého rozhlasu.
Ti, co budou chtít prožít první prázdninový víkend s hudbou a pod širákem, mohou tak učinit dnes 29. června na hudebním
festivalu Mini Cakle Exhibition v tábořišti Cakle v Ústí nad Orlicí. K tanci a poslechu zahrají Batoh bez pádla, FM wave, Kapela z
Půdy, stepující Samožrout a Radio Jerevan.
V prvním prázdninovém týdnu bude otevřen i malý bunkr Králický řopík naproti dělostřelecké tvrzi Hůrka v Králíkách. Otevřeno
bude každý den od 30. června do 8. července.
Obdivovatelé a majitelé auto veteránů se sjedou 7. července do Širokého dolu u Poličky, od 13 hodin plánují vyjížďku po okolí i
do města.
Na Festivalových zahradách v Litomyšli vystoupí v pátek 6. července v 16.30 hodin mladý písničkář oceněný letos hned dvěma
Anděly Thom Artway. Ve stejný den na Toulovcově náměstí zahraje od 19.30 hodin Jan Burian. V sobotu 7. července v 16
hodin Festivalové zahrady poctí návštěvou slovenská zpěvačka Jana Kirschner.
V rodném domě Bedřicha Smetany v Litomyšli je možné do 8. července navštívit výstavu ke 140. výročí narození české
pěvkyně světového věhlasu Emy Destinnové.
V neděli 8. července zahraje v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolní Hedeči v Králíkách Jiří Stivín & Václav Uhlíř.
Bezplatný autobus odjíždí z autobusového nádraží v Králíkách v 17.40 hodin, koncert začíná v 19 hodin.

Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
Foto popis: Večer v letním kině. FOTO / MAFRA
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Letní kino začne promítat v pátek URL
WEB, Datum: 29.06.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Kvůli podmáčenému terénu a nepříznivé předpovědí počasí se ruší i čtvrteční plánovaná projekce Pardubického
letního kina Pernštejn.
"„Je nám to velmi líto, ale vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni odložit slavnostní zahájení 13. ročníku Pardubického
letního kina Pernštejn na pátek 29. června. Pevně doufáme, že počasí už se konečně umoudří a my budeme mít možnost
připravit důstojný začátek tohoto unikátního projektu v novém prostoru,“ konstatoval za provozovatele Pardubického letního
kina Pernštejn Tomáš Drechsler.
„Snímek Miloše Formana Goyovy přízraky, který měl být promítnut ve čtvrtek 28. června, bude uveden v náhradním srpnovém
termínu,“ řekl provozovatel Pardubického letního kina , které má v pátek 29. června slavnostně zahájit nový český snímek
Hastrman, pod nímž je jako režisér podepsán Ondřej Havelka.
Pardubické letní kino Pernštejn se letos usídlí na louce na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky. „Poté, co jsme
se dozvěděli, že nebudeme moct promítat na místě bývalých jatek, jsme zoufale hledali nový prostor. Tento nám přijde úžasný,
kousek od centra města, ale přitom v přírodě. Domníváme se, že by mohl mít ještě větší genius loci než Tyršovy sady. Naším
cílem je, aby tu diváci měli veškerý komfort, na jaký jsou zvyklí, a to zatím vzhledem k aktuální nepřízni počasí nebylo možné,“
prohlásil Tomáš Drechsler.
Kino bude promítat zcela zdarma po dobu hlavních prázdnin atraktivní domácí i zahraniční snímky jako vždy po setmění - v
červenci od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
"
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Pardubické letní kino promítá u Labe, přesun berou zakladatelé jako plus URL
WEB, Datum: 29.06.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Večer se naplno rozjede už třináctá sezona bezplatného letního kina v Pardubicích. Lidé budou nově chodit za most Pavla
Wonky. Podle zakladatele kina pod širým nebem Jana Motyčky si nové místo diváci oblíbí a doufá, že na louce u Labe zůstane
areál i v příštích letech.
Letní kino začalo oficiálně promítat už v úterý. Jenže silný déšť plány zhatil a i další večery v týdnu kinu příliš nepřály. Takže se
dá říct, že se nová sezona naplno rozjíždí až dnes.
„Už by mělo být vše kompletně připravené. Přece jsme jen zázemí budovali na poslední chvíli, takže nám déšť ani moc nevadil.
Dostali jsme více času na přípravy,“ uvedl Jan Motyčka, podle kterého si hosté kina velkou louku mezi Wonkovým mostem a
sídlištěm Polabiny oblíbí.
„Ten prostor je naprosto úžasný a troufám si tvrdit, že atmosféra tam bude romantičtější než v Tyršových sadech. Připadáte si
tam jako v lese padesát kilometrů od Pardubic, ale otočíte se a uvidíte logo Paláce Pardubice. Velkou výhodou je možnost
parkování u kotvícího Arnošta z Pardubic, kde v podvečer bývá zcela prázdno. Stejně tak zastávka MHD je vzdálena jen pár
kroků,“ vyjmenoval výhody nového a už čtvrtého místa pro promítačku Motyčka.
Po Tyršových sadech, skateparku a loňské epizodě u zdymadla kino poprvé opustilo první městský obvod a vydalo se do
Polabin.
„Myslím, že to je pěkné místo a že budou spokojeni lidé z celých Pardubic,“ uvedl starosta druhého městského obvodu Radek
Hejný, podle kterého je klidně možné, že kino zůstane na místě dlouhodobě. Pořadatelé zachovali žánrové dělení dní
„Letos ještě pořadatelé nestihli požádat o delší pronájem, takže to mají na rok. Můžeme to brát jako zkoušku, pokud vše bude
fungovat, nevidím důvod, proč by tam areál nemohl být i v dalších letech,“ dodal Hejný.
Jinak v zásadě lidé dostanou v biografu podobné menu jako v posledních letech. Pořadatelé zachovali žánrové dělení dní, tak
aby si lidé mohli plánovat návštěvu kina dlouhodobě dopředu.
„Už mnoho let držíme dramaturgii, která se nám osvědčila. Pondělní večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní
zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským, animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším
snímkům, pátek českým filmům, sobota a neděle pak komerčně úspěšným,“ sdělil provozovatel Letního kina Pernštejn Tomáš
Drechsler.
Celým ročníkem se navíc bude prolínat pocta Miloši Formanovi, který nedávno zemřel. Zájemci uvidí prakticky všechny známé
filmy oskarového režiséra, který za normalizace legálně odešel do USA, aby pokračoval ve své filmové tvorbě.
Mohl na svých dílech dál spolupracovat s českými filmaři, například s kameramanem Miroslavem Ondříčkem, a Amadea tak
mohl natočit v Kroměříži, Praze a okolí.
„Bude to ucelená přehlídka Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde obdoby,“ zdůraznil Tomáš
Drechsler s tím, že název minifestivalu je odvozený i od nového místa pro letní kino.
„Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem pro náš biograf, tak s
úspěchy slavného režiséra za Velkou louží. Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z jeho nejbližších
spolupracovníků a přátel Jan Chicago Novák,“ upozornil provozovatel letního kina, které jako bonus nabídne i dokumenty
mapující Formanovy životní osudy.
Letní kino patří do projektu pardubické radnice, jenž nese název Pardubičtí tahouni. To zároveň znamená, že projekt inkasuje
veřejné peníze.
Roční podpora kina tvoří šest set tisíc. Podle Motyčky však většina peněz padne na náklady spojené se stěhováním. Hlavně na
vybudování elektrifikace areálu.
„Naší interpretací tahounů je kromě podpory samotné také výzva táhnout, rozumějme rozšiřovat naše kulturní působení v co
největší oblast. Tedy neustrnout na jednom místě. Obrazně i doslova,“ řekl Motyčka.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

82 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

83 / 344

Letní kino promítne Dunkerk URL
WEB, Datum: 30.06.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pardubické letní kino , které nově sídlí u Wonkova mostu, dnes uvede akční snímek Dunkerk.
„Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a
belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940,“ zní oficiální text distributora. V hlavních rolích se
představí Fionn Whitehead, Tom Hardy, Cillian Murphy či Kenneth Branagh. Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstup je
zdarma.
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Letní kino promítne Dunkerk URL
WEB, Datum: 30.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pardubické letní kino , které nově sídlí u Wonkova mostu, dnes uvede akční snímek Dunkerk.Dunkerk 2D Foto:
facebook
„Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a
belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940,“ zní oficiální text distributora. V hlavních rolích se
představí Fionn Whitehead, Tom Hardy, Cillian Murphy či Kenneth Branagh. Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstup je
zdarma.
Autor: Lenka Štěpánková
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Letní kino promítne Dunkerk URL
WEB, Datum: 30.06.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické letní kino , které nově sídlí u Wonkova mostu, dnes uvede akční snímek Dunkerk.
"„Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských
a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940,“ zní oficiální text distributora. V hlavních rolích se
představí Fionn Whitehead, Tom Hardy, Cillian Murphy či Kenneth Branagh. Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstup je
zdarma.
"

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

88 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

89 / 344

Tipy deníku
TISK, Datum: 30.06.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 8 616, Rubrika: Pardubicko a okolí

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje:
Letní kino promítne Dunkerk
30. 6. 2018
Pardubické letní kino , které nově sídlí u Wonkova mostu, dnes uvede akční snímek Dunkerk. „Očekávané válečné drama
vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží
severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940,“ zní oficiální text distributora. V hlavních rolích se představí Fionn Whitehead,
Tom Hardy, Cillian Murphy či Kenneth Branagh. Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstup je zdarma.

Zpět

V letním kině promítnou Lichožrouty URL
WEB, Datum: 02.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pondělní večery patří v pardubickém letním kině rodinným filmům. Dnes je proto na programu animovaný rodinný
film s názvem Lichožrouti, který vznikl v roce 2016 v české, slovenské a chorvatské produkci.
dnes 13:31
Lichožrouti jsou důkazem toho, že pračka nežere ponožky. Živí se jimi právě tyto malé potvůrky, které zapříčiňují, že lidem
zbude z páru vždy jen jedna ponožka. Proti Lichožroutům ve filmu bojuje osamělý profesor. Hlavním hrdinou je však Lichožrout
Hihlík, který se vydává vstříc svým dobrodružstvím. Měl by při tom dodržovat lichožroutí „desatero“. Dvě pravidla však poruší, a
to „Nikdy nevezmeš celý pár"a „Drž se lidí, ale drž se od nich dál". Lichožrouti se na plátně letního kina, které je nově umístěno
v Polabinách u Wonkova mostu, objeví ve 21.30 hodin, vstupné je zdarma.
(las)
#clanek/3619878
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V letním kině promítnou Lichožrouty URL
WEB, Datum: 02.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pondělní večery patří v pardubickém letním kině rodinným filmům. Dnes je proto na programu animovaný rodinný
film s názvem Lichožrouti, který vznikl v roce 2016 v české, slovenské a chorvatské produkci.
"Lichožrouti jsou důkazem toho, že pračka nežere ponožky. Živí se jimi právě tyto malé potvůrky, které zapříčiňují, že lidem
zbude z páru vždy jen jedna ponožka. Proti Lichožroutům ve filmu bojuje osamělý profesor. Hlavním hrdinou je však Lichožrout
Hihlík, který se vydává vstříc svým dobrodružstvím. Měl by při tom dodržovat lichožroutí „desatero“. Dvě pravidla však poruší, a
to „Nikdy nevezmeš celý pár" a „Drž se lidí, ale drž se od nich dál". Lichožrouti se na plátně letního kina, které je nově umístěno
v Polabinách u Wonkova mostu, objeví ve 21.30 hodin, vstupné je zdarma.
(las)
*clanek/3619878"
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V letním kině promítnou Lichožrouty URL
WEB, Datum: 02.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pondělní večery patří v pardubickém letním kině rodinným filmům. Dnes je proto na programu animovaný rodinný
film s názvem Lichožrouti, který vznikl v roce 2016 v české, slovenské a chorvatské produkci.
"Lichožrouti jsou důkazem toho, že pračka nežere ponožky. Živí se jimi právě tyto malé potvůrky, které zapříčiňují, že lidem
zbude z páru vždy jen jedna ponožka. Proti Lichožroutům ve filmu bojuje osamělý profesor. Hlavním hrdinou je však Lichožrout
Hihlík, který se vydává vstříc svým dobrodružstvím. Měl by při tom dodržovat lichožroutí „desatero“. Dvě pravidla však poruší, a
to „Nikdy nevezmeš celý pár" a „Drž se lidí, ale drž se od nich dál". Lichožrouti se na plátně letního kina, které je nově umístěno
v Polabinách u Wonkova mostu, objeví ve 21.30 hodin, vstupné je zdarma.
(las)
*clanek/3619878"
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Pardubice chystají Švédský víkend URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: prvnizpravy.parlamentnilisty.cz
...zda lidé nechodí v kolejišti
Švédským víkendem ožije hned několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje,
dále Natura park a ČSOB Pojišťovna aréna. Právě zde... Plné znění podléhá licenčním podmínkám.

Pardubice: Město slaví padesátiletou spolupráci se Skellefteou URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: parlamentnilisty.cz, RU / den: 115 040

Závěr letních prázdnin se v krajském městě ponese v duchu Švédska. Pardubice chystají, u příležitosti padesátileté spolupráce
s partnerským městem Skelleftea, třídenní akci zvanou Švédský víkend. Malá upoutávka je navíc od dnešního dne k vidění v
Tyršových sadech, kde je instalována výstava fotografií profesionálního švédského fotografa Jonase Westlinga.
„Tato expozice má návštěvníkům Tyršových sadů přiblížit, jak vlastně lidé ve Skelleftee žijí, jaká tam je příroda a podnebí či
jakými aktivitami vyplňují svůj volný čas. Fotografie jsou doplněny popisky pro lepší představu o tom, co vlastně zobrazují. Na
výstavu pak na přelomu srpna a září naváže třídenní Švédský víkend plný švédských filmů, specialit, koncertů i tanečních
vystoupení,“ popisuje program akce Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.
Švédským víkendem ožije hned několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje,
dále Natura park a ČSOB Pojišťovna aréna. Právě zde změří své síly ženské hokejové týmy AIK Skelleftea a TJ HC Pardubice.
„Hokej má v programu své právoplatné místo, jelikož právě díky němu spolupráce mezi Pardubicemi a Skellefteou v 60. letech
začala. Na utkání žen pak naváže autogramiáda extraligových hráčů HC Dynama Pardubice,“ doplňuje Hana Svobodová.
Pořadatelé mají v záloze i deštivou variantuPro děti budou připraveny workshopy plné vyrábění a švédské tematiky, promítání
dětských švédských filmů a kdo bude chtít, může si vyzkoušet i typické švédské hry KUBB a STIGA hokej. Díky čtyřem
přednáškám věnovaným tamější přírodě, architektuře a designu bude program nejen zábavný, ale i nabitý řadou zajímavých
informací.
Součástí programu bude scénické čtení populárního spisovatele Stiega Larssona spojené se soutěží o jeho knihy nebo
koncert známé kapely minus123minut, která zamíří do Pardubického letního kina Pernštejn hned na úvod Švédského
víkendu. A pokud by snad počasí nepřálo, veřejnost o program rozhodně nepřijde. Pořadatelé mají v záloze i deštivou variantu
– kongresové centrum Atrium Paláce Pardubice.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
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Pardubice: Město slaví padesátiletou spolupráci se Skellefteou URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: PV, RU / den: 115 040

Závěr letních prázdnin se v krajském městě ponese v duchu Švédska. Pardubice chystají, u příležitosti padesátileté spolupráce
s partnerským městem Skelleftea, třídenní akci zvanou Švédský víkend. Malá upoutávka je navíc od dnešního dne k vidění v
Tyršových sadech, kde je instalována výstava fotografií profesionálního švédského fotografa Jonase Westlinga.
„Tato expozice má návštěvníkům Tyršových sadů přiblížit, jak vlastně lidé ve Skelleftee žijí, jaká tam je příroda a podnebí či
jakými aktivitami vyplňují svůj volný čas. Fotografie jsou doplněny popisky pro lepší představu o tom, co vlastně zobrazují. Na
výstavu pak na přelomu srpna a září naváže třídenní Švédský víkend plný švédských filmů, specialit, koncertů i tanečních
vystoupení,“ popisuje program akce Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic. Švédským
víkendem ožije hned několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje, dále Natura
park a ČSOB Pojišťovna aréna. Právě zde změří své síly ženské hokejové týmy AIK Skelleftea a TJ HC Pardubice. „Hokej má v
programu své právoplatné místo, jelikož právě díky němu spolupráce mezi Pardubicemi a Skellefteou v 60. letech začala. Na
utkání žen pak naváže autogramiáda extraligových hráčů HC Dynama Pardubice,“ doplňuje Hana Svobodová. Pořadatelé mají
v záloze i deštivou variantu Pro děti budou připraveny workshopy plné vyrábění a švédské tematiky, promítání dětských
švédských filmů a kdo bude chtít, může si vyzkoušet i typické švédské hry KUBB a STIGA hokej. Díky čtyřem přednáškám
věnovaným tamější přírodě, architektuře a designu bude program nejen zábavný, ale i nabitý řadou zajímavých informací.
Součástí programu bude scénické čtení populárního spisovatele Stiega Larssona spojené se soutěží o jeho knihy nebo
koncert známé kapely minus123minut, která zamíří do Pardubického letního kina Pernštejn hned na úvod Švédského
víkendu. A pokud by snad počasí nepřálo, veřejnost o program rozhodně nepřijde. Pořadatelé mají v záloze i deštivou variantu
– kongresové centrum Atrium Paláce Pardubice.
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Letní kino promítne Zlato
TISK, Datum: 03.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Pardubické letní kino , které se nachází u Wonkova mostu, dnes přináší film podle skutečné události. Snímek
nese název Zlato a vypráví o těžebním skandálu Bre-X Mineral Corporation z počátku 90. let. Hlavní roli Kennyho Wellse
ztvárnil herec Matthew McConaughey. Po různých životních eskapádách se Kenny rozhodl riskovat a spolu s geologem
Michaelem, kterého hraje Édgar Ramiréz, se vydává hledat naleziště zlata do Indonésie. V hledání je sice úspěšný, příběh se
ale neobejde bez komplikací.
Dvouhodinové drama z roku 2016 začíná dnes o půl desáté večer a vstup na akci je zdarma.

Zpět

Letní kino promítne Zlato URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino , které se nachází u Wonkova mostu, dnes přináší film podle skutečné události. Snímek
nese název Zlato a vypráví o těžebním skandálu Bre-X Mineral Corporation z počátku 90. let.
"Hlavní roli Kennyho Wellse ztvárnil herec Matthew McConaughey. Po různých životních eskapádách se Kenny rozhodl riskovat
a spolu s geologem Michaelem, kterého hraje Édgar Ramiréz, se vydává hledat naleziště zlata do Indonésie. V hledání je sice
úspěšný, příběh se ale neobejde bez komplikací Dvouhodinové drama z roku 2016 začíná dnes o půl desáté večer a vstup na
akci je zdarma.
(tča)
"
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Letní kino promítne Zlato URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pardubické letní kino , které se nachází u Wonkova mostu, dnes přináší film podle skutečné události. Snímek
nese název Zlato a vypráví o těžebním skandálu Bre-X Mineral Corporation z počátku 90. let.
dnes 14:11
Hlavní roli Kennyho Wellse ztvárnil herec Matthew McConaughey. Po různých životních eskapádách se Kenny rozhodl riskovat
a spolu s geologem Michaelem, kterého hraje Édgar Ramiréz, se vydává hledat naleziště zlata do Indonésie. V hledání je sice
úspěšný, příběh se ale neobejde bez komplikací Dvouhodinové drama z roku 2016 začíná dnes o půl desáté večer a vstup na
akci je zdarma.
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Letní kino promítne Zlato URL
WEB, Datum: 03.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické letní kino , které se nachází u Wonkova mostu, v úterý přináší film podle skutečné události. Snímek
nese název Zlato a vypráví o těžebním skandálu Bre-X Mineral Corporation z počátku 90. let.
"Hlavní roli Kennyho Wellse ztvárnil herec Matthew McConaughey. Po různých životních eskapádách se Kenny rozhodl riskovat
a spolu s geologem Michaelem, kterého hraje Édgar Ramiréz, se vydává hledat naleziště zlata do Indonésie. V hledání je sice
úspěšný, příběh se ale neobejde bez komplikací Dvouhodinové drama z roku 2016 začíná dnes o půl desáté večer a vstup na
akci je zdarma.
(tča)
"
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Letní kino uvede oscarové Coco URL
WEB, Datum: 04.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické letní kino Pernštejn je ve středu vhodné pro děti i dospělé, promítá pohádku Coco, která letos
získala sošku Oscara za nejlepší animovaný film.
"Americké filmové studio Pixar, pod jehož produkcí film vznikl, tak získalo tuto cenu podeváté. I když byl snímek vytvořen v
Americe, vypráví příběh mexického chlapce a jeho snu stát se muzikantem.
Ačkoliv malý Miguel má hudební talent a touží se stát muzikantem, jeho příbuzní ho kvůli prazvláštnímu rodinnému zákazu
muziky nepodporují, naopak mu v hudbě brání. V den, kdy se v Mexiku slaví svátek El Día de los Muertos, neboli svátek
mrtvých, chce Miguel dokázat svůj talent, ale namísto toho se souhrou okolností dostane do krásné a barevné Říše mrtvých.
Tam potkává kostlivce Hectora, se kterým se potom vydává na strhující dobrodružství vedoucí k odhalení skutečného příběhu
Miguelovy rodiny. Coco nabízí kouzlo nejenom kvalitním grafickým zpracováním, ale i spojitostí s Mexikem a jeho záhrobními
mýty, které film provázejí. Projekce začíná ve 21.30 hodin.
(tča)"

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

106 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

107 / 344

Letní kino uvede oscarové Coco
TISK, Datum: 04.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn je dnes vhodné pro děti i dospělé, promítá pohádku Coco, která letos získala
sošku Oscara za nejlepší animovaný film. Americké filmové studio Pixar, pod jehož produkcí film vznikl, tak získalo tuto cenu
podeváté. Ačkoliv byl snímek vytvořen v Americe, vypráví příběh mexického chlapce a jeho snu stát se muzikantem.
...3

Zpět

Letní kino uvede oscarové Coco URL
WEB, Datum: 04.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn je dnes vhodné pro děti i dospělé, promítá pohádku Coco, která letos získala
sošku Oscara za nejlepší animovaný film.
"Americké filmové studio Pixar, pod jehož produkcí film vznikl, tak získalo tuto cenu podeváté. I když byl snímek vytvořen v
Americe, vypráví příběh mexického chlapce a jeho snu stát se muzikantem.
Ačkoliv malý Miguel má hudební talent a touží se stát muzikantem, jeho příbuzní ho kvůli prazvláštnímu rodinnému zákazu
muziky nepodporují, naopak mu v hudbě brání. V den, kdy se v Mexiku slaví svátek El Día de los Muertos, neboli svátek
mrtvých, chce Miguel dokázat svůj talent, ale namísto toho se souhrou okolností dostane do krásné a barevné Říše mrtvých.
Tam potkává kostlivce Hectora, se kterým se potom vydává na strhující dobrodružství vedoucí k odhalení skutečného příběhu
Miguelovy rodiny. Coco nabízí kouzlo nejenom kvalitním grafickým zpracováním, ale i spojitostí s Mexikem a jeho záhrobními
mýty, které film provázejí. Projekce začíná ve 21.30 hodin.
(tča)"
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Letní kino uvede oscarové Coco URL
WEB, Datum: 04.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn je dnes vhodné pro děti i dospělé, promítá pohádku Coco, která letos získala
sošku Oscara za nejlepší animovaný film.
dnes 11:34
Americké filmové studio Pixar, pod jehož produkcí film vznikl, tak získalo tuto cenu podeváté. I když byl snímek vytvořen v
Americe, vypráví příběh mexického chlapce a jeho snu stát se muzikantem.
Ačkoliv malý Miguel má hudební talent a touží se stát muzikantem, jeho příbuzní ho kvůli prazvláštnímu rodinnému zákazu
muziky nepodporují, naopak mu v hudbě brání. V den, kdy se v Mexiku slaví svátek El Día de los Muertos, neboli svátek
mrtvých, chce Miguel dokázat svůj talent, ale namísto toho se souhrou okolností dostane do krásné a barevné Říše mrtvých.
Tam potkává kostlivce Hectora, se kterým se potom vydává na strhující dobrodružství vedoucí k odhalení skutečného příběhu
Miguelovy rodiny. Coco nabízí kouzlo nejenom kvalitním grafickým zpracováním, ale i spojitostí s Mexikem a jeho záhrobními
mýty, které film provázejí. Projekce začíná ve 21.30 hodin.
(tča)
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Pardubice chystají Švédský víkend URL
WEB, Datum: 05.07.2018, Zdroj: pardubickenovinky.cz, RU / den: 40 000, Rubrika: regiony
Závěr letních prázdnin se v Pardubicích ponese v duchu Švédska. Pardubice chystají, u příležitosti padesátileté spolupráce s
partnerským městem Skelleftea, třídenní akci zvanou Švédský víkend.
Malá upoutávka je navíc k vidění v Tyršových sadech, kde je instalována výstava fotografií profesionálního švédského
fotografa Jonase Westlinga. Informoval o tom web pardubického magistrátu.
„Tato expozice má návštěvníkům Tyršových sadů přiblížit, jak vlastně lidé ve Skelleftee žijí, jaká tam je příroda a podnebí či
jakými aktivitami vyplňují svůj volný čas. Fotografie jsou doplněny popisky pro lepší představu o tom, co vlastně zobrazují. Na
výstavu pak na přelomu srpna a září naváže třídenní Švédský víkend plný švédských filmů, specialit, koncertů i tanečních
vystoupení,“ popisuje program akce Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.
Policisté kontrolovali, zda lidé nechodí v kolejišti
Švédským víkendem ožije hned několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje,
dále Natura park a ČSOB Pojišťovna aréna. Právě zde změří své síly ženské hokejové týmy AIK Skelleftea a TJ HC Pardubice.
„Hokej má v programu své právoplatné místo, jelikož právě díky němu spolupráce mezi Pardubicemi a Skellefteou v 60. letech
začala. Na utkání žen pak naváže autogramiáda extraligových hráčů HC Dynama Pardubice,“ doplňuje Hana Svobodová.
Pro děti budou připraveny workshopy plné vyrábění a švédské tematiky, promítání dětských švédských filmů a kdo bude chtít,
může si vyzkoušet i typické švédské hry KUBB a STIGA hokej. Díky čtyřem přednáškám věnovaným tamější přírodě,
architektuře a designu bude program nejen zábavný, ale i nabitý řadou zajímavých informací.
Součástí programu bude scénické čtení populárního spisovatele Stiega Larssona spojené se soutěží o jeho knihy nebo
koncert známé kapely minus123minut, která zamíří do Pardubického letního kina Pernštejn hned na úvod Švédského
víkendu. A pokud by snad počasí nepřálo, veřejnost o program rozhodně nepřijde. Pořadatelé mají v záloze i deštivou variantu
– kongresové centrum Atrium Paláce Pardubice.
(vm, Pardubickenovinky.cz, foto:arch.)
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Letní kino dnes uvede americké drama URL
WEB, Datum: 07.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Dnes o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne americký snímek Tři billboardy kousek za
Ebbingem.
"Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne jednat sama.
Vylepí tři kontroverzní billboardy adresované šéfovi místní policie, což ve městě vyvolá nepokoje. (tča)"
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Letní kino dnes uvede americké drama URL
WEB, Datum: 07.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Dnes o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne americký snímek Tři billboardy kousek za
Ebbingem.
Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne jednat sama.
Vylepí tři kontroverzní billboardy adresované šéfovi místní policie, což ve městě vyvolá nepokoje. (tča)
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Letní kino dnes uvede americké drama URL
WEB, Datum: 07.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - V sobotu o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne americký snímek Tři billboardy kousek za
Ebbingem.
"Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne jednat sama.
Vylepí tři kontroverzní billboardy adresované šéfovi místní policie, což ve městě vyvolá nepokoje. (tča)"
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PARDUBICKO
TISK, Datum: 07.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

DNES
Letní kino uvede americké drama
Pardubice – Dnes o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne americký snímek Tři billboardy kousek za
Ebbingem. Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne
jednat sama. Vylepí tři kontroverzní billboardy adresované šéfovi místní policie, což ve městě vyvolá nepokoje.
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Letní kino dnes uvede americké drama URL
WEB, Datum: 07.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Dnes o půl desáté večer Pardubické letní kino Pernštejn promítne americký snímek Tři billboardy kousek za
Ebbingem.
Ilustrační foto Foto: Letní kino Pardubice/Tomáš Kubelka
Film vypráví příběh ženy, které zavraždili dceru. Vyšetřování je ale zdlouhavé a neúspěšné, proto se rozhodne jednat sama.
Vylepí tři kontroverzní billboardy adresované šéfovi místní policie, což ve městě vyvolá nepokoje. (tča)
Autor: Redakce
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Pardubice a Skelleftea – spolu padesát let
TISK, Datum: 09.07.2018, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: Zdeněk Seiner, Vytištěno: 123 758, Prodáno: 71 848, Čtenost: 233 428, Rubrika:
Severovýchodní Čechy

Když pardubičtí hokejisté před půl stoletím byli u zrodu družby s hokejovým klubem ve švédském městě za polárním kruhem
Skellefetea, byli považováni za šílence nebo politické provokatéry. Ale spolupráce vydržela dodnes. A není jen hokejová.
Pardubice chystají u příležitosti padesátileté spolupráce s partnerským městem Skelleftea, třídenní akci zvanou Švédský
víkend. Malá upoutávka je už v těchto dnech k vidění v Tyršových sadech, kde je instalována výstava fotografií profesionálního
švédského fotografa Jonase Westlinga.
„Tato expozice má návštěvníkům Tyršových sadů přiblížit, jak vlastně lidé ve Skelleftee žijí, jaká tam je příroda a podnebí či
jakými aktivitami vyplňují svůj volný čas. Fotografie jsou doplněny popisky pro lepší představu o tom, co vlastně zobrazují. Na
výstavu pak na přelomu srpna a září naváže třídenní Švédský víkend plný švédských filmů, specialit, koncertů i tanečních
vystoupení,“ popisuje program akce Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.
Švédským víkendem ožije hned několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje,
dále Natura park a ČSOB Pojišťovna aréna. Právě zde změří své síly ženské hokejové týmy AIK Skelleftea a TJ HC Pardubice.
„Hokej má v programu své právoplatné místo, jelikož právě díky němu spolupráce mezi Pardubicemi a Skellefteou v 60. letech
začala. Na utkání žen pak naváže autogramiáda extraligových hráčů HC Dynama Pardubice,“ doplňuje Hana Svobodová.
Pro děti budou připraveny workshopy plné vyrábění a švédské tematiky, promítání dětských švédských filmů a kdo bude chtít,
může si vyzkoušet i typické švédské hry KUBB a STIGA hokej. Díky čtyřem přednáškám věnovaným tamější přírodě,
architektuře a designu bude program nejen zábavný, ale i nabitý řadou zajímavých informací.
Součástí programu bude scénické čtení populárního spisovatele Stiega Larssona. A pokud by snad počasí nepřálo, veřejnost
o program rozhodně nepřijde. Pořadatelé mají v záloze i deštivou variantu „zlaté svatby“ těchto dvou měst od sebe vzdálených
tisíce kilometrů – kongresové centrum Atrium Paláce Pardubice.

Region vydání: Právo - severovýchodní Čechy
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Tipy deníku
TISK, Datum: 09.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 4, Autor: (dub), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje:
Letní kino láká na sci-fi
10. 7. 2018 ve 21:30
Pardubické letní kino chystá v úterý projekci dobrodružného sci-fifilmu Strážci Galaxie Vol. 2 podle comicsů studia Marvel.
Promítání začíná tradičně ve 21:30 hodin poblíž Wonkova mostu a je zdarma.
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Tipy deníku
TISK, Datum: 09.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Tipy deníku

Romana Netolická, šéfredaktorka Chrudimského deníku, doporučuje:
Letní trio hudebních přátel
9. července 2018
Ve Smetanově domě v Litomyšli se dnes uskuteční další setkání přátel komorní hudby a interpretačních seminářů. Závěrečný
koncert klasické hudby předvede trio: Ivan Klánský (klavír), Leoš Čepický (housle) a Michal Kaňka (violoncello).
Začátek je v 19.30.
Loutkáři budou opět zítra na Seči
10. 7.2018 17:00
Série prázdninových loutkových představení v autokempu Pláž na Seči pokračuje zítra pohádkou Libora Štumpfa Kašpárek na
prázdninách 1. Druhá část příběhu se odehraje ve čtvrtek.
Výstava obrazů Františka Emlera
do 31. 8.2018
Obec Kameničky vás zve v rámci Kulturního roku 2018 do výstavní síně obecního úřadu na výstavu obrazů Františka Emlera.
Otevřena je do 31. srpna..
Letní kino láká na sci-fi
10. 7. 2018 ve 21:30
Pardubické letní kino chystá v úterý projekci scifi filmu Strážci Galaxie Vol. 2 podle comicsů studia Marvel. Začíná se ve
21.30 poblíž Wonkova mostu. Vstup zdarma.
Výstava odkryje stará zákoutí
10. 7. od 17.00 hodin
Výstavu starých českotřebovských zákoutí, která pocházejí ze sbírky muzea a Martina Šebely, otevře úterní vernisáž v
Kulturním centru.
Dvorek ovládne pohádková show
11. 7. od 17.30 hodin
Na dvorek jablonského informačního centra ve středu dorazí Sněhurka. Její pohádková show nadchne a pobaví děti i dospělé.
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Švédský víkend v Pardubicích URL
WEB, Datum: 10.07.2018, Zdroj: skandinavskydum.cz, RU / den: 4 500
Kde: Pardubické letní kino Pernštejn (Hradecká, Pardubice) a jiné Kdy: 31. 8. - 2. 9. 2018 Švédsko
Závěr letních prázdnin se v krajském městě Pardubice ponese v duchu Švédska. Město chystá, u příležitosti padesátileté
spolupráce s partnerským městem Skelleftea, třídenní akci zvanou Švédský víkend. Malá upoutávka je navíc už k vidění v
Tyršových sadech, kde je instalována výstava fotografií profesionálního švédského fotografa Jonase Westlinga.
Švédským víkendem ožije hned několik míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje,
dále Natura park a ČSOB Pojišťovna aréna. Právě zde změří své síly ženské hokejové týmy AIK Skelleftea a TJ HC Pardubice.
Pro děti budou připraveny workshopy plné vyrábění a švédské tematiky, promítání dětských švédských filmů a kdo bude chtít,
může si vyzkoušet i typické švédské hry KUBB a STIGA hokej. Díky čtyřem přednáškám věnovaným tamější přírodě,
architektuře a designu bude program nejen zábavný, ale i nabitý řadou zajímavých informací.
Součástí programu bude scénické čtení populárního spisovatele Stiega Larssona spojené se soutěží o jeho knihy nebo
koncert známé kapely minus123minut, která zamíří do Pardubického letního kina Pernštejn hned na úvod Švédského
víkendu. A pokud by snad počasí nepřálo, veřejnost o program rozhodně nepřijde. Pořadatelé mají v záloze i deštivou variantu
– kongresové centrum Atrium Paláce Pardubice.
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Strážci Galaxie opět v akci
TISK, Datum: 10.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes od 21.30 hodin uvede druhý díl akčního filmu od studia Marvel, a sice
Strážce Galaxie Vol. 2. Film natočil americký režisér James Gunn podle komiksů o super-hrdinském týmu Strážci Galaxie.
Podobně jako v prvním díle se skupina mimozemských bytostí v čele se Star-Lordem Peterem Quillem, kterého hraje Chris
Pratt, vydává na vesmírné dobrodružství.
Tentokrát se hlavní hrdina Peter setká se svým otcem, který mu odhalí jeho skutečný původ. To se ale neobejde bez
komplikací. Jisté je, že osud galaxie bude v nebezpečí a jediní, kdo jej mohou zachránit, jsou samozřejmě její strážci.

Zpět

Letní kino uvede Planetu Česko
TISK, Datum: 11.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Dnes je Pardubické letní kino Pernštejn vhodné pro milovníky přírody, zejména té české. Od půl desáté večer
se hraje film Planeta Česko, který přináší fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Snímek vznikl
jako první celovečerní film o české přírodě. Dokument zrežíroval Marián Polák a namluvil Kryštof Hádek.

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino
TISK, Datum: 11.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Pardubické letní kino Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky, hraje každý den ZDARMA od 21.30
hodin.
Středa 11. března
Planeta Česko - dokumentární, Česko, 2017, 81 minut, režie: Marián Polák.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Letní kino uvede Planetu Česko URL
WEB, Datum: 11.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Ve středu je Pardubické letní kino Pernštejn vhodné pro milovníky přírody, zejména té české.
Od půl desáté večer se hraje film Planeta Česko, který přináší fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka. Snímek vznikl jako první celovečerní film o české přírodě. Dokument zrežíroval Marián Polák a namluvil Kryštof Hádek.
(tča)
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Letní kino uvede Planetu Česko URL
WEB, Datum: 11.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Ve středu je Pardubické letní kino Pernštejn vhodné pro milovníky přírody, zejména té české.
"Od půl desáté večer se hraje film Planeta Česko, který přináší fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka. Snímek vznikl jako první celovečerní film o české přírodě. Dokument zrežíroval Marián Polák a namluvil Kryštof Hádek.
(tča)
"
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Pardubické letní kino večer jako jediné promítne Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000

Česká soda je viběrem toho nejlepšího z nesmrtelného parodického televizního seriálu z let 1993-1997. Letní kino jej uvede ve
21:30.
„Jsme rádi, že pana Feniče můžeme opět uvítat v Pardubicích. Ještě větší radost nám dělá to, že se podařilo vše domluvit a po
letech můžeme u nás zase promítat jeho kultovní snímek,“ říká šéf pardubického letního biografu Jan Motyčka.
Film, na kterém se podílel vedle Feniče také Jan Hřebejk, Igor Chaun nebo Tereza Kopáčová, měl premiéru na konci ledna
1998 v přeplněném sále Kongresového centra v Praze a stal se jedním ze dvou nejnavštěvovanějších českich snímků té doby.
Jeho další uvádění však vždy provázela složitá jednání a řešení autorskich práv.
Po několika letech tak budou v neděli Pardubice svědky jediné veřejné projekce tohoto populárního satirického pořadu v
republice.
Pardubické letní kino , které se pro letošní léto usadilo na pravém břehu Labe hned za mostem Pavla Wonky směrem z
centra, tento snímek divákům nabídlo naposledy v létě roku 2015. Poprvé pak už v roce 2007.
„V současné době totiž existuje jen jediná kopie filmu. Navíc práva z poloviny vlastní společnost Febio a z té druhé Česká
televize,“ vysvětluje Fero Fenič, proč je promítání České sody tak vijimečné.
Pardubické letní kino večer jako jediné promítne Českou sodu Pardubické letní kino večer jako jediné promítne Českou
sodu Pardubické letní kino večer jako jediné promítne Českou sodu
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Pardubické letní kino chystá na dnešní večer exkluzivní projekci URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000

Kultovní satirický snímek Česká soda uvede osobně režisér Fero Fenič. - Film, jenž je výběrem toho nejlepšího z nesmrtelného
parodického televizního seriálu z let 1993–1997, uvede dnes osobně duchovní otec celého projektu, režisér a producent Fero
Fenič.
Promítání pod širým nebem začíná ve 21:30 hodin.
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Pardubické letní kino večer jako jediné promítne Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000

Pardubické letní kino chystá na večer exkluzivní projekci. Poběží kultovní satirický snímek Česká soda a osobně jej uvede
jeho duchovní otec, režisér Fero Fenič.
Česká soda je výběrem toho nejlepšího z nesmrtelného parodického televizního seriálu z let 1993-1997. Letní kino jej uvede ve
21:30.
„Jsme rádi, že pana Feniče můžeme opět uvítat v Pardubicích. Ještě větší radost nám dělá to, že se podařilo vše domluvit a po
letech můžeme u nás zase promítat jeho kultovní snímek,“ říká šéf pardubického letního biografu Jan Motyčka.
Film, na kterém se podílel vedle Feniče také Jan Hřebejk, Igor Chaun nebo Tereza Kopáčová, měl premiéru na konci ledna
1998 v přeplněném sále Kongresového centra v Praze a stal se jedním ze dvou nejnavštěvovanějších českých snímků té doby.
Jeho další uvádění však vždy provázela složitá jednání a řešení autorských práv.
Po několika letech tak budou v neděli Pardubice svědky jediné veřejné projekce tohoto populárního satirického pořadu v
republice.
Pardubické letní kino , které se pro letošní léto usadilo na pravém břehu Labe hned za mostem Pavla Wonky směrem z
centra, tento snímek divákům nabídlo naposledy v létě roku 2015. Poprvé pak už v roce 2007.
„V současné době totiž existuje jen jediná kopie filmu. Navíc práva z poloviny vlastní společnost Febio a z té druhé Česká
televize,“ vysvětluje Fero Fenič, proč je promítání České sody tak výjimečné.
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Pardubické letní kino večer jako jediné promítne Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Marek Votke, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické letní kino chystá na večer exkluzivní projekci. Poběží kultovní satirický snímek Česká soda a osobně jej uvede
jeho duchovní otec, režisér Fero Fenič.
Česká soda je výběrem toho nejlepšího z nesmrtelného parodického televizního seriálu z let 1993-1997. Letní kino jej uvede ve
21:30.
„Jsme rádi, že pana Feniče můžeme opět uvítat v Pardubicích. Ještě větší radost nám dělá to, že se podařilo vše domluvit a po
letech můžeme u nás zase promítat jeho kultovní snímek,“ říká šéf pardubického letního biografu Jan Motyčka.
Film, na kterém se podílel vedle Feniče také Jan Hřebejk, Igor Chaun nebo Tereza Kopáčová, měl premiéru na konci ledna
1998 v přeplněném sále Kongresového centra v Praze a stal se jedním ze dvou nejnavštěvovanějších českých snímků té doby.
Jeho další uvádění však vždy provázela složitá jednání a řešení autorských práv.
Po několika letech tak budou v neděli Pardubice svědky jediné veřejné projekce tohoto populárního satirického pořadu v
republice.
Pardubické letní kino , které se pro letošní léto usadilo na pravém břehu Labe hned za mostem Pavla Wonky směrem z
centra, tento snímek divákům nabídlo naposledy v létě roku 2015. Poprvé pak už v roce 2007.
„V současné době totiž existuje jen jediná kopie filmu. Navíc práva z poloviny vlastní společnost Febio a z té druhé Česká
televize,“ vysvětluje Fero Fenič, proč je promítání České sody tak výjimečné.
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Pardubické letní kino chystá na dnešní večer exkluzivní projekci URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000

Kultovní satirický snímek Česká soda uvede osobně režisér Fero Fenič. - Film, jenž je výběrem toho nejlepšího z nesmrtelného
parodického televizního seriálu z let 1993–1997, uvede dnes osobně duchovní otec celého projektu, režisér a producent Fero
Fenič.
Promítání pod širým nebem začíná ve 21:30 hodin.
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Letní kino uvede Českou sodu
TISK, Datum: 13.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pardubické letní kino , které promítá na louce nedaleko Wonkova mostu, dnes uvede komedii Česká soda z
roku 1998.
Přijďte si připomenout kultovní televizní pořad devadesátých let, který proslul povedenými parodiemi televizních zpráv, reklam,
jazykových kurzů a hlavně humorem, který nikoho nešetřil. Promítat se začíná ve 21.30 hodin.

Zpět

Letní kino uvede Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pardubické letní kino , které promítá na louce nedaleko Wonkova mostu, v pátek uvede komedii Česká soda z
roku 1998.
Přijeďte si připomenout kultovní televizní pořad devadesátých let, který proslul povedenými parodiemi televizních zpráv, reklam,
jazykových kurzů a hlavně humorem, který nikoho nešetřil. Promítat se začíná ve 21.30 hodin.
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Letní kino uvede Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické letní kino , které promítá na louce nedaleko Wonkova mostu, v pátek uvede komedii Česká soda z
roku 1998.
"Přijeďte si připomenout kultovní televizní pořad devadesátých let, který proslul povedenými parodiemi televizních zpráv,
reklam, jazykových kurzů a hlavně humorem, který nikoho nešetřil. Promítat se začíná ve 21.30 hodin.
"
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Letní kino uvede Českou sodu URL
WEB, Datum: 13.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické letní kino , které promítá na louce nedaleko Wonkova mostu, v pátek uvede komedii Česká soda z
roku 1998.
"Přijeďte si připomenout kultovní televizní pořad devadesátých let, který proslul povedenými parodiemi televizních zpráv,
reklam, jazykových kurzů a hlavně humorem, který nikoho nešetřil. Promítat se začíná ve 21.30 hodin.
"
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T ipy deníku
TISK, Datum: 14.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (jpr), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko

Letní kino vsadilo na horor a sci-fi
14. a 15. 7. 2018
Mysteriózní horor Uteč promítne dnes Pardubické letní kino , které najdete na louce u Wonkova mostu. Neděle bude patřit
dobrodružství, science fiction a snímku Thor: Ragnarok. Na plátně zazáří legendární Thor i neuvěřitelný Hulk. Promítání začíná
ve 21.30 hodin, vstup je zdarma.

Zpět

O nebezpečích, která může skrývat Mars. Letní kino uvede film Život
TISK, Datum: 17.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes o půl desáté večer u Wonkova mostu hraje americký sci-fithriller Život.
Snímek vypráví příběh o šestičlenné posádce Mezinárodní vesmírné stanice, která objevila první důkaz o existenci
mimozemského života na Marsu. Zjišťují ale, že forma života, jenž zkoumají, je inteligentnější a nebezpečnější, než čekali.
Odhalují, že nalezená organická hmota stojí za dávným vyhlazením života na Marsu, to už se ale hmota dostává z inkubátoru a
napadá členy posádky. Ti se ji snaží zastavit a zabránit jejímu proniknutí na planetu Zemi, podaří se jim to?

Zpět

O nebezpečí, která může skrývat Mars. Letní kino uvede film Život URL
WEB, Datum: 17.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn v úterý o půl desáté večer u Wonkova mostu hraje americký sci-fi thriller Život.
Snímek vypráví příběh o šestičlenné posádce Mezinárodní vesmírné stanice, která objevila první důkaz o existenci
mimozemského života na Marsu. Zjišťují ale, že forma života, jenž zkoumají, je inteligentnější a nebezpečnější, než čekali.
Odhalují, že nalezená organická hmota stojí za dávným vyhlazením života na Marsu, to už se ale hmota dostává z inkubátoru a
napadá členy posádky. Ti se ji snaží zastavit a zabránit jejímu proniknutí na planetu Zemi. Podaří se jim to?
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O nebezpečí, která může skrývat Mars. Letní kino uvede film Život URL
WEB, Datum: 17.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn v úterý o půl desáté večer u Wonkova mostu hraje americký sci-fi thriller Život.
"Snímek vypráví příběh o šestičlenné posádce Mezinárodní vesmírné stanice, která objevila první důkaz o existenci
mimozemského života na Marsu. Zjišťují ale, že forma života, jenž zkoumají, je inteligentnější a nebezpečnější, než čekali.
Odhalují, že nalezená organická hmota stojí za dávným vyhlazením života na Marsu, to už se ale hmota dostává z inkubátoru a
napadá členy posádky. Ti se ji snaží zastavit a zabránit jejímu proniknutí na planetu Zemi. Podaří se jim to?
(tča)
"
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O nebezpečí, která může skrývat Mars. Letní kino uvede film Život URL
WEB, Datum: 17.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické letní kino Pernštejn v úterý o půl desáté večer u Wonkova mostu hraje americký sci-fi thriller Život.
"Snímek vypráví příběh o šestičlenné posádce Mezinárodní vesmírné stanice, která objevila první důkaz o existenci
mimozemského života na Marsu. Zjišťují ale, že forma života, jenž zkoumají, je inteligentnější a nebezpečnější, než čekali.
Odhalují, že nalezená organická hmota stojí za dávným vyhlazením života na Marsu, to už se ale hmota dostává z inkubátoru a
napadá členy posádky. Ti se ji snaží zastavit a zabránit jejímu proniknutí na planetu Zemi. Podaří se jim to?
(tča)
"
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PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 18.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

Kino bude plné strašlivých pirátů
Pardubice – Pardubické letní kino , které promítá na louce u Wonkova mostu, dnes nabídne film Piráti z Karibiku: Salazarova
pomsta.
Kapitán Jack Sparrow, v podání Johnnyho Deppa, se vrací, aby čelil bandě smrtících pirátských duchů pod vedením
strašlivého kapitána Salazara, kterého hraje Javier Bardem. Promítání začíná ve 21.30, vstup je zdarma.

Zpět

Letní kino uvede Švankmajera URL
WEB, Datum: 19.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – V pardubickém letním kině Pernštejn v pátek promítnou snímek Hmyz,
Filmem se se světem kinematografie loučí svérázný režisér a animátor Jan Švankmajer, čelný zástupce českého surrealismu.
Děj se odehrává na malém městě, kde ochotníci zkoušejí Čapkovu hru Ze života hmyzu. Hmyz se chová jako lidé a lidé jako
hmyz. Surreálná podívaná zaručena.
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Letní kino hraje film Valmont
TISK, Datum: 19.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes o půl desáté večer u Wonkova mostu v Polabinách promítne film Valmont
režírovaný Milošem Formanem.
Valmont je filmovou adaptací slavného románu Choderlose de Laclose Nebezpečné známosti z roku 1782. Snímek zachycuje
obraz aristokratické společnosti několik let před Francouzskou revolucí.

Zpět

Letní kino uvede Švankmajera URL
WEB, Datum: 19.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – V pardubickém letním kině Pernštejn v pátek promítnou snímek Hmyz,
"Filmem se se světem kinematografie loučí svérázný režisér a animátor Jan Švankmajer, čelný zástupce českého surrealismu.
Děj se odehrává na malém městě, kde ochotníci zkoušejí Čapkovu hru Ze života hmyzu. Hmyz se chová jako lidé a lidé jako
hmyz. Surreálná podívaná zaručena.
"
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PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 20.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (jpr), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

Letní kino uvede Švankmajera
Pardubice – V pardubickém letním kině Pernštejn dnes promítnou snímek Hmyz, kterým se se světem kinematografie loučí
svérázný režisér a animátor Jan Švankmajer, čelný zástupce českého surrealismu. Děj se odehrává na malém městě, kde
ochotníci zkoušejí Čapkovu hru Ze života hmyzu. Hmyz se chová jako lidé a lidé jako hmyz. Surreálná podívaná zaručena.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Letní kino uvede Švankmajera URL
WEB, Datum: 20.07.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - V pardubickém letním kině Pernštejn v pátek promítnou snímek Hmyz,
"Filmem se se světem kinematografie loučí svérázný režisér a animátor Jan Švankmajer, čelný zástupce českého surrealismu.
Děj se odehrává na malém městě, kde ochotníci zkoušejí Čapkovu hru Ze života hmyzu. Hmyz se chová jako lidé a lidé jako
hmyz. Surreálná podívaná zaručena.
"
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Letní kino dnes uvádí horor To
TISK, Datum: 24.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pardubické letní kino dnes od půl desáté večer hraje horor To.
Film režíroval Andy Muschietti podle stejnojmenné knižní předlohy od Stephena Kinga, který se hororovou tvorbou zabývá již
několik desítek let. Děj se odehrává ve městě Derry ve státě Maine, kde opět mizí děti. Děje se tak po staletí, ale doposud se
tím nikdo nezabýval. Tentokrát tu je ale zvídavá sedmičlenná parta dětí, která chce záhadu vyřešit. Zjišťují, že k únosům
dochází každých 27 let a že pachatelem těchto útoků je klaun Pennywise. Rozhodnou se klauna zastavit. Musí tak překonat
svůj strach a postavit se tomu, co je nejvíc děsí. Podaří se jim to?

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

160 / 344

Největší letní kino
TV, Datum: 25.07.2018, Zdroj: Seznam.cz TV, Zpráva: 15

Silvie FRIEDMANNOVÁ, moderátorka
A věděli jste kde mají nejnavštěvovanější letní kino ve střední Evropě? Je v Pardubicích. Z 50 tisící návštěvníky každý rok.
Michaela RAMBOUSKOVÁ, redaktorka
Řada obyvatel Pardubic si už nedokáže představit léto bez filmů pod širých nebem. V jejich městě totiž působí největší letní
kino ve střední Evropě. V dobách, kdy letní kina sotva přežívala, se přátelé Tomáš Drechsler a Jan Motyčka rozhodli jít proti
proudu a udělat letní kino jinak. Za dobu své existence kino přivítalo přes 600 tisíc diváků.
Tomáš DRECHSLER, zakladatel Pardubického letního kina
Jako pořadatelé pardubické části Febiofestu, jsme v roce 2006 promítali film Spalovač mrtvol v pardubickém krematoriu, kde se
i částečně ten film natáčel a to i ty projekce byl nebývalý zájem. A to nás inspirovalo, abychom pro Pardubáky promítali déle,
než jenom těch pár dní při Febiofestu.
Michaela RAMBOUSKOVÁ, redaktorka
Letním kinům v té době silně konkurovali Multiplexy. I přesto si už první ročník v Pardubicích připsal tisícové návštěvnosti za
den.
Jan MOTYČKA, zakladatel pardubického letního kina
My jsem přišli s jaksi novátorskou myšlenkou a to kino udělat bezplatně, udělat ho v otevřeném prostoru přístupném všem.
Michaela RAMBOUSKOVÁ, redaktorka
Pardubické kino přežilo propršená léta, období menší politické náklonnosti, i několik stěhování. Naposledy hledalo nové
působiště letos.
Jan MOTYČKA, zakladatel pardubického letního kina
V letošním roce našlo své útočiště na pravém břehu Labe, vedle mostu Pavla Wonky. Dle našeho názoru a názoru mnohých
našich návštěvníků, je to místo ze všech nejromantičtější.
Michaela RAMBOUSKOVÁ, redaktorka
Biograf za 13 let své existence vypiloval dramaturgii tak, aby si v ní každý našel to své.
Jan MOTYČKA, zakladatel pardubického letního kina
Krom dramaturgie, která se léta nemění, je to samozřejmě návštěva filmových delegací.
Michaela RAMBOUSKOVÁ, redaktorka
Kromě hollywoodských trháků, promítá i dětské, artové, či dokumentární filmy. Letos také vzdává hold Miloši Formanovi.
Jan MOTYČKA, zakladatel pardubického letního kina
Ti diváci mají možnost každý čtvrtek vidět de facto všechny Formanovi filmy, které natočil, pozpátku tak jak šly za sebou. Bude
to vlastně končit prvním jeho filmem českým, který navíc bude spojený ještě s velkým překvapením.
Michaela RAMBOUSKOVÁ, redaktorka
Za hezkého počasí kino přivítá i tisíc diváků za večer. Jako například v úterý, kdy diváci stěží hledali volné místo k sezení.
Jan MOTYČKA, zakladatel pardubického letního kina
Letní kina mají jednu neuvěřitelnou výhodu a to je atmosféra která je jejich součástí. To že sedíte v krásné přírodě, pár metrů z
centra města a pod hvězdnou oblohou můžete sledovat hvězdy stříbrného plátna.
Michaela RAMBOUSKOVÁ, redaktorka
Večery s hvězdami stříbrného plátna budou na břehu Labe pokračovat až do konce srpna. Na srpen pořadatelé připravili třeba
švédský filmový festival.
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Největší letní kino v Evropě vzniklo v dobách, kdy ostatní skomírala. Vsadilo na vstupné zdarma URL
WEB, Datum: 25.07.2018, Zdroj: seznamzpravy.cz, Autor: Michaela Rambousková, RU / den: 3 678 020, Rubrika: Domácí, Stalo se
O tisícovce návštěvníků za večer si mnohdy může řada letních kin nechat zdát. Pro letní kino v Pardubicích je to však za
teplých večerů celkem běžná návštěvnost. Největší letní kino v republice a prý i ve střední Evropě začínalo v roce 2006, kdy
biografy pod širým nebem skomíraly, a vypracovalo se ve fenomén pardubického letního života. Za 13 let existence jej
navštívilo přes 600 tisíc diváků, což při dvouměsíční sezoně činí průměr 850 lidí na promítací den.
Projekt přitom začal jako sen několika přátel, kteří mají rádi filmy a chtěli se o ně podělit se širokou veřejností. „Jako pořadatelé
pardubické části Febiofestu jsme v roce 2006 udělali mimořádnou projekci filmu Spalovač mrtvol, a to v pardubickém
krematoriu, kde se film natáčel. O tu projekci byl mezi lidmi nebývalý zájem a ten nás inspiroval k tomu, abychom jim přinášeli
filmy i jindy než jen při Febiofestu,” popisuje spoluzakladatel letního kina Tomáš Drechsler.
Recept na úspěch byl podle pořadatelů jednoduchý: promítat zdarma, v hezkém prostředí a přinést divákům i nějakou přidanou
hodnotu ve formě malých filmových festivalů, artových filmů či filmařských delegací. „Chceme, aby většinu českých filmů, které
promítáme, přijeli uvést jejich tvůrci,” vysvětluje „druhý otec zakladatel“ Jan Motyčka.
V Pardubicích se proto už vystřídali čeští a slovenští tvůrci jako Juraj Herz, Filip Renč, Zdeněk Troška, Miloslav Šmídmajer,
Irena Pavlásková či Dan Přibáň. Pravidelnými návštěvníky letního kina jsou i Fero Fenič či režisér Jan Chicago Novák.
Právě Novák, který v minulosti spolupracoval i s nedávno zesnulým českým oscarovým režisérem Milošem Formanem, v
Pardubicích uvede některé filmy. Všechny čtvrtky jsou totiž letos věnované právě Formanově tvorbě. „Diváci mají možnost vidět
všechny jeho filmy tak, jak šly za sebou. Začínali jsme americkými a postupně se dostaneme až k jeho české tvorbě.
Formanovy čtvrtky budou končit promítáním jeho prvního filmu a bude to večer s překvapením, protože k začátku umělecké
tvorby Miloše Formana se váže jeden zážitek, který se tady pokusíme rekonstruovat. Takže to bude taková multimediální
podívaná,” láká diváky Motyčka. Na srpen rovněž plánuje minifestival švédských filmů.
Kino přitom nemělo vždy na růžích ustláno. Některá léta mu úplně nepřálo počasí, jindy zase chyběla politická přízeň a kvůli
rekonstrukci Tyršových sadů, kde Drechsler s Motyčkou začínali promítat, se muselo v minulosti několikrát přestěhovat. Zatím
poslední stěhování za sebou mají letos, kdy biograf zakotvil na břehu Labe u mostu Pavla Wonky. „Každé stěhování pro nás
znamenalo náklady ve výši desítek až stovek tisíc korun. To letošní bylo náročné zejména proto, že se v místě muselo udělat
provizorní připojení elektřiny. Zprvu jsem si myslel, že to ani nestihneme do zahájení, ale nakonec se i díky pomoci dobrých lidí
zadařilo,” popisuje Motyčka.
Pardubické letní kino promítá každý večer, krom těch, kdy je opravdu špatné počasí, v červenci od 21.30 a v srpnu od 21
hodin.
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Auta 3 přijedou do letního kina URL
WEB, Datum: 25.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn ve středu o půl desáté večer uvádí animovaný film Auta 3.
Hlavní hrdina Blesk McQueen se dostává do kariérní krize. Má nového konkurenta Jacksona Hroma s lepšími a rychlejšími
součástkami. Po závěrečném závodě sezóny končí Blesk v servisu. Poté nastupuje do nového tréninkového centra. Dostane se
zpět na vrchol?
(tča)
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PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 25.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

Auta 3 přijedou do letního kina
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes o půl desáté večer uvádí animovaný film Auta 3. Hlavní hrdina Blesk
McQueen se dostává do kariérní krize.
Má nového konkurenta Jacksona Hroma s lepšími a rychlejšími součástkami. Po závěrečném závodě sezony končí Blesk v
servisu. Poté nastupuje do nového tréninkového centra. Dostane se zpět na vrchol?

Zpět

Auta 3 přijedou do letního kina URL
WEB, Datum: 25.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn ve středu o půl desáté večer uvádí animovaný film Auta 3.
"Hlavní hrdina Blesk McQueen se dostává do kariérní krize. Má nového konkurenta Jacksona Hroma s lepšími a rychlejšími
součástkami. Po závěrečném závodě sezóny končí Blesk v servisu. Poté nastupuje do nového tréninkového centra. Dostane se
zpět na vrchol?
(tča)"
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Formanova Amadea v Letním kině dnes uvede Jan Chicago Novák URL
WEB, Datum: 26.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000

Pardubice - Vzácná návštěva dnes v Pardubicích otevře svět klasicismu, hudby, geniality i osudovosti Mozartova příběhu.
dnes 14:59
Česko-americký spisovatel a scenárista, nominant Pulicerovy ceny za román Miliónový jeep, autor strhujícího příběhu útěku
bratří Mašínů na západ - Zatím dobrý (kniha roku v soutěži Magnesia Litera), ale zejména jeden z nejbližších spolupracovníků
Miloše Formana – Jan Chicago Novák dnes oficiálně v pardubickém letním kině uvede snímek Miloše Formana Amadeus.
"Za vodou" - název retrospektivy režiséra, kterého nám svět záviděl, není nikterak nahodilý. Takový je název svazku rozhovorů
s Milošem Formanem, Dominikem Haškem, šachistou Lubomírem Kaválkem, fotografem Antonínem Kratochvilem, Josefem
Mašínem a kameramanem Milanem Petrem Sovou. A takový je i název nového areálu 13. ročníku Pardubického letního kina .
Přestože již zde diváci měli možnost zhlédnout filmy Muž na Měsíci, Lid versus Larry Fint a Valmont, tentokrát jim další z
významných děl světové kinematografe - snímek Amadeus - přestaví jeden z nebližších spolupracovníků Miloše Formana,"zve
na večerní promítání provozovatel Letního kina Jan Motyčka.
JAN CHICAGO NOVÁKJan Novák se narodil roku 1953 v Kolíně, ale v letech 1970-2008 žil v Chicagu, kde vystudoval University
of Chicago. Debutoval sbírkou povídek Striptýz Chicago. Svůj první román Milionový jeep napsal anglicky a dostal za něj cenu
Carla Sandburga za chicagskou knihu roku v roce 1985 a nominaci na Pulitzerovu cenu. Následoval román The Grand Life a
faktografická kniha Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci, za niž dostal dalšího Sandburga v roce 1992. Tou dobou se už
živil převážně psaním. Jeho poslední román Děda získal Cenu Josefa Škvoreckého a jeho předchozí „pravdivý román“ Zatím
dobrý byl oceněn Magnézií literou za knihu roku 2004.
Filmovému řemeslu se Jan Novák vyučil po boku Miloše Formana na filmu Valmont a později se stal spoluautorem Formanovy
autobiografie Co já vím?, která vyšla v 21 jazycích. Později spolupracoval i s režiséry Ivanem Passerem, Maximillianem
Schellem, Jurajem Jakubiskem, Davidem Ondříčkem a dalšími. Napsal scénáře k filmům Báječná léta pod psa a Nedodržaný
sľub. Se svým synem Adamem natočil dokumentární filmy Občan Václav Havel jede na dovolenou, Občan Havel přikuluje a
Pušky, puky, pivo a psi, kteréhož byla společnost CINEMA TIME, s.r. o. pořádající již 13. rokem pardubický letní biograf,
exkluzivním distributorem.
PIVO A PARDUBICENicméně vazba českoamerického režiséra na naše město je daleko intenzivnější. Dvanáctého února se v
Pardubickém pivovaru začala vařit jubilejní várka jeho „rodinného stříbra“ - piva Pardubický Porter a zároveň se tam začal točit
i dokumentární film. Jan Novák ho nazval Pivo a Pardubice a pojal jako filmovou variaci na dvě daná témata: "vaše první pivo" a
"co vás napadne, když se řekne Pardubice"?
Na otázky v něm reagují lidé ze všech možných oborů a vrstev pardubické společnosti, snímaných v jejich vlastním prostředí, a
montáž jejich odpovědí by měla být mozaikovým portrétem města v roce 2015. Mozaikový příběh rozhovorů se sportovními
legendami i bezdomovci, alkoholiky i workoholiky, politiky i Romy, sládky i cizinci jako byly američtí basketbalisté a kolumbijské
učitelky latinských tanců, kteří v Pardubicích žijí.
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Formanova Amadea v Letním kině dnes uvede Jan Chicago Novák URL
WEB, Datum: 26.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Vzácná návštěva dnes v Pardubicích otevře svět klasicismu, hudby, geniality i osudovosti Mozartova příběhu.
"Česko-americký spisovatel a scenárista, nominant Pulicerovy ceny za román Miliónový jeep, autor strhujícího příběhu útěku
bratří Mašínů na západ - Zatím dobrý (kniha roku v soutěži Magnesia Litera), ale zejména jeden z nejbližších spolupracovníků
Miloše Formana – Jan Chicago Novák dnes oficiálně v pardubickém letním kině uvede snímek Miloše Formana Amadeus. "Za
vodou" - název retrospektivy režiséra, kterého nám svět záviděl, není nikterak nahodilý. Takový je název svazku rozhovorů s
Milošem Formanem, Dominikem Haškem, šachistou Lubomírem Kaválkem, fotografem Antonínem Kratochvilem, Josefem
Mašínem a kameramanem Milanem Petrem Sovou. A takový je i název nového areálu 13. ročníku Pardubického letního kina .
Přestože již zde diváci měli možnost zhlédnout filmy Muž na Měsíci, Lid versus Larry Fint a Valmont, tentokrát jim další z
významných děl světové kinematografe - snímek Amadeus - přestaví jeden z nebližších spolupracovníků Miloše Formana," zve
na večerní promítání provozovatel Letního kina Jan Motyčka. JAN CHICAGO NOVÁK Jan Novák se narodil roku 1953 v Kolíně,
ale v letech 1970-2008 žil v Chicagu, kde vystudoval University of Chicago. Debutoval sbírkou povídek Striptýz Chicago. Svůj
první román Milionový jeep napsal anglicky a dostal za něj cenu Carla Sandburga za chicagskou knihu roku v roce 1985 a
nominaci na Pulitzerovu cenu. Následoval román The Grand Life a faktografická kniha Komouši, grázlové, cikáni, fízlové &
básníci, za niž dostal dalšího Sandburga v roce 1992. Tou dobou se už živil převážně psaním. Jeho poslední román Děda
získal Cenu Josefa Škvoreckého a jeho předchozí „pravdivý román“ Zatím dobrý byl oceněn Magnézií literou za knihu roku
2004.
Filmovému řemeslu se Jan Novák vyučil po boku Miloše Formana na filmu Valmont a později se stal spoluautorem Formanovy
autobiografie Co já vím?, která vyšla v 21 jazycích. Později spolupracoval i s režiséry Ivanem Passerem, Maximillianem
Schellem, Jurajem Jakubiskem, Davidem Ondříčkem a dalšími. Napsal scénáře k filmům Báječná léta pod psa a Nedodržaný
sľub. Se svým synem Adamem natočil dokumentární filmy Občan Václav Havel jede na dovolenou, Občan Havel přikuluje a
Pušky, puky, pivo a psi, kteréhož byla společnost CINEMA TIME, s.r. o. pořádající již 13. rokem pardubický letní biograf,
exkluzivním distributorem. PIVO A PARDUBICENicméně vazba českoamerického režiséra na naše město je daleko intenzivnější.
Dvanáctého února se v Pardubickém pivovaru začala vařit jubilejní várka jeho „rodinného stříbra“ - piva Pardubický Porter a
zároveň se tam začal točit i dokumentární film. Jan Novák ho nazval Pivo a Pardubice a pojal jako filmovou variaci na dvě daná
témata: "vaše první pivo" a "co vás napadne, když se řekne Pardubice"? Na otázky v něm reagují lidé ze všech možných oborů
a vrstev pardubické společnosti, snímaných v jejich vlastním prostředí, a montáž jejich odpovědí by měla být mozaikovým
portrétem města v roce 2015. Mozaikový příběh rozhovorů se sportovními legendami i bezdomovci, alkoholiky i workoholiky,
politiky i Romy, sládky i cizinci jako byly američtí basketbalisté a kolumbijské učitelky latinských tanců, kteří v Pardubicích žijí.
Obsazení dokumentu bylo dílem náhodné a dílem kalkulující. Filmaři se rozhodli postihnout veškeré lidské bohatství
současných Pardubic a přitom se neuzavírat žádným dalším, plodným podnětům. Velkou část svých hrdinů prostě oslovili na
ulici, protože se jim zdáli zajímaví. Málokdy je zklamali. Natáčelo se po celých Pardubicích, od pivovaru po zámecké nádvoří a
přes hospodu Vatikán po bar Nora. Režisér Jan Novák pro nás shrnul naděje, které do Piva a Pardubic vkládá: "Moje
zkušenost s dokumenty je taková, že pro ně nejvíc hraje čas. Za pár let se změní móda, vizáž Pardubáků i věci, které s sebou
nosí. Pivo bude věčné, to hned tak něco nenahradí, ale na všechno ostatní se budeme dívat se shovívavým úsměvem. A to je
největší důvod, proč chceme tu love story mezi Pardubicemi a pivem zaznamenat ve filmu."
"
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Letní kino je kompletní a zve na festival
TISK, Datum: 27.07.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (zln), Vytištěno: 150 008, Prodáno: 123 636, Čtenost: 553 592, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Kvůli zmatkům s hledáním nového místa nebyl areál pardubického letního kina od začátku prázdnin v takové
kondici, jak si představoval jeho zakladatel Jan Motyčka. Nyní ale je už vše, tak jak má být.
„Dozvěděli jsme se poměrně pozdě, že u zdymadla nemůžeme být. Nové místo za Wonkovým mostem je sice super, ale mělo
nevýhodu v tom, že bylo daleko od přívodu elektřiny. Dlouho jsme museli fungovat přes agregáty,“ uvedl Motyčka s tím, že
musel zaplatit zhruba 750 metrů dlouhý přívod proudu.
„Díky němu už můžeme fungovat na plný výkon a lidé už dostanou veškerý komfort, na který jsou zvyklí z minulých let,“ řekl
Motyčka, který bezplatný biograf založil v roce 2006.
Nyní se tak pořadatel může soustředit na náplň letních večerů. Jednou z nich bude festival filmů od Miloše Formana. „Na
stříbrném plátně pod hvězdnou oblohou se tak budou promítat například snímky Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy, Ragtime,
Amadeus, Valmont, Muž na Měsíci, Goyovy přízraky, Lid versus Larry Flynt. Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme
nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem, tak s úspěchy slavného režiséra za Velkou louží,“ řekl Motyčka s tím, že
jinak dramaturgie letního kina zůstává stejná.
„Pondělní večery budou vyhrazeny rodinným filmům, úterní zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským
animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším snímkům, pátek českým filmům, sobota snímkům oscarovým a neděle
komerčně úspěšným,“ dodal Motyčka.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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V letním kině dnes Po strništi bos URL
WEB, Datum: 27.07.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pardubické letní kino dnes nabízí pohled do dětství Zdeňka Svěráka.
Edu Součka určitě znáte. Film Obecná škola popisující školní léta herce Zdeňka Svěráka snad u nás viděl každý. Co se ale
dělo předtím, než poznal slavného učitele Igora Hnízdo? Příběh zavede diváky do období Protektorátu, kdy se rodina Součkova
z Prahy musí stěhovat na venkov. Dětský hrdina se rázem ocitá v prostředí, které zná pouze z výletů a prázdnin, nyní se v něm
musí ale naučit také žít a najít své místo v hierarchii dětské party.
Amadea uvedl Formanův přítelVelkolepou přehlídku snímků velikána světové kinematografie Miloše Formana nazvanou Za
vodou v Pardubickém letním kině Pernštejn ve čtvrtek večer oficiálně zahájil jeden z jeho nejbližších spolupracovníků Jan
Chicago Novák.
Jan Chicago Novák dorazil v doprovodu jednoho z provozovatelů letního kina Jana Motyčky stylově v americkém Fordu
Mustang.
Divákům pak před projekcí snímku Amadeus přiblížil řadu osobních vzpomínek na nejslavnějšího českého režiséra, který
nedávno zemřel.
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V letním kině dnes Po strništi bos URL
WEB, Datum: 27.07.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Pardubické letní kino dnes nabízí pohled do dětství Zdeňka Svěráka.
"Edu Součka určitě znáte. Film Obecná škola popisující školní léta herce Zdeňka Svěráka snad u nás viděl každý. Co se ale
dělo předtím, než poznal slavného učitele Igora Hnízdo? Příběh zavede diváky do období Protektorátu, kdy se rodina Součkova
z Prahy musí stěhovat na venkov. Dětský hrdina se rázem ocitá v prostředí, které zná pouze z výletů a prázdnin, nyní se v něm
musí ale naučit také žít a najít své místo v hierarchii dětské party. Amadea uvedl Formanův přítel Velkolepou přehlídku snímků
velikána světové kinematografie Miloše Formana nazvanou Za vodou v Pardubickém letním kině Pernštejn ve čtvrtek večer
oficiálně zahájil jeden z jeho nejbližších spolupracovníků Jan Chicago Novák. Jan Chicago Novák dorazil v doprovodu jednoho z
provozovatelů letního kina Jana Motyčky stylově v americkém Fordu Mustang. Divákům pak před projekcí snímku Amadeus
přiblížil řadu osobních vzpomínek na nejslavnějšího českého režiséra, který nedávno zemřel."
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Tipy deníku
TISK, Datum: 27.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje:
V letním kině poběží Po strništi bos
27. 7. 2018
Organizátoři pardubického letního kina dnes promítnou drama Po strništi bos. Postavu Edy Součka již diváci znají z Obecné
školy, nyní se nachází v Protektorátu a jeho rodina se musí odstěhovat z Prahy. (las)
Senioři vytvoří voňavé pytlíčky
27. 7. 2018
Tvořivé babičky a šikovní dědečkové mohou dnes přijít do Gampy na Příhrádku, kde je pro ně připravena výtvarná dílna
zaměřená na čichové smysly. Pytlíčky plněné bylinkami budou vyrábět od 10 hodin. Bylinky si mohou senioři přinést i vlastní.
(las)
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Tipy deníku
TISK, Datum: 27.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 13, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Tipy deníku

redaktor Svitavského deníku Kamil Dubský doporučuje:
Anenská pouť je opět tady!
27. července 2018
Tradiční a vyhlášená Anenská pouť Na Vysokém Lese se koná koná v neděli v Sebranicích. Událost začne v 15 hodin mší
svatou, následovat bude oblíbené přátelské posezení s harmonikou a malým občerstvením.
Děti se tu vyřádí v lese, dospělí mezitím vypijí štamprličku a ochutnají koláče.
Do letního kina na Po strništi bos
27. 7. 2018
Organizátoři pardubického letního kina dnes promítnou drama Po strništi bos. Postavu Edy Součka již diváci znají z Obecné
školy, nyní se nachází v Protektorátu a jeho rodina se musí odstěhovat z Prahy. (las)
Senioři vytvoří voňavé pytlíčky
27. 7. 2018
Tvořivé babičky a šikovní dědečkové mohou dnes přijít do Gampy na Příhrádku, kde je pro ně připravena výtvarná dílna
zaměřená na čichové smysly. Pytlíčky plněné bylinkami budou vyrábět od 10 hodin. Bylinky si mohou senioři přinést i vlastní.
(las)
Neckyáda na rybníku Pískovák
28. 7. 2018
Již zítra si nenechte ujít zábavu na vodě! Na rybníku Pískovák v Dolním Bousově nedaleko Sobotky se od 16 hodin koná
Neckyáda. Soutěže pro děti a dospělé, vyhlášení nejvtipnějšího plavidla. Od 19 hodin zahraje kapela Katapult revival.
Železní muži poměří své síly
28. 7. od 10.00 hodin
500 metrů plavání, 23 kilometrů jízdy na kole a 4 kilometry běhu, to je dávka, kterou musí co nejrychleji spolykat budoucí
Kunvaldský železný muž. Stejnojmenná soutěž se v Kunvaldu nedaleko Žamberka uskuteční v sobotu, start prezence je v 8.45
hodin, samotný závod začne v 10 hodin. Závod odstartuje z koupaliště, končí před sokolovnou a soutěží se o medaile, diplomy
a ceny od sponzorů.
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Dilema Winstona Churchilla v kině
TISK, Datum: 28.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Dnes večer můžete do pardubického letního kina vyrazit na válečné drama Nejtemnější hodina. Winston
Churchill musí na začátku druhé světové války učinit zásadní rozhodnutí. Gary Oldman dostal za roli Churchilla Oskara. Zítra se
promítá dobrodružný film SpiderMan: Homecoming. Začátek promítání v 21.30 hodin, vstup je zdarma.
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Tipy deníku
TISK, Datum: 30.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje:
Do kina přiletí Sedmero krkavců
30. 7. 2018
Pardubické letní kino dnes večer promítne pohádku režisérky Alice Nellis Sedmero krkavců. Zítra můžete na louku u
Wonkova mostu zajít na americké sci-fiVálka o planetu opic.
Začátek představení ve 21.30 hodin, vstup je
zdarma. (pro)
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Tipy deníku
TISK, Datum: 30.07.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Z domova

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje:
Do kina přiletí Sedmero krkavců
30. července
Pardubické letní kino dnes večer promítne pohádku režisérky Alice Nellis Sedmero krkavců. Zítra můžete na louku u
Wonkova mostu zajít na americké sci-fiVálka o planetu opic.
Začátek představení ve 21.30 hodin, vstup je zdarma. (pro)
V Mýtě bude promenáda Poličanky
2. srpna
Na vysokomýtském rynku proběhne ve čtvrtek od 17 hodin druhý ze série promenádních koncertů. Tentokrát bude promenáda
za tónů hudby patřit dechové hudbě Poličanka. Další se uskuteční 16. a 30. srpna, zahraje Dolnovanka a Choceňačka.
Keltská noc zaduní pod mamutem
2. – 4. srpna
Ve čtvrtek v 19.00 se rozjede v Harrachově 23.
ročník festivalu Keltská noc. Festivalový areál se bude rozkládat na zatravněném prostoru doskočiště mamutího můstku, s
hledištěm pro 8000 diváků, velkokapacitními stany, festivalovým městečkem a zázemím. Vyvrcholí v sobotu v noci.
Badatelská výprava za motýly
3. srpna
V pátek vás čeká přírodovědná badatelská výprava za motýly na Lichnici, sraz je před Oázou v 17 hodin. Psací potřeby, buřty
a rodiče si nezapomeňte vzít s sebou! Kdo chce, může dorazit přímo na Lichnici, kde od 21:00 proběhne povídání o motýlech s
Davidem Breiterem. Vstupné je dobrovolné. Při větru a dešti se akce nekoná.
Hrad Svojanov zve na divadlo
4. srpna
Hrad Svojanov zve na letošní Divadelní pouť, která se koná již tento víkend. Je to už tradiční akce, jejímž smyslem je předvést
co nejširší veřejnosti umělecké aktivity rozmanitého spektra zúčastněných umělců a uměleckých souborů a přispět k zachování
tradic divadelní kultury.
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PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 01.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

Letní kino uvede filmy s Bardemem
Pardubice – Dnes od půl desáté večer hraje Pardubické letní kino Pernštejn film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta z roku
2017, ve kterém mimo Johnnyho Deppa zazáří i Javier Bardem v roli kapitána Salazara. Z tohoto drsného piráta se další den
stane vlivný kněz svaté inkvizice Lorenzo, který žije ve Španělsku na konci 18. století, jelikož zítra uvádí letní kino film Goyovy
přízraky z roku 2006, ve kterém má Bardem rovněž jednu z hlavních rolí. Návštěvníci, kteří zavítají do letního kina oba dny, tak
budou moci posoudit vývoj hereckých schopností Bardema, který je držitel Oscara a dalších ocenění, za posledních jedenáct
let.

Zpět

Letní kino hraje film Do větru
TISK, Datum: 03.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes o půl desáté večer na louce u Wonkova mostu uvede český film Do větru.
Scénář i režii měla na starost Sofie Šustková. Příběh vypráví o třech mladých lidech, kteří se vydali na letní plavbu kolem
řeckých ostrovů. Celý děj se odehrává na prostoru plachetnice v širém moři a na ostrovech Severních Sporad.
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Letní kino hraje film Do větru URL
WEB, Datum: 03.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn v pátek o půl desáté večer na louce u Wonkova mostu uvede český film Do
větru.
dnes 07:20
Scénář i režii měla na starost Sofie Šustková. Příběh vypráví o třech mladých lidech, kteří se vydali na letní plavbu kolem
řeckých ostrovů. Celý děj se odehrává na prostoru plachetnice v širém moři a na ostrovech Severních Sporad.
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Letní kino hraje film Do větru URL
WEB, Datum: 03.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn v pátek o půl desáté večer na louce u Wonkova mostu uvede český film Do
větru.
"Scénář i režii měla na starost Sofie Šustková. Příběh vypráví o třech mladých lidech, kteří se vydali na letní plavbu kolem
řeckých ostrovů. Celý děj se odehrává na prostoru plachetnice v širém moři a na ostrovech Severních Sporad.
(tča)
"
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Studená válka v pardubickém letňáku URL
WEB, Datum: 05.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pardubické letní kino v pondělí večer promítne romantické drama Studená válka.
Film o osudové lásce zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve
21 hodin, vstup je zdarma.
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Studená válka v pardubickém letňáku URL
WEB, Datum: 05.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Pardubické letní kino v pondělí večer promítne romantické drama Studená válka.
"Film o osudové lásce zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve
21 hodin, vstup je zdarma.
"
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Studená válka v pardubickém letňáku URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické letní kino v pondělí večer promítne romantické drama Studená válka.
"Film o osudové lásce zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve
21 hodin, vstup je zdarma.
"
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Studená válka v pardubickém letňáku URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pardubické letní kino v pondělí večer promítne romantické drama Studená válka.
Film o osudové lásce zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve
21 hodin, vstup je zdarma.
Autor: Pavlína Roztočilová

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

194 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

195 / 344

Tipy deníku
TISK, Datum: 06.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje:
Láskyplná Studená válka
6. 8. 2018
Pardubické letní kino dnes večer promítne romantické drama Studená válka. Film o osudové lásce zpěvačky Zuly a
skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve 21 hodin, vstup je zdarma.

Zpět

V kině Blade Runner po třiceti letech URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pardubické letní kino v úterý od 21 hodin promítne film Blade Runner 2049.
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho
ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí
zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let
nezvěstný.
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V kině Blade Runner po třiceti letech URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Pardubické letní kino v úterý od 21 hodin promítne film Blade Runner 2049.
"Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho
ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí
zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let
nezvěstný.
Letní kino je zdarma.
"
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V kině Blade Runner po třiceti letech URL
WEB, Datum: 06.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pardubické letní kino v úterý od 21 hodin promítne film Blade Runner 2049.Blade Runner 2049 2D Foto:
facebook
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho
ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí
zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let
nezvěstný.
Letní kino je zdarma.
Autor: Pavlína Roztočilová
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Tipy deníku
TISK, Datum: 06.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 12, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Tipy deníku

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje:
Láskyplná Studená válka
6. srpna
Pardubické letní kino dnes večer promítne romantické drama Studená válka. Film o osudové lásce zpěvačky Zuly a
skladatele Wiktora je plný elektrizující hudby i obrazové krásy. Začátek představení ve 21 hodin, vstup je zdarma.
S cestovatelem až do Indie
10. srpna
Cestovatel Marek Janák bude v Centru Bohuslava Martinů v Poličce vyprávět o přívětivé, ale i odvrácené tváři Indie. Na
motorce projedete Himaláje.
Vlakem navštívíte pouště, džungle, posvátná místa, chrámy a nejznámější města. Ve starobylém Váránasí, se zúčastníte
obřadu spalovaní zesnulých...
Na zámku vystoupí mladí umělci
6. srpna
V Letohradě na zámku se v pondělí od 19 hodin
koná koncert mladých umělců, kteří se v Litomyšli účastní mezinárodních
houslových kurzů. Vystoupí talentovaná mládež z Norska, Dánska, Japonska, Islandu, Anglie, ČR, USA a Číny.
Staré náměstí večer ožije filmy
6. – 11. srpna
Kinematograf promítá každý den na Starém náměstí od 21 hodin. 6. srpna nabídne film Suburbicon: Temné předměstí, 7. 8.
Špindl, 8.
8. Inferno, 9. 8. Tátova volha, 10. 8. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, 11. 8. Milada. Občerstvení je během promítání
zajištěno, vstupné je dobrovolné.
Večer ve znamení Discopříběhu
31. 8. 2018 ve 21 hodin
V hlineckém Music baru Sklep zazní o posledním srpnovém dni československé hity, které pro návštěvníky přiveze Dj Ronny.
Při večeru ve
znamení Discopříběhu zazní písničky Michala Davida, Standy Hložka a Petra Kotvalda nebo Heleny Vondráčkové z
osmdesátých a devadesátých let.
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V kině Blade Runner po třiceti letech URL
WEB, Datum: 07.08.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické letní kino v úterý od 21 hodin promítne film Blade Runner 2049.
"Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho
ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí
zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let
nezvěstný.
Letní kino je zdarma.
"
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Letní kino
TISK, Datum: 07.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21
hodin ZDARMA. Úterý 7. srpna
Blade Runner 2049
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho
ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí
zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let
nezvěstný.
Středa 8. srpna
Pat a Mat znovu v akci
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať již
se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky.
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„Bohužel jsem věděl, že je Miloš na odchodu“
TISK, Datum: 08.08.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 142 508, Prodáno: 118 976, Čtenost: 553 592,
Rubrika: Kraj Pardubický

V rámci Letního kina Pardubice se letos koná festival s názvem Za vodou. Jeho náplní jsou slavné filmy od Miloše Formana,
který letos na jaře umřel. Na svého kolegu a kamaráda přijel na břeh Labe zavzpomínat spisovatel Jan Novák.
PARDUBICE Jan Novák stejně jako Miloš Forman prožil většinu života ve Spojených státech. Oba umělci byli spolu často v
kontaktu, spolupracovali a Novák dokonce o slavném českém režisérovi napsal obsáhlou a autorizovanou biografii s názvem
Co já vím?
Těžko tak mohl v pardubickém letním kině zahajovat festival Formanových filmů někdo jiný než právě česko-americký
spisovatel, scénárista, překladatel a dokumentarista Jan „Chicago“ Novák.
„Silou Milošových filmů bylo, že dokázal na plátně oživit zajímavý scénář. Uměl příběhu vtisknout život. A povedlo se mu to s
herci i neherci,“ řekl v letním kině Novák, který v roce 1969 emigroval s rodiči do Chicaga.
* Který je váš nejoblíbenější film od Miloše Formana?
Jednoznačně Lásky jedné plavovlásky. Ale třeba Amadeus je jeden z nejlepších českých filmů, jaký kdy byl natočen. Záměrně
říkám český, a to proto, že se na něm podílel český štáb a natáčel se u nás, ale navždy bude mít své místo i ve světové
kinematografii.
* Miloš Forman třeba ve filmu Lid versus Larry Flynt do menší role obsadil i Jana Třísku, který také nedávno zesnul. I s ním jste
se v Americe stýkal?
Honza Tříska se mu různě nabízel, často u Miloše bydlel a toužil v jeho filmech hrát, ale Miloš pro něj žádnou výraznou roli
nikdy nenašel. Podobně to měl i s dalšími Čechy, kteří odešli do USA.
* S kým třeba? Můžete někoho konkrétního jmenovat?
Měl třeba moc rád Jiřího Voskovce, který se skutečně hodně snažil o to, aby se mohl v nějakém jeho filmu objevit. Jenže Miloš
pro něj neměl vhodnou roli, tak ho nikdy neobsadil. Občas trochu bojoval sám se sebou. Bylo vidět, že by se mu chtěl zavděčit.
* Byl jste s Milošem Formanem pravidelně v kontaktu?
Často jsem s ním telefonoval, takže jsem tušil, že konec přijde. Je to velmi smutné, když ztratíte takového kamaráda. Miloš ale
uměl žít a myslím, že si svůj život skutečně užil.
* Co říkáte na to, že pardubické letní kino pořádá festival filmů od Miloše Formana?
Miloš si to určitě zaslouží. Nové místo pro bezplatné prázdninové projekce na pravém břeh řeky Labe se mi navíc moc líbí. Je to
úžasný prostor v centru města, v přírodě, navíc je nedaleko odtud, coby olympijský vítěz Jan Železný kamenem dohodil,
hokejový stadion, na který jsem jezdil hrát hokej. Na rozdíl od předchozích míst mne tu zatím neštípl ani jeden komár.
Pořadatelům bych přál, aby na tomto místě už konečně mohli zakotvit a nemuseli neustále kočovat po městě.
* Prý pořadatelé kina nazvali festival Za vodou na základě inspirace od vás. Je to pravda?
Je to příjemný pocit, že ho pořadatelé tak nazvali. Být za vodou v Čechách znamená být ve vatě. Trochu ironicky jsem ho použil
jako název pro mou knihu rozhovorů s lidmi, kteří se za vodou, tedy v Americe, prosadili a u nichž se u nás automaticky
předpokládá, že jsou ve vatě.
* V letním kině jste už po několikáté. Čím to, že se do Pardubic tak často vracíte?
Do Pardubic jezdím rád. Je to podobné, jako když se zločinci vrací na místo činu. Navíc mám ke městu skutečně osobní vztah.
Ostatně jsem natočil i dokument Pivo a Pardubice. Ten byl mozaikovým portrétem města a jeho obyvatel v roce 2015. Ve
zmíněné knize jsem zase dělal rozhovor s pardubickým rodákem Dominikem Haškem.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto autor: Foto: archiv MAFRA
Foto popis: Biografie režiséra Jan Novák napsal o Miloši Formanovi velkou knihu s názvem Co já vím? Ta zároveň patří mezi
jeho největší díla hned vedle románu Zatím dobrý, který získal v roce 2005 ocenění Magnesia Litera za Knihu roku. Napsal
také text ke komiksu Jaromíra 99 nazvaného Zátopek, který zpracovává téma Zátopkových úspěchů a seznámení s jeho životní
láskou Danou nebo životopis Johna Boka. Natočil i několik dokumentů včetně Pivo a Pardubice či Pušky, puky, pivo a psi.
Foto popis: Opět v kině Spisovatel a dokumentarista Jan „Chicago“ Novák (na snímku vpravo) zahajoval v pardubickém letním
kině festival filmů od Miloše Formana. Ten má název Za vodou a v rámci něj diváci zhlédnou třeba film Lid versus Larry Flynt,
ve kterém hrála i Courtney Love (foto dole.)
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Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na odchodu, říká spisovatel Jan Novák URL
WEB, Datum: 08.08.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000

Jan Novák stejně jako Miloš Forman prožil většinu života ve Spojenich státech. Oba umělci byli spolu často v kontaktu,
spolupracovali a Novák dokonce o slavném českém režisérovi napsal obsáhlou a autorizovanou biografii s názvem Co já vím?
Těžko tak mohl v pardubickém letním kině zahajovat festival formanovich filmů někdo jini než právě česko-americki spisovatel,
scénárista, překladatel a dokumentarista Jan „Chicago“ Novák.
„Silou Milošovich filmů bylo, že dokázal na plátně oživit zajímavi scénář. Uměl příběhu vtisknout život. A povedlo se mu to s herci
i neherci,“ řekl v letním kině Novák, kteri v roce 1969 emigroval s rodiči do Chicaga.
Kteri je váš nejoblíbenější film od Miloše Formana?
Jednoznačně Lásky jedné plavovlásky. Ale třeba Amadeus je jeden z nejlepších českich filmů, jaki kdy byl natočen. Záměrně
říkám česki, a to proto, že se na něm podílel česki štáb a natáčel se u nás, ale navždy bude mít své místo i ve světové
kinematografii.
Miloš Forman třeba ve filmu Lid versus Larry Flynt do menší role obsadil i Jana Třísku, kteri také nedávno zesnul. I s ním jste
se v Americe stikal?
Honza Tříska se mu různě nabízel, často u Miloše bydlel a toužil v jeho filmech hrát, ale Miloš pro něj žádnou viraznou roli nikdy
nenašel. Podobně to měl i s dalšími Čechy, kteří odešli do USA.
S kim třeba? Můžete někoho konkrétního jmenovat?
Měl třeba moc rád Jiřího Voskovce, kteri se skutečně hodně snažil o to, aby se mohl v nějakém jeho filmu objevit. Jenže Miloš
pro něj neměl vhodnou roli, tak ho nikdy neobsadil. Občas trochu bojoval sám se sebou. Bylo vidět, že by se mu chtěl zavděčit.
Byl jste s Milošem Formanem pravidelně v kontaktu?
Často jsem s ním telefonoval, takže jsem tušil, že konec přijde. Je to velmi smutné, když ztratíte takového kamaráda. Miloš ale
uměl žít a myslím, že si svůj život skutečně užil.
Co říkáte na to, že pardubické letní kino pořádá festival filmů od Miloše Formana?
Miloš si to určitě zaslouží. Nové místo pro bezplatné prázdninové projekce na pravém břeh řeky Labe se mi navíc moc líbí. Je to
úžasni prostor v centru města, v přírodě, navíc je nedaleko odtud, coby olympijski vítěz Jan Železni kamenem dohodil, hokejovi
stadion, na kteri jsem jezdil hrát hokej. Na rozdíl od předchozích míst mne tu zatím neštípl ani jeden komár. Pořadatelům bych
přál, aby na tomto místě už konečně mohli zakotvit a nemuseli neustále kočovat po městě.
Pri pořadatelé kina nazvali festival Za vodou na základě inspirace od vás. Je to pravda?
Je to příjemni pocit, že ho pořadatelé tak nazvali. Bit za vodou v Čechách znamená bit ve vatě. Trochu ironicky jsem ho použil
jako název pro mou knihu rozhovorů s lidmi, kteří se za vodou, tedy v Americe prosadili, a u nichž se u nás automaticky
předpokládá, že jsou ve vatě.
V letním kině jste už po několikáté. Čím to, že se do Pardubic tak často vracíte?
Do Pardubic jezdím rád. Je to podobné, jako když se zločinci vrací na místo činu. Navíc mám ke městu skutečně osobní vztah.
Ostatně jsem natočil i dokument Pivo a Pardubice. Ten byl mozaikovim portrétem města a jeho obyvatel v roce 2015. Ve
zmíněné knize jsem zase dělal rozhovor s pardubickim rodákem Dominikem Haškem.
Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na odchodu, říká spisovatel Jan Novák Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na
odchodu, říká spisovatel Jan Novák Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na odchodu, říká spisovatel Jan Novák
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Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na odchodu, říká spisovatel Jan Novák URL
WEB, Datum: 08.08.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000

V rámci Letního kina Pardubice se letos koná festival s názvem Za vodou. Jeho náplní jsou slavné filmy od Miloše Formana,
který letos na jaře umřel. Na svého kolegu a kamaráda přijel na břeh Labe zavzpomínat spisovatel Jan Novák.
Jan Novák stejně jako Miloš Forman prožil většinu života ve Spojených státech. Oba umělci byli spolu často v kontaktu,
spolupracovali a Novák dokonce o slavném českém režisérovi napsal obsáhlou a autorizovanou biografii s názvem Co já vím?
Těžko tak mohl v pardubickém letním kině zahajovat festival formanových filmů někdo jiný než právě česko-americký spisovatel,
scénárista, překladatel a dokumentarista Jan „Chicago“ Novák.
„Silou Milošových filmů bylo, že dokázal na plátně oživit zajímavý scénář. Uměl příběhu vtisknout život. A povedlo se mu to s
herci i neherci,“ řekl v letním kině Novák, který v roce 1969 emigroval s rodiči do Chicaga.
Fotogalerie
Jan Chicago Novák v Pardubicích. Jan Chicago Novák v Pardubicích.
Zobrazit fotogalerii
Který je váš nejoblíbenější film od Miloše Formana?
Jednoznačně Lásky jedné plavovlásky. Ale třeba Amadeus je jeden z nejlepších českých filmů, jaký kdy byl natočen. Záměrně
říkám český, a to proto, že se na něm podílel český štáb a natáčel se u nás, ale navždy bude mít své místo i ve světové
kinematografii.
Miloš Forman třeba ve filmu Lid versus Larry Flynt do menší role obsadil i Jana Třísku, který také nedávno zesnul. I s ním jste
se v Americe stýkal?
Honza Tříska se mu různě nabízel, často u Miloše bydlel a toužil v jeho filmech hrát, ale Miloš pro něj žádnou výraznou roli
nikdy nenašel. Podobně to měl i s dalšími Čechy, kteří odešli do USA.
S kým třeba? Můžete někoho konkrétního jmenovat?
Měl třeba moc rád Jiřího Voskovce, který se skutečně hodně snažil o to, aby se mohl v nějakém jeho filmu objevit. Jenže Miloš
pro něj neměl vhodnou roli, tak ho nikdy neobsadil. Občas trochu bojoval sám se sebou. Bylo vidět, že by se mu chtěl zavděčit.
Byl jste s Milošem Formanem pravidelně v kontaktu?
Často jsem s ním telefonoval, takže jsem tušil, že konec přijde. Je to velmi smutné, když ztratíte takového kamaráda. Miloš ale
uměl žít a myslím, že si svůj život skutečně užil.
Co říkáte na to, že pardubické letní kino pořádá festival filmů od Miloše Formana?
Miloš si to určitě zaslouží. Nové místo pro bezplatné prázdninové projekce na pravém břeh řeky Labe se mi navíc moc líbí. Je to
úžasný prostor v centru města, v přírodě, navíc je nedaleko odtud, coby olympijský vítěz Jan Železný kamenem dohodil,
hokejový stadion, na který jsem jezdil hrát hokej. Na rozdíl od předchozích míst mne tu zatím neštípl ani jeden komár.
Pořadatelům bych přál, aby na tomto místě už konečně mohli zakotvit a nemuseli neustále kočovat po městě.
Jan Novák
Česko-americký spisovatel, scenárista a dramatik. Jeho rodina v roce 1969 emigrovala přes Rakousko do Chicaga. Jako
scenárista spolupracoval s Milošem Formanem na filmu Valmont, napsal o něm velkou knihu s názvem Co já vím? Ta zároveň
patří mezi jeho největší díla hned vedle románu Zatím dobrý, který získal v roce 2005 ocenění Magnesia Litera za Knihu roku.
Napsal také text ke komiksu Jaromíra 99 nazvanému Zátopek, který zpracovává téma Zátopkových úspěchů a seznámení s
jeho životní láskou Danou nebo životopis Johna Boka. Natočil i několik dokumentů včetně Pivo a Pardubice či Pušky, puky, pivo
a psi.
Prý pořadatelé kina nazvali festival Za vodou na základě inspirace od vás. Je to pravda?
Je to příjemný pocit, že ho pořadatelé tak nazvali. Být za vodou v Čechách znamená být ve vatě. Trochu ironicky jsem ho použil
jako název pro mou knihu rozhovorů s lidmi, kteří se za vodou, tedy v Americe prosadili, a u nichž se u nás automaticky
předpokládá, že jsou ve vatě.
V letním kině jste už po několikáté. Čím to, že se do Pardubic tak často vracíte?
Do Pardubic jezdím rád. Je to podobné, jako když se zločinci vrací na místo činu. Navíc mám ke městu skutečně osobní vztah.
Ostatně jsem natočil i dokument Pivo a Pardubice. Ten byl mozaikovým portrétem města a jeho obyvatel v roce 2015. Ve
zmíněné knize jsem zase dělal rozhovor s pardubickým rodákem Dominikem Haškem.
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Letní kina v Česku: 10 pláten pod širým nebem, která stojí za návštěvu URL
WEB, Datum: 08.08.2018, Zdroj: redbull.com

Je večer a výheň, která přes den všechno spalovala, se ukládá ke spánku. V jedné ruce popkorn, v druhé drink - pod tebou
lavička, před tebou plátno. Cítíš to? Tohle jsou naše nejkrásnější letní kina.
Když potkáš někoho nového a zeptáš se na záliby, na začátku dostaneš téměř vždy několik stejných bodů:
HudbaJídlo
FilmySport
A občas procházka se psemJasně, kdo by neměl rád filmy. Ale teplé letní večery vybízí spíš venkovnímu posezení s přáteli
namísto čučení do televize. I s tím se ale dá pracovat. Na různých místech po celé republice se totiž stále nachází letní kina.
Tím myslíme pořádná letní kina - žádné provizorní promítání na prostěradlo, ale opravdové kinosály se vším všudy, akorát bez
střechy a s jedinečnou atmosférou.
Mohlo by tě zajímat
Tady jsou tipy na ta nejlepší letní kina v České republice:
Pardubice
Můžeme směle říci, že pokud si chceš užít opravdu skvělý večer se vším všudy, určitě vyraž do Pardubic. Tým nadšenců, v
jehož čele stojí pan Jan Motyčka, tu odvádí neskutečnou práci. Kino letos vyrostlo na louce v centru města, obklopené z jedné
strany řekou a z druhé vzrostlými stromy. Když zapadne slunce a koruny stromů se zbarví barevným světlem, budeš si připadat
jako v Avatarovi.
Ideální je dorazit do areálu o něco dříve, v jednom ze stánků si objednat silné tmavé pardubické pivo (nebo cokoliv jiného), a
porozhlédnout se po menším pánovi v brýlích, který pobíhá sem a tam a snaží se, aby si všichni večerní promítání maximálně
užili. Ten pán ti nejspíš poví příběh o tom, jak několik lidí našlo a připravilo lokalitu, vybudovalo celý areál a na závěr
elektrifikovalo celou louku pomocí vysokých kůlů a jednoho kilometru kabelů za neuvěřitelně krátkou dobu. A třešnička na
závěr - vstup do pardubického letního kina je zdarma.
Promítání: denněVstup: zdarma
SlanýSlánský,,letňák”, najdete na kraji města,,,Na Hájích”, jak říkají místní. Na první pohled zaujme hezký, udržovaný areál a
velké plátno. Ve stánku s občerstvením si můžeš vybrat z teplých i studených nápojů a samozřejmě i něco na zub. Výhodou
slánského letního kina je také velké parkoviště hned vedle.
Promítání: denněVstup: 100 - 130 Kč
TurnovLetní kino v Turnově patří do první trojice nejnavštěvovanějších kin v Česku. Právem. Velké plátno má ten správný
poměr stran a při promítání filmu ve formátub tak obraz vyplní celou plochu, takže si užiješ moderní obraz bez rámečku.
Promítací technika se sem na léto stěhuje z klasického kina, prvotřídní obraz je tedy zaručen. K tomu alkoholické i
nealkoholické nápoje, nějaký ten popcorn a jiné pochutiny patřící k návštěvě kina.
Místní specialitou je filmový víkend, který letos proběhne 10.-11. srpna, a znamená to jednoduše to, že se nevyspíš - namísto
nudného spánku si užiješ dvakrát tři letošní blockbustery. Aby šla taková nakládačka zvládnout, bude na tebe na místě čekat
grilovačka, svijanské pivo a nejrůznější letní míchané drinky.
Promítání: denněVstup: 110 - 130 Kč
Jablonec nad NisouJablonecké kino si na první pohled zapamatuješ díky unikátní grafice, která zdobí celý areál. Ten patří k
menším, což mu nijak neubírá na atraktivitě. Zajímavým prvkem, který jistě potěší mnoho lidí, je nekuřácká sekce.
Promítání: denněVstup: 60 - 130 Kč
OlomoucJednou z nejsilnějších stránek olomouckého letního kina je už samotný areál a jeho poloha, která z něj dělá oázu klidu
přímo v centru města. Kino s kapacitou 2200 míst najdeš hned vedle arcibiskupství a katedrály svatého Václava. Původně se
jednalo o armádní areál, který se používal pro k oncerty vojenské hudby. Obří dřevěná konstrukce kolem plátna je krásná a
praktická zároveň.
Esteticky ladí s okolními stromy a zároveň vylepšuje akustiku a stíní plátno. Kino podle zvoleného filmu využívá originální
padesát let staré 35mm promítačky, pro nové blockbustery potom moderní digitální technologii. Přímo v areálu je také denně
otevřena zahrádka, kam si můžeš zajít na drink nebo grilované speciality bez ohledu na to, jestli se v kině zrovna něco promítá.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

213 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

214 / 344

Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na odchodu, říká spisovatel Jan Novák URL
WEB, Datum: 08.08.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
V rámci Letního kina Pardubice se letos koná festival s názvem Za vodou. Jeho náplní jsou slavné filmy od Miloše Formana,
který letos na jaře umřel. Na svého kolegu a kamaráda přijel na břeh Labe zavzpomínat spisovatel Jan Novák.
Jan Novák stejně jako Miloš Forman prožil většinu života ve Spojených státech. Oba umělci byli spolu často v kontaktu,
spolupracovali a Novák dokonce o slavném českém režisérovi napsal obsáhlou a autorizovanou biografii s názvem Co já vím?
Těžko tak mohl v pardubickém letním kině zahajovat festival Formanových filmů někdo jiný než právě česko-americký
spisovatel, scénárista, překladatel a dokumentarista Jan „Chicago“ Novák.
„Silou Milošových filmů bylo, že dokázal na plátně oživit zajímavý scénář. Uměl příběhu vtisknout život. A povedlo se mu to s
herci i neherci,“ řekl v letním kině Novák, který v roce 1969 emigroval s rodiči do Chicaga.
Který je váš nejoblíbenější film od Miloše Formana?
Jednoznačně Lásky jedné plavovlásky. Ale třeba Amadeus je jeden z nejlepších českých filmů, jaký kdy byl natočen. Záměrně
říkám český, a to proto, že se na něm podílel český štáb a natáčel se u nás, ale navždy bude mít své místo i ve světové
kinematografii.
Miloš Forman třeba ve filmu Lid versus Larry Flynt do menší role obsadil i Jana Třísku, který také nedávno zesnul. I s ním jste
se v Americe stýkal?
Honza Tříska se mu různě nabízel, často u Miloše bydlel a toužil v jeho filmech hrát, ale Miloš pro něj žádnou výraznou roli
nikdy nenašel. Podobně to měl i s dalšími Čechy, kteří odešli do USA.
S kým třeba? Můžete někoho konkrétního jmenovat?
Měl třeba moc rád Jiřího Voskovce, který se skutečně hodně snažil o to, aby se mohl v nějakém jeho filmu objevit. Jenže Miloš
pro něj neměl vhodnou roli, tak ho nikdy neobsadil. Občas trochu bojoval sám se sebou. Bylo vidět, že by se mu chtěl zavděčit.
Byl jste s Milošem Formanem pravidelně v kontaktu?
Často jsem s ním telefonoval, takže jsem tušil, že konec přijde. Je to velmi smutné, když ztratíte takového kamaráda. Miloš ale
uměl žít a myslím, že si svůj život skutečně užil.
Co říkáte na to, že pardubické letní kino pořádá festival filmů od Miloše Formana?
Miloš si to určitě zaslouží. Nové místo pro bezplatné prázdninové projekce na pravém břehu řeky Labe se mi navíc moc líbí. Je
to úžasný prostor v centru města, v přírodě, navíc je nedaleko odtud, coby olympijský vítěz Jan Železný kamenem dohodil,
hokejový stadion, na který jsem jezdil hrát hokej. Na rozdíl od předchozích míst mne tu zatím neštípl ani jeden komár.
Pořadatelům bych přál, aby na tomto místě už konečně mohli zakotvit a nemuseli neustále kočovat po městě.
Prý pořadatelé kina nazvali festival Za vodou na základě inspirace od vás. Je to pravda?
Je to příjemný pocit, že ho pořadatelé tak nazvali. Být za vodou v Čechách znamená být ve vatě. Trochu ironicky jsem ho použil
jako název pro mou knihu rozhovorů s lidmi, kteří se za vodou, tedy v Americe prosadili, a u nichž se u nás automaticky
předpokládá, že jsou ve vatě.
V letním kině jste už po několikáté. Čím to, že se do Pardubic tak často vracíte?
Do Pardubic jezdím rád. Je to podobné, jako když se zločinci vrací na místo činu. Navíc mám k městu skutečně osobní vztah.
Ostatně jsem natočil i dokument Pivo a Pardubice. Ten byl mozaikovým portrétem města a jeho obyvatel v roce 2015. Ve
zmíněné knize jsem zase dělal rozhovor s pardubickým rodákem Dominikem Haškem.
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Letní kina zažívají rozmach. Lákají stále více diváků
TISK, Datum: 09.08.2018, Zdroj: Právo, Strana: 21, Autor: Jindřich Göth, Vytištěno: 123 286, Prodáno: 70 984, Čtenost: 233 428, Rubrika: Téma

Uniformované sály multiplexů sice nabízejí plný divácký komfort, ale jen těžko mohou v letní sezóně konkurovat zážitku ze
sledování filmu v letním kině. Takovou atmosféru žádný 4DX sál nezprostředkuje.
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Letní kina jsou v České republice již řadu let velice oblíbená. Jejich nástup se víceméně kryje se startem takzvaného
československého filmového zázraku, neboli československé nové vlny, kterou tvořili Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Chytilová
nebo Ivan Passer. To bylo v šedesátých letech minulého století.
Rekordem se mohli v té době pyšnit v Boskovicích, kde bylo v roce 1961 otevřeno největší letní kino na území tehdejší ČSSR a
dost možná i okolních států. Pyšnilo se plátnem o velikosti 35x15 metrů a kapacitou 3500 míst. Když se v něm ale promítala
Kleopatra z roku 1963 s Elizabeth Taylorovou, Richardem Burtonem a Rexem Harrisonem v hlavních rolích, sešel se rekordní
počet diváků, sedm tisíc.
Do roku 1989 byla letní kina oblíbenou kratochvíli a v tehdejším Československu jich fungovalo 152. Devadesátá léta ale
znamenala určitý útlum, což souviselo jednak s přechodem na nové digitální technologie, na které většina letních kin nebyla
technologicky vybavena, jednak byly na vině finance. Na údržbu letních amfiteátrů často nebyly peníze.
Ani teď, kdy jsou letní kina opět na vzestupu, ale nejde o nijak zvlášť výdělečný podnik. Mnohé scény vůbec nevybírají vstupné
a jejich provoz hradí provozovatel, tedy město či obec.
Jejich obliba nicméně nadále stoupá, před zhruba dvěma lety jich v České republice fungovalo podle údajů Unie filmových
distributorů zhruba 160, loni už 250 a dá se předpokládat, že letos se jejich počet vyšvihl na tři stovky.
Vana, nebo rybník?
„Letní kina obecně prožívají velký boom. Pokud jde o Prahu, jen letos se blíží počet letních kin a projekcí ke dvaceti,“ říká Hana
Tietze, která zastupuje letní kino ve Žlutých lázních.
Dodává, že konkrétně v případě Žlutých lázní jde o scénu, která je určena velkému množství návštěvníků, čemuž odpovídá i
skladba programu. Prim v něm hrají oscarové tituly a léty ověřená klasika.
Je to logická volba, letní kina jsou, snad ještě více než standardní kinosály, určena k tomu, aby se do nich chodilo ve dvou,
čemuž jednoznačně nahrává atmosféra. „Diváci k nám určitě nechodí kvůli 4D efektům a podobným věcem. Vítají přidanou
hodnotu, kterou jim můžeme nabídnout, ať už jde o široký sortiment občerstvení, který krom popcornu zahrnuje třeba
hamburger nebo zmrzlinu. Kromě toho také patřičný komfort, divákům jsou k dispozici podsedáky, deky, k dispozici je parkování
i patřičné hygienické zázemí,“ vypočítává Tietze.
„Venkovní promítání má své výhody. Můžete si v přilehlé hospůdce dát pivo, kouřit, vzít si s sebou domácího mazlíčka nebo se
romanticky pod dekou tulit ke své partnerce či partnerovi,“ říká Pavel Doucek, dramaturg letního kina Širák v Hradci Králové.
„To je výhoda proti multiplexům, jejichž technickým parametrům letní kina samozřejmě konkurovat nemohou. Je to, jako
kdybyste si měli vybrat, jestli se budete koupat ve vaně, nebo v rybníku. V tom druhém případě to není tak pohodlné, ale ten
zážitek ničím nenahradíte,“ dodává.
Největší je kino Pernštejn
I Širák je svou dramaturgií zaměřen spíše masověji, což nese ovoce. Doucek říká, že návštěvnost se už několik let pohybuje
okolo osmdesáti diváků na jedno představení, což je podle jeho slov vysoko nad celostátním průměrem. V programu mají
jasnou převahu oddechové snímky, což je logické. Občas se ale najde i nějaká ta chuťovka pro diváka labužníka.
Ne každé letní kino je ale zaměřeno ryze na mainstream. Programová skladba scény v Kasárnách Karlín v Praze je naopak
spíše v duchu artové produkce a zlatého fondu světové kinematografie.
Prostory Kasáren Karlín jsou multifunkční. Kromě letního kina v nich provozují i kavárnu, pořádají se tam koncerty, výstavy
nebo sportovní akce.
Pokud je řeč o letních kinech, je třeba zmínit pardubické kino Pernštejn. Jde o největší letní kino v České republice, skutečný
fenomén. V době, kdy se letním kinům příliš nedařilo, přišlo s jednoduchým receptem na úspěch: vstup zdarma, divácky
atraktivní program plus něco navíc, čímž jsou míněny návštěvy filmařů, kteří tam osobně představili své filmy.
Udělala to taková jména, jakými jsou Jan Hřebejk, Juraj Herz, Fero Fenič, Irena Pavlásková, Zdeněk Troška, Olga Špátová a
další.
Pardubické letní kino je svého druhu opravdu unikát, což souvisí hlavně se zmíněnou absencí vstupného. Další lákadlem je
koncept, kdy si diváci mohou sestavovat vlastní program podle svého vkusu.
Pondělky a středy jsou vyhrazeny dětským divákům, úterky a čtvrtky nabízejí to nejlepší ze současné světové kinematografie,
pátek nabízí průřez současnou českou filmovou tvorbou, sobota je ve znamení Oscarem oceněných filmů a neděle patří
celosvětově úspěšným trhákům.
Léto vzniklo v zimě
V letním kině si zkrátka filmů dychtivý jedinec najde to své, stačí si jen srovnat preference. Jste-li filmový intelektuál, berte v
potaz nabídku Letního kina Zeď v prostorách pražské Meet Factory. Pro milovníky české kinematografie je letní kino na
nádvoří pražského kláštera svaté Anežky České.
Letní kina provozují i mnohé kempy, na filmy se můžete dívat i v kavárnách, kinobusech nebo na Vltavě na lodi Bukanýr.
K fenoménu letních kin rozhodně patří i akce Filmové léto za Vlkovou věží, která probíhá ve Znojmě. Organizuje ji tamní
sdružení Znojemská beseda, které si klade za cíl pozvednout kulturní úroveň života ve Znojmě.
Programová skladba cílí na co nejširší publikum, hrají se starší i novější trháky, vstupné je velmi lidových padesát korun a coby
občerstvení je k dispozici znojemské víno či pivo.
Za zmínku stojí, že vznik Filmového léta trochu paradoxně inicioval Znojemský advent, v jehož rámci se mimo jiné veřejně
promítaly filmy. A právě úspěch této akce přiměl organizátory ke zřízení Filmového léta.
Mnohé scény vůbec nevybírají vstupné a jejich provoz hradí provozovatel, tedy město či obec
Vznik Filmového léta trochu paradoxně inicioval Znojemský advent

Foto autor: Foto archív letního kina
Foto popis: Letní kino ve Žlutých lázních v Praze.
Foto autor: Ilustrační foto PRÁVO – Jan Handrejch
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V pardubickém letním kině dnes Čertoviny uvede režisér Troška URL
WEB, Datum: 10.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Pohádka na dnešní večer vznikala dílem i na východě Čech. Štáb natáčel u Hlinska.
" Pardubické letní kino na břehu Labe, které za mostem Pavla Wonky nemůžete minout, nabídne dnes od 21 hodin pohádku
Čertoviny. Uvést příběh přijede sám režisér Zdeněk Troška.
Zdeněk Troška točil své Čertoviny na místě přímo příznačném – v Pekle Čertovina v Hlinsku.
„Tam jsem skutečně nemusel nic měnit, je to pravé peklo. Jsem opravdu rád, že jsme tam mohli natáčet,“ říká. Prozrazuje, že se
s majitelem této ojedinělé turistické atrakce setkal ještě před plánovanou výstavbou Pekla a doporučil mu filmového architekta
Václava Vohlídala ke spolupráci, která měla efekt. Filmaři strávili v hlineckém Pekle tři dny a do komparzu zapojili i místní
pekelníky.
„Nápad vybudovat peklo je úžasný a skláním se před lidmi, kteří ty dekorace vyráběli – instalovat ty těžké kameny a kmeny
muselo být opravdu náročné,“ zdůrazňuje Zdeněk Troška.
Zdeněk Troška při besedách s diváky často odpovídá na otázku, kde se pohádka Čertoviny natáčela. „Každému doporučuji:
vezměte dětičky a jeďte do Hlinska!“ Vybudovat Nebe jako protiklad Pekla režisér nepokládá za dobrý nápad. „Tam je nuda,“
vrtí hlavou.
Zdeněk Troška natáčel na Chrudimsku poprvé, ale jeho pohádka Nejkrásnější hádanka vznikala na nedalekém zámku Žleby v
sousedním okrese. V současné době režisér se svými spolupracovníky píše scénář nové pohádky.
„Letos ale nebudu točit nic, budu se flákat a cestovat,“ směje se. Letos už byl v květnu Itálii, nedávno pobýval v Petrohradě a
opět se do Itálie vrátí. „Jsem ranní pták, už v pět hodin jsem u moře. Já jsem ze Šumavy, ale mou láskou je moře,“ svěřuje se.
„Čertoviny jsou klasickou pohádkou, která má ambice vrátit se žánrově do světa fantazie a pobavit diváky příhodami
nadpřirozených bytostí a pohádkovými příběhy,“ konstatoval druhý z provozovatelů Pardubického letního kina Pernštejn Jan
Motyčka.
A o čem vlastně příběh pojednává? Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli
šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti,
kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou
duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč.
Bylo zle. Lucifer se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude
odpuštěno…"
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V pardubickém letním kině dnes Čertoviny uvede režisér Troška URL
WEB, Datum: 10.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000

Pardubice - Pohádka na dnešní večer vznikala dílem i na východě Čech. Štáb natáčel u Hlinska.
Pardubické letní kino na břehu Labe, které za mostem Pavla Wonky nemůžete minout, nabídne dnes od 21 hodin pohádku
Čertoviny. Uvést příběh přijede sám režisér Zdeněk Troška.
Zdeněk Troška točil své Čertoviny na místě přímo příznačném – v Pekle Čertovina v Hlinsku.
„Tam jsem skutečně nemusel nic měnit, je to pravé peklo. Jsem opravdu rád, že jsme tam mohli natáčet,“ říká. Prozrazuje, že se
s majitelem této ojedinělé turistické atrakce setkal ještě před plánovanou výstavbou Pekla a doporučil mu filmového architekta
Václava Vohlídala ke spolupráci, která měla efekt. Filmaři strávili v hlineckém Pekle tři dny a do komparzu zapojili i místní
pekelníky.
„Nápad vybudovat peklo je úžasný a skláním se před lidmi, kteří ty dekorace vyráběli – instalovat ty těžké kameny a kmeny
muselo být opravdu náročné,“ zdůrazňuje Zdeněk Troška.
Zdeněk Troška při besedách s diváky často odpovídá na otázku, kde se pohádka Čertoviny natáčela. „Každému doporučuji:
vezměte dětičky a jeďte do Hlinska!“ Vybudovat Nebe jako protiklad Pekla režisér nepokládá za dobrý nápad. „Tam je nuda,“
vrtí hlavou.
Zdeněk Troška natáčel na Chrudimsku poprvé, ale jeho pohádka Nejkrásnější hádanka vznikala na nedalekém zámku Žleby v
sousedním okrese. V současné době režisér se svými spolupracovníky píše scénář nové pohádky.
„Letos ale nebudu točit nic, budu se flákat a cestovat,“ směje se. Letos už byl v květnu Itálii, nedávno pobýval v Petrohradě a
opět se do Itálie vrátí. „Jsem ranní pták, už v pět hodin jsem u moře. Já jsem ze Šumavy, ale mou láskou je moře,“ svěřuje se.
Domluví se italsky? Následuje smršť italských vět, které o znalosti řeči temperamentních jižanů nenechává nikoho na
pochybách. Troškova záliba v jídle je pověstná. Jak sám říká, je všežravec, ale dvě věci přímo nesnáší: škraloup a mléce a kozí
mléko. Je autorem dvou kuchařek Nebe v hubě aneb Chrocht Chrocht a Nebe v hubě aneb Čertův švagr.
„Ze všech ryb mám nejméně rád kapra, ale když se připraví pečený s křenem, je to lahůdka. Třeba tento recept v kuchařce
najdete a věřím, že vám bude chutnat stejně jako mně,“ vzkazuje čtenářům. Po příjemném povídání odjíždí režisér do
hrochovotýneckého letního kina, které se nachází v zámeckém parku. Tam už na něj čekají diváci, kteří se těší na autogram a
společné fotografování. Klobouk dolů, Zdeněk Troška neodmítne nikoho a jeho široký úsměv ho neopouští. Je to zkrátka
člověk, kterého mají lidé rádi.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

221 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

222 / 344

Pohádka Čertoviny v letním kině URL
WEB, Datum: 10.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pohádka Čertoviny je v pátek na programu pardubického letního kina .
Režisér Zdeněk Troška točil tento film, ve kterém se to hemží pekelníky, v nedalekém Pekle Čertovina u Hlinska. „Tam jsem
skutečně nemusel nic měnit, je to pravé peklo,“ zavzpomínal režisér, který se štábem v hlineckém pekle strávil tři dny. Promítání
začíná ve 21 hodin a je zdarma.
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Pohádka Čertoviny v letním kině
TISK, Datum: 10.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pohádka Čertoviny je dnes na programu pardubického letního kina . Režisér Zdeněk Troška točil tento film, ve
kterém se to hemží pekelníky, v nedalekém Pekle Čertovina u Hlinska. „Tam jsem skutečně nemusel nic měnit, je to pravé
peklo,“ zavzpomínal režisér, který se štábem v hlineckém pekle strávil tři dny. Promítání začíná ve 21 hodin a je zdarma.

Zpět

Pohádka Čertoviny v letním kině URL
WEB, Datum: 10.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Pohádka Čertoviny je v pátek na programu pardubického letního kina .Čertoviny. Foto: facebook
Režisér Zdeněk Troška točil tento film, ve kterém se to hemží pekelníky, v nedalekém Pekle Čertovina u Hlinska. „Tam jsem
skutečně nemusel nic měnit, je to pravé peklo,“ zavzpomínal režisér, který se štábem v hlineckém pekle strávil tři dny. Promítání
začíná ve 21 hodin a je zdarma.
Autor: Redakce

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

225 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

226 / 344

PARDUBICKO a okolí
TISK, Datum: 11.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (ič), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko

Porodnice
Ve čtvrtek 9. srpna
se v porodnici Pardubické nemocnice narodili
Štepán, Timotej, Erik, Pavol, Sofie a Tea.
Jste z Pardubicka a chcete dát světu vědět, že se Vám narodilo miminko?
Pošlete nám snímek Vašeho novorozence na email: pardubicky@denik.cz
Letní kino
Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21
hodin ZDARMA. Sobota 11. srpna
Dej mi své jméno
Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou do své velké italské vily na léto hosta, jejich syn z toho není vůbec nadšený.
Zpočátku se zdá, že toho s pohledným americkým 24letým studentem Oliverem nemají mnoho společného, když však spolu
začnou trávit více času, začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího než je přátelství... Neděle 12. srpna
Wonder Woman
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici.
Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním
konfliktu zuřícím v okolním světě.
Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit. Diana bojuje po boku mužů ve válce, která má
ukončit všechny konflikty, a objevuje plný potenciál svých schopností... a svůj skutečný úděl.
Rozloučení
V úterý 14. srpna se v pardubickém krematoriu konají tyto smuteční obřady: 9.45 KREJČÍK Pavel, invalidní důchodce, 1956,
Veselí 10.30 TRAJPIDIS Vasil, důchodce, 1934, Pardubice 11.15 ZEMANOVÁ Anna, důchodkyně, 1928, Semín 12.00
RUSINKOVÁ Věra, důchodkyně, 1943, Heřmanův Městec 13.00 JENÍKOVÁ Marie, důchodkyně, 1943, Rokytno
Astrolog
Sobota 11. srpna
Slunce vychází v 05.41 hod., pohybuje se po 19. stupni Lva a zapadá v 20.23 hod.
Světlý den trvá 14 hod. 42 min. Měsíc ubývá v ohnivém znamení Lva a v 11.59 hod. nastává novoluní.
Krátce před novoluním proběhne částečné zatmění Slunce, které bude viditelné v Kanadě, Grónsku, na severním pólu, severní
Asii a ve Skandinávii. Při novoluní všechny kosmetické přípravky, které čistí a odstraňují jedovaté látky, budou působit 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. Vaše tělo i mysl se bude nabíjet novou energií. Dnes si rádi s někým
popovídáte. Vašim citům bude vládnout rozum. Přesto můžete mít silnou potřebu mluvit o svých pocitech.
Pokud máte nějaký problém, neduste jej v sobě. I jiní lidé mohou dostat chuť dát najevo problémy, které s vámi mají, proto
nečekejte, že na sebe uslyšíte samou chválu. Vše mystické a duchovní bude fascinovat především Lvy, Berany, Blížence, Váhy
a Střelce. Nedisciplinované myšlení se může projevit u Vodnářů, Býků a Štírů.
Svátek má
Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii,
magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní.
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Zpět kina - poslední šance! Co ještě můžete na východě Čech vidět? URL
Letní
WEB, Datum: 14.08.2018, Zdroj: cernahora.cz, RU / den: 5 000

Natáhnout se na lehátko někde na louce a přímo pod hvězdami sledovat oblíbený film... Východočeská letní kina jsou k tomu
jako stvořená!
Co ještě můžete toto léto vidět?
Letní kino Širák Hradec Králové hraje pravidelně až do konce srpna. Na programu má ještě například filmy: Chata na prodej,
Mission Impossible: Fallout, muzikál Vlasy nebo Mamma Mia: Here We Go Again program najdete zde:
https://www.letnikinosirak.cz
Letní kino Heřmanův Městec hraje do 21.8.. Na programu má filmy Planeta Česko i Black Panther.
program najdete zde: http://www.kinohm.cz/program/
Pardubické letní kino hraje každý den až do 2.9.. Vidět zde můžete například film Rozpolcený, Po strništi bos i Muži, kteří
nenávidí ženy.
program najdete zde: http://www.letni-kino.cz/
Letní kino Hlinsko hraje do 28.8.. Do té doby kino odehraje tyto filmy: Sherlock Koumes, Star Wars: Poslední z Jediů, Všechno
nebo nic.
program najdete zde: http://www.mfc-hlinsko.cz/aktuality/letni-kino-2018
Letní kino Rozkoš hraje každý den do konce srpna. V letním kině na Rozkoši můžete ještě vidět: Rudá volavka, Tátova volha,
Hastrman, Čertoviny a další.
program najdete zde: https://www.kinorozkos.atcrozkos.cz/program-cervenec-srpen-2018/
Letní kino Hrochův Týnec hraje d o konce srpna. Vidět zde můžete: Nejtemnější hodina, Spider-Man: Homecoming nebo Coco.
program najdete zde: https://www.zamek-hrochuv-tynec.cz/letni-kino-a14
Letní kino Leťák Chrudim hraje do konce srpna denně. Několik představení odehraje i v září. Na programu má: J an Palach,
Hledá se princezna nebo
Ztratili jste Stalina.
program najdete zde: http://letak-chrudim.cz/
Letní kino Tri-Psi Vrchlabí hraje do 1. září. Můžete zde vidět filmy: Pračlověk, Madam služebná i Bajkeři.
program najdete zde: http://www.letni-kino-vrchlabi.cz/
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Pardubické letní kino patří v úterý zabijákovi a ve středu králíčkovi URL
WEB, Datum: 14.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Akční film Zabiják & bodyguard s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L. Jacksonem v hlavních rolích můžete
zhlédnout v úterý večer v pardubickém letním kině.
"Napínavou podívanou o nájemném vrahovi a jeho ochránci ve středu vystřídá animovaný Králíček Petr. Zvířátka žijí veselý a
bezstarostný život na farmě. Až do doby, než přijde nový majitel statku, který se s nimi nemíní dělit o svůj prostor. A tak začíná
bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady. Film podle knižní předlohy anglické spisovatelky Beatrix Potterové
potěší zejména malé diváky. Promítání začíná ve 21 hodin.
"
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Pardubické letní kino patří v úterý zabijákovi a ve středu králíčkovi URL
WEB, Datum: 14.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000

Pardubice – Akční film Zabiják & bodyguard s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L. Jacksonem v hlavních rolích můžete
zhlédnout v úterý večer v pardubickém letním kině.
Napínavou podívanou o nájemném vrahovi a jeho ochránci ve středu vystřídá animovaný Králíček Petr. Zvířátka žijí veselý a
bezstarostný život na farmě. Až do doby, než přijde nový majitel statku, který se s nimi nemíní dělit o svůj prostor. A tak začíná
bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady. Film podle knižní předlohy anglické spisovatelky Beatrix Potterové
potěší zejména malé diváky. Promítání začíná ve 21 hodin.
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PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 14.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (pro), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

Kino promítne zabijáka i králíčka
Pardubice – Akční film Zabiják & bodyguard s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L. Jacksonem v hlavních rolích můžete
zhlédnout dnes večer v pardubickém letním kině. Napínavou podívanou o nájemném vrahovi a jeho ochránci zítra vystřídá
animovaný Králíček Petr. Zvířátka žijí veselý a bezstarostný život na farmě. Až do doby, než přijde nový majitel statku, který se s
nimi nemíní dělit o svůj prostor. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady. Film podle knižní
předlohy anglické spisovatelky Beatrix Potterové potěší zejména malé diváky. Promítání začíná ve 21 hodin.

Zpět

Letní kino
TISK, Datum: 15.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21
hodin ZDARMA. Středa 15. srpna
Králícek Petr
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.
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PARDUBICKO a okolí
TISK, Datum: 16.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Porodnice
V úterý 14. srpna
se v porodnici Pardubické nemocnice narodili
Patrik, Anna, Lucie a Vincent.
Jste z Pardubicka a chcete dát světu vědět, že se Vám narodilo miminko?
Pošlete nám snímek Vašeho novorozence na email: pardubicky@denik.cz
Astrolog
Ctvrtek 16. srpna
Slunce vychází v 05.48 hod., pohybuje se po 24. stupni Lva a zapadá v 20.14 hod.
Světlý den trvá 14 hod. 26 min. Měsíc přibývá ve vzdušném znamení Vah a od 10.54 hod. ve vodním znamení Štíra. Měsíc ve
Štíru ukazuje na silné intenzivní emoce doprovázené umíněnou vůlí. Můžete mít sklon brát své osobní záležitosti příliš vážně,
což v určitých případech může vést k majetnickosti a extrémní žárlivosti. Dopoledne vás mohou dráždit i maličkosti, které za to
nestojí.
Může se stát, že se necháte rozčílit hloupostmi, jen abyste se vyhnuli skutečným problémům, jimž nechcete čelit. V každém
případě budete mít sklon jednat ukvapeně a přehnaně kriticky vůči druhým. Pamatujte, že ukvapenost zvyšuje nebezpečí
úrazů.
Odpoledne můžete očekávat intenzivní zážitky a překvapivé události. Budete se zabývat opravou něčeho, co se pokazilo, třeba
auta nebo kuchyňského robota. V neposlední řadě můžete řešit i nějakou situaci, která vyžaduje zásadní změnu.
Pravděpodobný je i střet s osobou, která si myslí, že dělá věci pro vaše dobro a opak je pravdou. Silným smyslem pro
povinnost se dnes budou řídit Štíři, Raci, Panny, Kozorozi a Ryby. Problémy za druhé budou snažit řešit Býci, Lvi a Vodnáři. (ič)
Rozloučení Dnes se v pardubickém krematoriu konají tyto smuteční obřady: 9.45 BALADA Jaroslav, důchodce, 1923,
Pardubice 10.30 ŠTOURAČOVÁ Bohuslava, důchodkyně, 1940, Pardubice 11.15 NĚMCOVÁ Růžena, důchodkyně, 1933,
Pardubice 12.00 SNÍŽKOVÁ Vlastimila, důchodkyně, 1937, Pardubice 13.00 ŠTANCLOVÁ Blanka, důchodkyně, 1948,
Pardubice 13.45 PŠIKALOVÁ Věra, 1958, Pardubice 14.30 VEPŘEK Josef, důchodce, 1939, Pardubice V pátek 17. srpna je
pořadí rozloučení následující: 8.15 VYSKOČIL Václav, dělník, 1961, Selmice 8.15 FADRNÁ Marie, dělnice, 1956, Selmice 9.00
CHVOJKA Václav, důchodce, 1940, Pardubice 9.45 LANGER Petr, truhlář, 1984, Dolní Roveň 10.30 PODANÝ Antonín,
důchodce, 1929, Staré Hradiště 11.15 Mgr. JINDROVÁ Dana, důchodkyně, 1949, Pardubice 12.00 LOHNISKÝ Josef, důchodce,
1933, Pardubice 13.00 MOJŽÍŠOVÁ Drahomíra, důchodkyně, 1956, Hoděšovice 13.45 KLANDUCHOVÁ Danuška, důchodkyně,
1934, Pardubice 14.30 POLJÁČEK Josef, důchodce, 134, Pardubice 15.15 BUREŠ Josef, důchodce, 1951, Pardubice
Letní kino Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý
den od 21 hodin ZDARMA. Čtvrtek 16. srpna Ragtime Neboli roztrhaný čas. Takový je i příběh zachycující hroutící se životní
styl 19. století a nastupující čas proměn počátku 20. století (jenž později ústí do šokujících zkušeností 1. světové války). První
chvíle filmu otevírá vražda, kterou má na svědomí milionářský floutek. Jeho žena se stává „hlavní“ figurou v následných
rozvodových intrikách.
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Pardubické letní kino uvede oceněného Křižáčka URL
WEB, Datum: 17.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Letní kino na louce u Wonkova mostu v Pardubicích v pátek večer promítne český film Křižáček, jehož děj se
odehrává na začátku 13. století.
Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka, kterého hraje Karel Roden, se jednoho letního dne obléká do dětského brnění a utíká
z domova v touze dosáhnout Svaté země. Zoufalý otec se vydává po stopách zmizelého synka. Jako by mu ale osud nepřál,
všude přichází pozdě a zastihne vždy jen svědky tvrdící, že chlapce viděli. Snímek, který byl inspirován básní Jaroslava
Vrchlického Svojanovský křižáček, získal na festivalu v Karlových Varech hlavní cenu Křišťálový glóbus.
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Pardubické letní kino uvede oceněného Křižáčka URL
WEB, Datum: 17.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Pavlína Roztočilová, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Letní kino na louce u Wonkova mostu v Pardubicích v pátek večer promítne český film Křižáček, jehož děj se
odehrává na začátku 13. století.
"Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka, kterého hraje Karel Roden, se jednoho letního dne obléká do dětského brnění a utíká
z domova v touze dosáhnout Svaté země. Zoufalý otec se vydává po stopách zmizelého synka. Jako by mu ale osud nepřál,
všude přichází pozdě a zastihne vždy jen svědky tvrdící, že chlapce viděli. Snímek, který byl inspirován básní Jaroslava
Vrchlického Svojanovský křižáček, získal na festivalu v Karlových Varech hlavní cenu Křišťálový glóbus.
"
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Letní kino
TISK, Datum: 20.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko

Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21
hodin ZDARMA. Pondělí 20. srpna
Bratri Lumiérové
Výjimečný snímek Bratři Lumiérové není tradičním filmovým dílem. Filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier
vybrali a seřadili 108 krátkých snímků, které vytvořili před více než sto dvaceti lety bratři Louis a Auguste Lumierové, vynálezci
kinematografie.
50 vteřin dlouhé filmy jsou precizně zrestaurované pro digitální projekci a nabízejí mimořádně hodnotné svědectví o kulturním a
technologickém rozvoji na přelomu 19. a 20. století.
Úterý 21. srpna
Rozpolcený
V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá... Tu pochybnou čest se s ním seznámit
dostanou tři studentky, které původně vezl domů na prázdniny otec jedné z nich.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

ŠVÉDSKÝ VÍKEND V PARDUBICÍCH
TISK, Datum: 20.08.2018, Zdroj: Tv Pohoda, Strana: 2, Vytištěno: 83 860, Prodáno: 36 483, Čtenost: 324 123

Závěr letních prázdnin se v krajském městě Pardubice ponese v duchu Švédska. Město chystá, u příležitosti padesátileté
spolupráce s partnerským městem Skellefte°a, třídenní akci zvanou Švédský víkend. Švédským víkendem ožije hned několik
míst ve městě, jednak Pardubické letní kino Pernštejn, kde celá akce odstartuje, dále Natura park a ČSOB Pojišťovna aréna.
www.pardubice.eu
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Letní kino uvádí film Rozpolcený URL
WEB, Datum: 21.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn hraje dnes od devíti hodin večer u Wonkova mostu film Rozpolcený.
Jedná se o psychologický thriller z roku 2016. Hlavní hrdina filmu Kevin, kterého ztvárnil James McAvoy, je psychicky nemocný
a ukrývá v sobě 23 různých osobností. Jednoho dne unese tři studentky, které následně drží v zajetí. Během té doby dívky
objevují jeho nemoc. Pokaždé za nimi totiž přichází jako někdo jiný a s každou osobností mění svůj vzhled i vlastnosti. Ke konci
filmu se v Kevinovi probouzí jeho poslední a nejhorší identita. A dívky zjišťují, proč je unesl.
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PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 21.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

Letní kino uvádí film Rozpolcený
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn hraje dnes od devíti hodin večer u Wonkova mostu film Rozpolcený. Jedná se o
psychologický thriller z roku 2016. Hlavní hrdina filmu Kevin, kterého ztvárnil James McAvoy, je psychicky nemocný a ukrývá v
sobě 23 různých osobností. Jednoho dne unese tři studentky, které následně drží v zajetí. Během té doby dívky objevují jeho
nemoc. Pokaždé za nimi totiž přichází jako někdo jiný a s každou osobností mění svůj vzhled i vlastnosti. Ke konci filmu se v
Kevinovi probouzí jeho poslední a nejhorší identita. A dívky zjišťují, proč je unesl.

Zpět

Letní kino uvádí film Rozpolcený URL
WEB, Datum: 21.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn hraje dnes od devíti hodin večer u Wonkova mostu film Rozpolcený.
"Jedná se o psychologický thriller z roku 2016. Hlavní hrdina filmu Kevin, kterého ztvárnil James McAvoy, je psychicky nemocný
a ukrývá v sobě 23 různých osobností. Jednoho dne unese tři studentky, které následně drží v zajetí. Během té doby dívky
objevují jeho nemoc. Pokaždé za nimi totiž přichází jako někdo jiný a s každou osobností mění svůj vzhled i vlastnosti. Ke konci
filmu se v Kevinovi probouzí jeho poslední a nejhorší identita. A dívky zjišťují, proč je unesl.
(tča)
"
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Letní kino
TISK, Datum: 22.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21
hodin ZDARMA. Středa 22. srpna
Mladí Titáni: Jidášova smlouva
Pod vedením Starfirea dokázali Mladí Titáni – Beast Boy, Raven, Blue Beetle, Robin a čerstvý navrátilec Nightwing – vybudovat
nezlomný tým pro nikdy nekončící boj se zlem. Jenže nejnovější členka, tajemná a mocná Terra, tento stav nejspíše změní.
Mezitím se probudí dávné zlo – Bratr Blood – a ve stínech číhá známý nepřítel Deathstroke. Čtvrtek 23. srpna
Ragtime
Psychopatický vrah, rozvodové intriky, tvrdohlavý pianista a zběsilý čas nových přeměn v adaptaci románu E. L. Doctorowa.
Ragtime – neboli roztrhaný čas. Takový je i příběh zachycující hroutící se životní styl 19.
století a nastupující čas proměn počátku 20. století.

Zpět

Končí minifestival filmů Formana
TISK, Datum: 23.08.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (zln), Vytištěno: 142 508, Prodáno: 118 976, Čtenost: 553 592, Rubrika: Kraj
Pardubický

Pardubice
Přehlídku snímků velikána světové kinematografie Miloše Formana Za vodou v Pardubickém letním kině Pernštejn dnes
oficiálně zakončí jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, spisovatel a scénárista Jan Chicago Novák. Za vodou se jmenuje i
kniha jeho rozhovorů s Čechy, kteří se v Americe prosadili, mezi nimiž nechybí ani Miloš Forman.
Spolu pak napsali Formanovu autobiografii s názvem Co já vím? Na programu je tak dnes od 21 hodin vedle návštěvy Jana
Nováka také film Taking Off, kterým Miloš Forman debutoval po svém odchodu z Československa v Americe. Zavede nás do
Spojených států na přelomu 60. a 70. let. Mladičká Jeannie utíká z domova do New Yorku, kde se chce stát zpěvačkou, a
setkává se s komunitou hippies a bohémů. Její lehce upjatí středostavovští rodiče se vydávají po zmizelé dívce pátrat. Snaha
po nalezení dcery se mění v sérii tragikomických a trapných situací.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Letní kino se loučí s Milošem Formanem symbolicky filmem Taking Off URL
WEB, Datum: 23.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000

Pardubice - Odcházím. Titul, který dnes dává sbohem velikánu filmové tvorby.
Velkolepou přehlídku snímků velikána světové kinematografie Miloše Formana Za vodou v Pardubickém letním kině Pernštejn
oficiálně zakončí jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, spisovatel a scénárista Jan Chicago Novák. Za vodou se jmenuje i
kniha jeho rozhovorů s Čechy, kteří se v Americe prosadili, mezi nimiž nechybí ani Miloš Forman. Spolu pak napsali Formanovu
autobiografii s názvem Co já vím?
Filmem Taking Off Miloš Forman debutoval po svém odchodu z Československa v Americe. Zavede nás do Spojených států na
přelomu 60. a 70. let.
Mladičká Jeannie utíká z domova do New Yorku, kde se chce stát zpěvačkou, a setkává se s komunitou hippies a bohémů. Její
lehce upjatí středostavovští rodiče se vydávají po zmizelé dívce pátrat. Snaha po pochopení a nalezení dcery se mění v sérii
tragikomických a trapných situací a anekdot, v nichž se oba nechtěně stávají nic nechápajícími hlavními postavami. Stejně jako
v českých filmech i tady Forman využil neherce nebo začínající herce, a tak kvůli omezenému rozpočtu dosáhl kýžené
bezprostřednosti. Scénář byl inspirován skutečným příběhem z novin a jeho hlavní hrdinku si režisér vyhlédl mezi hippies, když
se s kamarádkou cákala v Betshedské fontáně v newyorském Central Parku. V zástupu dívek na konkurzu vynikají i autentické
talenty a budoucí hvězdy, jako například pozdější držitelka Oscara Kathy Doyle Batesová, která ve filmu zpívá teskný song
Even Horses Had Wings.
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Letní kino uvádí film Taking off
TISK, Datum: 23.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn uvádí dnes v devět hodin večer u Wonkova mostu v Polabinách snímek
režiséra Miloše Formana Taking off. Film byl natočený v roce 1971 a vypráví o mladé dívce Jeannie, která utekla z domova.
Když ji její rodiče hledají, poznávají další páry, kterým také utekly děti, a poznávají, jaké to je žít pouze ve dvou.

Zpět

Letní kino se loučí s Milošem Formanem symbolicky filmem Taking Off URL
WEB, Datum: 23.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Odcházím. Titul, který dnes dává sbohem velikánu filmové tvorby.
"Velkolepou přehlídku snímků velikána světové kinematografie Miloše Formana Za vodou v Pardubickém letním kině Pernštejn
oficiálně zakončí jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, spisovatel a scénárista Jan Chicago Novák. Za vodou se jmenuje i
kniha jeho rozhovorů s Čechy, kteří se v Americe prosadili, mezi nimiž nechybí ani Miloš Forman. Spolu pak napsali Formanovu
autobiografii s názvem Co já vím?
Filmem Taking Off Miloš Forman debutoval po svém odchodu z Československa v Americe. Zavede nás do Spojených států na
přelomu 60. a 70. let.
Mladičká Jeannie utíká z domova do New Yorku, kde se chce stát zpěvačkou, a setkává se s komunitou hippies a bohémů. Její
lehce upjatí středostavovští rodiče se vydávají po zmizelé dívce pátrat. Snaha po pochopení a nalezení dcery se mění v sérii
tragikomických a trapných situací a anekdot, v nichž se oba nechtěně stávají nic nechápajícími hlavními postavami. Stejně jako
v českých filmech i tady Forman využil neherce nebo začínající herce, a tak kvůli omezenému rozpočtu dosáhl kýžené
bezprostřednosti. Scénář byl inspirován skutečným příběhem z novin a jeho hlavní hrdinku si režisér vyhlédl mezi hippies, když
se s kamarádkou cákala v Betshedské fontáně v newyorském Central Parku. V zástupu dívek na konkurzu vynikají i autentické
talenty a budoucí hvězdy, jako například pozdější držitelka Oscara Kathy Doyle Batesová, která ve filmu zpívá teskný song
Even Horses Had Wings."
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PARDUBICKO a okolí
TISK, Datum: 25.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Porodnice
Ve čtvrtek 23. srpna
se v porodnici Pardubické nemocnice narodili
Antonín, Natálie, Rozárie, Nicole Ružena, Eva, Brian a Václav.
Jste z Pardubicka a chcete dát světu vědět, že se Vám narodilo miminko?
Pošlete nám snímek Vašeho novorozence na email: pardubicky@denik.cz
Letní kino Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý
den od 21 hodin ZDARMA. Sobota 25. srpna Já, Tonya Černočerná komedie přináší divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by
vydal hned na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň, pád na samotné dno. Neděle 26. srpna Strážci
Galaxie Vol. 2 V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují ve filmu od studia Marvel Strážci Galaxie Vol. 2 dobrodružství
party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství
rodičů Petera Quilla.
Filatelisté Klub filatelistů Pardubice Pořádá Celostátní výměnnou schůzku v Domě kultury Dukla Pardubice dnes od 6.30 do
11.30 hodin. Účast zástupců klubů filatelistů a obchodníků s filatelistickým materiálem z telistickým České republiky a částečně i
ze zahraničí. Využijte možnosti doplnění své sbírky a výměny, případně prodeje, svých přebytků.
Rozloučení V úterý 28. srpna se v pardubickém krematoriu konají tyto smuteční obřady: 9.45 POTŮČEK Oldřich, důchodce,
1930, Pardubice 10.30 BEDNÁŘ Jan, důchodce, 1951, Svítkov 11.15 BAŠTOVÁ Juliana, důchodkyně, 1929, Pardubice 12.00
MED Jiří, důchodce, 1935, Pardubice 13.00 KAURA Josef, důchodce, 1932, Pardubice 13.45 HORÁK František, důchodce,
1947, Holice
Svátek má Mužské křestní jméno Radim má slovanský původ. Jedná se zřejmě o zkrácenou podobu jmen Radimír či Radamir.
Jméno se překládá ze staroslovanského slova „raděti” s významem „starat se”. Druhá část jména „mir” (ze jmen Radimír a
Radamir) se překládá jako „uspořádání” či „shromáždění”. Jméno se tak ze staroslovanštiny vykládá jako „ten, kdo se stará o
shromáždění”.
Astrolog Sobota 25. srpna Slunce vychází v 06.01 hod., pohybuje se po 3. stupni Panny a zapadá v 19.56 hod. Světlý den trvá
13 hod. 55 min. Měsíc přibývá ve vzdušném znamení Vodnáře. Pro Vodnáře je příznačná touha po nezávislosti a snaha
zbavovat se starého. Posiluje vnímavost k novým trendům. Mnoho lidí může mít také chuť vyzkoušet si něco nového až
extravagantního. Dnes bude váš život nabitý nezvyklým vzrušením. S radostí si budete rozšiřovat své vědomosti. Prohloubené
vnímání světa vám umožní provést nezbytné změny ve vašem životě. Nevysedávejte doma ani jinak nemarněte svůj čas. Stejně
nedokážete být v klidu, protože budete mít nadbytek energie. Svou společenskou prestiž si dnes upevní Vodnáři, Berani,
Blíženci, Váhy a Střelci. Vměšování do svých záležitostí budou špatně snášet Lvi, Býci a Štíři. (ič)
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Tipy deníku
TISK, Datum: 27.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: Pavlína Roztočilová, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a
okolí

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje:
Letní kino uvede drama Thelma
27. 8. 2018
Pardubické letní kino dnes uvede drama Thelma režiséra Joachima Triera. Promítání začíná ve 21 hodin, vstup zdarma.

Zpět

PARDUBICKO DNES
TISK, Datum: 28.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

Letňák dnes hraje film z roku 2045
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu se dnes v devět hodin večer přenese do roku 2045 s filmem
Ready Player One: Hra začíná. Snímek režiséra Stevena Spielberga vypráví o světě, který je zmatený a na pokraji zhroucení.
Všichni lidé tak nachází spásu v Oasis, světě virtuální reality, jehož tvůrcem je James Halliday. Ten ale umírá a zanechává za
sebou video, ve kterém sděluje, že v Oasis vytvořil skrytý objekt – velikonoční vajíčko. Kdo ho první najde, získá velké
bohatství a absolutní kontrolu nad Oasis. Do závodu se zapojují snad všichni na planetě Zemi včetně sirotka Wada Wattse.
Dokáže vyhrát?

Region vydání: Východní Čechy
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Letňák dnes hraje film z roku 2045 URL
WEB, Datum: 28.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu se dnes v devět hodin večer přenese do roku 2045 s filmem
Ready Player One: Hra začíná.
Snímek režiséra Stevena Spielberga vypráví o světě, který je zmatený a na pokraji zhroucení. Všichni lidé tak nachází spásu v
Oasis, světě virtuální reality, jehož tvůrcem je James Halliday. Ten ale umírá a zanechává za sebou video, ve kterém sděluje,
že v Oasis vytvořil skrytý objekt – Velikonoční vajíčko. Kdo ho první najde, získá velké bohatství a absolutní kontrolu nad
Oasis. Do závodu se zapojují snad všichni na planetě Zemi včetně sirotka Wada Wattse. Dokáže vyhrát?
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Letňák dnes hraje film z roku 2045 URL
WEB, Datum: 28.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu se dnes v devět hodin večer přenese do roku 2045 s filmem
Ready Player One: Hra začíná.
"Snímek režiséra Stevena Spielberga vypráví o světě, který je zmatený a na pokraji zhroucení. Všichni lidé tak nachází spásu v
Oasis, světě virtuální reality, jehož tvůrcem je James Halliday. Ten ale umírá a zanechává za sebou video, ve kterém sděluje,
že v Oasis vytvořil skrytý objekt – Velikonoční vajíčko. Kdo ho první najde, získá velké bohatství a absolutní kontrolu nad
Oasis. Do závodu se zapojují snad všichni na planetě Zemi včetně sirotka Wada Wattse. Dokáže vyhrát?
(tča)
"
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Prázdniny zakončí víkend ve švédském duchu
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Týdeník Podorlicka, Strana: 15, Autor: (tča), Vytištěno: 1 510, Rubrika: Tipy deníku

Nabídne švédské filmy, speciality i koncerty.
Pardubice – Prázdniny v Pardubicích zakončí víkend ve švédském duchu. Při příležitosti padesátého výročí spolupráce s
partnerským švédským městem Skelleftea se v Pardubicích uskuteční třídenní akce nazvaná Švédský víkend. Akce se koná od
31. srpna do 2. září a hned na několika místech.
Odstartuje v Pardubickém letním kině, dále je program připravený v Natura parku a ČSOB Pojišťovna aréně, zde proběhne
hokejové utkání ženských týmů Pardubice a Skelleftea. „Hokej má v programu své právoplatné místo, jelikož právě díky němu
spolupráce mezi Pardubicemi a Skellefteou v 60. letech začala. Na utkání žen pak naváže autogramiáda extraligových hráčů
HC Dynama Pardubice,“ uvedla Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubice.
Víkend bude plný švédských filmů, specialit, koncertů i tanečních vystoupení, která předvedou skupiny z obou partnerských
měst. Návštěvníci se mohou těšit například na scénické čtení z díla populárního spisovatele Stiega Larssona spojené se
soutěží o jeho knihy nebo na koncert známé kapely minus123minut. Proběhne i několik přednášek, které budou věnovány
švédské přírodě, architektuře a designu.
Program bude připraven i pro děti, které se budou moci zúčastnit workshopů plných vyrábění a švédské tematiky, promítání
dětských švédských filmů nebo si vyzkoušet kubb a stiga hokej, což jsou typické švédské hry.
Podrobně popsaný program Švédského víkendu je dostupný na webových stránkách města Pardubice (www.pardubice. eu).

Zpět

Švédský víkend bude plný hudby, literatury i jídla
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (las), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Pardubice – Pardubice slaví 50 let spolupráce se švédským partnerským městem Skelleftea, proto se v Pardubicích uskuteční
Švédský víkend.
Program začne v pátek od 16.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, kde budou připraveny workshopy pro děti,
švédský fotokoutek a švédská gastronomie. Následovat bude vystoupení švédské taneční skupiny, koncert plný švédské
hudby či scénické čtení Stiega Larssona, rodáka ze Skelleftea, v podání herce Josefa Pejchala a soutěž o knihy.
Večer zahraje pardubická kapela minus123minut a bude se promítat skandinávský film na motivy knihy Stiega Larssona Muži,
kteří nenávidí ženy.
V sobotu se program přesune do Ekocentra Paleta, kde se bude přednášet o švédské přírodě, plavbě na historické
plachetnici, o městě Malmö a švédské architektuře. Od 13.30 bude starosta Skelleftea přednášet o svém městě.
HOKEJOVÝ ZÁPAS
Dojde i na hokej, mezi sebou se utkají ženské týmy z obou měst. „Hokej má v programu své právoplatné místo, jelikož díky
němu spolupráce mezi Pardubicemi a Skellefteou v 60. letech začala. Na utkání žen naváže autogramiáda extraligových hráčů
HC Dynama Pardubice,“ doplnila Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.
Švédský víkend v letním kině zakončí promítání dokumentu Trespassing Bergman o stejnojmenném švédském režisérovi. Po
filmu bude následovat diskuze s filmovým kritikem.

Region vydání: Východní Čechy
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Pardubické letní kino uvedlo letos sedm snímků Miloše Formana
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Pardubický týden, Strana: 8, Autor: (jpr), Vytištěno: 2 370, Rubrika: U nás doma

Pardubický „letňák“ připomněl oskarového režiséra Miloše Formana. Pardubice – Celosvětově uznávaný režisér, rodák z
Čáslavi Miloš Forman, zesnul letos v dubnu. Pardubické letní kino Pernštejn zařadilo na jeho počest přehlídku režisérových
filmů, již pojmenovalo Za vodou. Tak se jmenuje i kniha spisovatele Jana „Chicago“ Nováka (na snímku) o slavných Češích,
kteří zakotvili v zámoří.
„Je to příjemný pocit, že ho pořadatelé tak nazvali. Být za vodou v Čechách znamená být ve vatě. Trochu ironicky jsem ho
použil jako název pro svou knihu rozhovorů s lidmi, kteří se za vodou, tedy v Americe prosadili, a u nichž se u nás automaticky
předpokládá, že jsou ve vatě,“ usmíval se autor díla, v němž kromě Miloše Formana nechybí ani rozhovor s hokejovým
brankářem Dominikem Haškem. Název přehlídky odkazuje i na nové umístění letního kina „za vodou“ u Wonkova mostu.
MILOŠ UMĚL ŽÍT
Jan Novák byl Formanovým blízkým přítelem, spolupracoval s ním jako scénárista a spolu napsali režisérovu autobiografii Co já
vím? Nadto natočil dokument Pivo a Pardubice, zachycující pardubický život v roce 2015. „Silou Milošových filmů bylo, že
dokázal na plátně oživit zajímavý scénář. Uměl příběhu vtisknout život. A povedlo se mu to s herci i neherci. Navíc uměl žít.
Myslím si, že si svůj život užil,“ podotkl Novák.
Během dvou prázdninových měsíců se na plátně letního kina objevilo celkem sedm Formanových filmů. Posledním byl 23.
srpna snímek Taking Off, jejž přijel do Pardubic uvést právě Novák. Miloše Formana si připomnělo také holické letní kino.
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Letní kino uvede sci-fifilm Lajka
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes v devět hodin večer u Wonkova mostu hraje animovaný muzikál Lajka.
Hlavní hrdinkou filmu nemůže být nikdo jiný než fenka Lajka, která se jako první živý tvor z planety Země dostala na oběžnou
dráhu. Snímek nabírá sci-fiobrátky, kdy fenu následují další zvířata, která pak společně objevují vesmír.
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Letní kino uvede sci-fi film Lajka URL
WEB, Datum: 29.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes v devět hodin večer u Wonkova mostu hraje animovaný muzikál Lajka
".Hlavní hrdinkou filmu nemůže být nikdo jiný než fenka Lajka, která se jako první živý tvor z planety Země dostala na oběžnou
dráhu. Snímek nabírá sci-fi obrátky, kdy fenu následují další zvířata, která pak společně objevují vesmír. Snímek režíroval
Aurel Klimt.
(tča)"
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Letní kino uvede sci-fi film Lajka URL
WEB, Datum: 29.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn dnes v devět hodin večer u Wonkova mostu hraje animovaný muzikál Lajka
dnes 07:36
.Hlavní hrdinkou filmu nemůže být nikdo jiný než fenka Lajka, která se jako první živý tvor z planety Země dostala na oběžnou
dráhu. Snímek nabírá sci-fi obrátky, kdy fenu následují další zvířata, která pak společně objevují vesmír. Snímek režíroval
Aurel Klimt.
(tča)
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Letní kino
TISK, Datum: 29.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Areál Pardubického letního kina Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Hraje každý den od 21
hodin ZDARMA. Středa 29. srpna
Lajka
Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po svém odchytu je násilně přeškolena na průkopnici
kosmonautiky. Záhy po startu Lajku do vesmíru následuje množství dalších zvířat překotně vypouštěných z Hustonu a
Bajkonuru. Zvířata bloudí vesmírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu. Po nedlouhé době
jejich harmonického nikým nerušeného soužití s místními živočichy k nim však doputuje i první člověk a harmonický i ten holý
život zvířat je rázem ohrožen
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Švédský víkend v Pardubicích URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000
Švédská hudba a literatura, festival švédského filmu, workshopy či česko-švédské hokejové utkání. Takový bude poslední
prázdninový víkend, který se ponese v duchu této severské země. Pardubice totiž letos slaví padesátileté výročí spolupráce se
švédským městem Skelleftea. Magistrát proto přichystal řadu akcí ukrytou pod názvem Švédský víkend, který si nenechá ujít
ani starosta Skelleftey Tomas Marklund.
Švédským víkendem ožije již v pátek Pardubické letní kino Pernštejn. Jak už naznačuje místo konání, na programu bude
promítání jednoho ze tří filmů nějakým způsobem souvisejících se Švédskem.
„Po celou dobu trvání Švédského víkendu máme připraveny různé akce pro děti i dospělé. Švédský víkend bude zahájen v
16:30 hodin v prostoru letního kina. Děti si zde budou moci vyzkoušet různé workshopy, přichystaný bude švédský fotokoutek a
během odpoledne čekají návštěvníky také taneční vystoupení či scénické čtení z knihy Stiega Larssona,“ informuje vedoucí
oddělení vnějších vztahů Hana Svobodová s tím, že od 19:00 hodin bude pódium patřit pardubické kapele minus123minut.
Páteční program pak zakončí film na motivy knihy Stiega Larssona Muži, kteří nenávidí ženy.
Sobota pro změnu připomene celý začátek pardubicko-skellefteyské spolupráce, která započala v 60. letech hokejem. Na ledě
ČSOB Pojišťovna ARENY se totiž utkají ženské hokejové týmy AIK Skelleftea a TJ HC Pardubice. V průběhu první části tohoto
přátelského utkání navíc bude možné získat podpisy hokejistů HC Dynamo Pardubice Patrika Poulíčka a Milana Kloučka.
Švédský víkend však tento zamíří i do pardubického Natura parku.
„Další část programu se bude odehrávat od 12:00 hodin v Natura parku, kde budou opět připraveny různé workshopy, jako
například výroba magnetů, svíček či tašek se švédskou tematikou, zájemci si budou moci vyzkoušet typické švédské hry KUBB
a STIGA hokej nebo si poslechnout jednu z přednášek o Švédsku, které jsou zaměřeny na tamější přírodu, kulturu či bydlení a
architekturu,“ doplňuje Hana Svobodová a dodává, že autorem jedné z přednášek bude právě starosta Skelleftey Tomas
Marklund.
Třídenní akce bude ukončena tam, kde bude zahájena – v Pardubickém letním kině Pernštejn. Zde se veřejnost se Švédským
víkendem může rozloučit prostřednictvím dokumentu Neznámý Ingmar Bergman.
Vstupné na všechny akce je zcela zdarma.
Program zde.
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Pardubice: Švédský víkend si nenechá ujít ani starosta Skelleftey URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: parlamentnilisty.cz, RU / den: 115 040

Švédská hudba a literatura, festival švédského filmu, workshopy či česko-švédské hokejové utkání. Takový bude poslední
prázdninový víkend, který se ponese v duchu této severské země. Pardubice totiž letos slaví padesátileté výročí spolupráce se
švédským městem Skelleftea. Magistrát proto přichystal řadu akcí ukrytou pod názvem Švédský víkend, který si nenechá ujít
ani starosta Skelleftey Tomas Marklund.
Švédským víkendem ožije již v pátek Pardubické letní kino Pernštejn. Jak už naznačuje místo konání, na programu bude
promítání jednoho ze tří filmů nějakým způsobem souvisejících se Švédskem. „Po celou dobu trvání Švédského víkendu máme
připraveny různé akce pro děti i dospělé. Švédský víkend bude zahájen v 16:30 hodin v prostoru letního kina. Děti si zde
budou moci vyzkoušet různé workshopy, přichystaný bude švédský fotokoutek a během odpoledne čekají návštěvníky také
taneční vystoupení či scénické čtení z knihy Stiega Larssona,“ informuje vedoucí oddělení vnějších vztahů Hana Svobodová s
tím, že od 19:00 hodin bude pódium patřit pardubické kapele minus123minut. Páteční program pak zakončí film na motivy knihy
Stiega Larssona Muži, kteří nenávidí ženy.
Sobota pro změnu připomene celý začátek pardubicko-skellefteyské spolupráce, která započala v 60. letech hokejem. Na ledě
ČSOB Pojišťovna ARENY se totiž utkají ženské hokejové týmy AIK Skelleftea a TJ HC Pardubice. V průběhu první části tohoto
přátelského utkání navíc bude možné získat podpisy hokejistů HC Dynamo Pardubice Patrika Poulíčka a Milana Kloučka.
Švédský víkend však tento den zamíří i do pardubického Natura parku. „Další část programu se bude odehrávat od 12:00
hodin v Natura parku, kde budou opět připraveny různé workshopy, jako například výroba magnetů, svíček či tašek se
švédskou tematikou, zájemci si budou moci vyzkoušet typické švédské hry KUBB a STIGA hokej nebo si poslechnout jednu z
přednášek o Švédsku, které jsou zaměřeny na tamější přírodu, kulturu či bydlení a architekturu,“ doplňuje Hana Svobodová a
dodává, že autorem jedné z přednášek bude právě starosta Skelleftey Tomas Marklund.
Třídenní akce bude ukončena tam, kde bude zahájena – v Pardubickém letním kině Pernštejn. Zde se veřejnost se Švédským
víkendem může rozloučit prostřednictvím dokumentu Neznámý Ingmar Bergman.
Vstupné na všechny akce je zcela zdarma
Podrobný program ZDE
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
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Švédský víkend bude plný hudby, literatury i jídla URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pardubice slaví 50 let spolupráce se švédským partnerským městem Skelleftea, proto se v Pardubicích uskuteční
Švédský víkend.
dnes 11:25
Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE / Bilderbox Zdroj: https://www.denik.cz/ze_sveta/kdo-je-pripraven-s
Program začne v pátek od 16.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, kde budou připraveny workshopy pro děti,
švédský fotokoutek a švédská gastronomie. Následovat bude vystoupení švédské taneční skupiny, koncert plný švédské
hudby či scénické čtení Stiega Larssona, rodáka ze Skelleftea, v podání herce Josefa Pejchala a soutěž o knihy.
Večer zahraje pardubická kapela minus123minut a bude se promítat skandinávský film na motivy knihy Stiega Larssona Muži,
kteří nenávidí ženy.
V sobotu se program přesune do Ekocentra Paleta, kde se bude přednášet o švédské přírodě, plavbě na historické
plachetnici, o městě Malmö a švédské architektuře. Od 13.30 bude starosta Skelleftea přednášet o svém městě.
Hokejový zápasDojde i na hokej, mezi sebou se utkají ženské týmy z obou měst. „Hokej má v programu své právoplatné místo,
jelikož díky němu spolupráce mezi Pardubicemi a Skellefteou v 60. letech začala. Na utkání žen naváže autogramiáda
extraligových hráčů HC Dynama Pardubice,“ doplnila Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.
Švédský víkend v letním kině zakončí promítání dokumentu Trespassing Bergman o stejnojmenném švédském režisérovi. Po
filmu bude následovat diskuze s filmovým kritikem.
(las)

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

270 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

271 / 344

Pardubickému letnímu kinu svítá jistota, že nebude znovu kočovat URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000

Pardubice - Jistota stálého místa až na deset let. Největší letní kino v Evropě by se mohlo konečně usadit.
"Po třinácti letech tu stále chodíme s čelovkama ve tři ráno. Už je to diagnóza ale pořád nás to vlastně baví," říká šéf
pardubického letního kina Jan Motyčka. Má dobrou náladu. Pozemková komise doporučila zastupitelům města ke schválení
smlouvu, která totiž letnímu kinu v Pardubicích může dát, co za dobu svého promítání dosud nikdy nezískalo: jistotu. Letní kino
by konečně po letech kočování mohlo zakotvit na břehu Labe. A to až na deset let.
"Došli jsme k dohodě, že pozemková komise města doporučila radě města pronajmout tento prostor na pět let spolku Pardubice
- Zelená brána Polabí," říká Jan Motyčka. V případě, že se kino osvědčí, počítá smlouva s prodloužením o dalších pět let. Tedy
deset let celkem.
Zatím to neznamená, že má letní kino vyhráno – doporučení musí posvětit zastupitelsté města v hlasování. Příslib jistoty přitom
znamená pro pořadatele mnohé. Krátkodobé termíny a každoroční stěhování totiž investice do kvalitnějšího zázemí doposud
vylučovala a přípravy prodražovala.
"Dlouhodobý pronájem pozemku na pravém břehu Labe vedle mostu Pavla Wonky by celý tento problém vyřešil. Na louce by
mohlo kino každý rok bez problémů vyrůst znovu, bez nutnosti stěhovat se z místa a zavádět elektřinu a realizovat četné
přípravné stavební práce. Územní plán předmětné lokality definuje pozemek jako prostor k relaxačním a společenským
aktivitám, umožňujíc instalaci pouze dočasných staveb a mobiliáře," argumentuje Leoš Kvapil, předseda spolku Pardubice Zelená Brána Polabí.
Letní kino v Pardubicích začalo promítat před třinácti lety a promítá dosud. Jako jediné ve střední Evropě tak činí zdarma a
dlouhodobě a řadí se tím k unikátům.
"Tohle místo je bezkonkurenčí, lepší než Tyršovy sady i jakékoliv jiné. Když se rozhlédnete kolem a pominemene
telekomunikační věž, nevidíte jediný dům, a přitom jsme uprostřed města, na zelené louce, na břehu řeky, u zastávky MHD a
nedaleko parkoviště u zimního stadionu. Není lepší místo pro tento projekt – jsem o tom přesvědčen," dodává Jan Motyčka.
Navíc letní kino slibuje i další překvapení. Promítání by nemuselo skončit jen létem. "Program kina končí švédským festivalem.
My ale nabídneme městu klidně až půl měsíce podle zájmu dalšího promítání nad rámec letního programu a pokud počasí
vydrží, můžeme klidně promítat až do konce října třeba jen o víkendech," dodává Jan Motyčka.
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Pardubickému letnímu kinu svítá jistota, že nebude znovu kočovat URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Jistota stálého místa až na deset let. Největší letní kino v Evropě by se mohlo konečně usadit.
""Po třinácti letech tu stále chodíme s čelovkama ve tři ráno. Už je to diagnóza ale pořád nás to vlastně baví," říká šéf
pardubického letního kina Jan Motyčka. Má dobrou náladu. Pozemková komise doporučila zastupitelům města ke schválení
smlouvu, která totiž letnímu kinu v Pardubicích může dát, co za dobu svého promítání dosud nikdy nezískalo: jistotu. Letní kino
by konečně po letech kočování mohlo zakotvit na břehu Labe. A to až na deset let. "Došli jsme k dohodě, že pozemková komise
města doporučila radě města pronajmout tento prostor na pět let spolku Pardubice - Zelená brána Polabí," říká Jan Motyčka. V
případě, že se kino osvědčí, počítá smlouva s prodloužením o dalších pět let. Tedy deset let celkem. Zatím to neznamená, že
má letní kino vyhráno, rada města bude o návrhu hlasovat až 17. září. Příslib jistoty přitom znamená pro pořadatele mnohé.
Krátkodobé termíny a každoroční stěhování totiž investice do kvalitnějšího zázemí doposud vylučovala a přípravy prodražovala.
"Dlouhodobý pronájem pozemku na pravém břehu Labe vedle mostu Pavla Wonky by celý tento problém vyřešil. Na louce by
mohlo kino každý rok bez problémů vyrůst znovu, bez nutnosti stěhovat se z místa a zavádět elektřinu a realizovat četné
přípravné stavební práce. Územní plán předmětné lokality definuje pozemek jako prostor k relaxačním a společenským
aktivitám, umožňujíc instalaci pouze dočasných staveb a mobiliáře," argumentuje Leoš Kvapil, předseda spolku Pardubice Zelená Brána Polabí. Letní kino v Pardubicích začalo promítat před třinácti lety a promítá dosud. Jako jediné ve střední Evropě
tak činí zdarma a dlouhodobě a řadí se tím k unikátům. "Tohle místo je bezkonkurenčí, lepší než Tyršovy sady i jakékoliv jiné.
Když se rozhlédnete kolem a pominemene telekomunikační věž, nevidíte jediný dům, a přitom jsme uprostřed města, na zelené
louce, na břehu řeky, u zastávky MHD a nedaleko parkoviště u zimního stadionu. Není lepší místo pro tento projekt – jsem o
tom přesvědčen," dodává Jan Motyčka. Navíc letní kino slibuje i další překvapení. Promítání by nemuselo skončit jen létem.
"Program kina končí švédským festivalem. My ale nabídneme městu klidně až půl měsíce podle zájmu dalšího promítání nad
rámec letního programu a pokud počasí vydrží, můžeme klidně promítat až do konce října třeba jen o víkendech," dodává Jan
Motyčka."
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Pardubice: Švédský víkend si nenechá ujít ani starosta Skelleftey URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: PV, RU / den: 115 040

Švédská hudba a literatura, festival švédského filmu, workshopy či česko-švédské hokejové utkání. Takový bude poslední
prázdninový víkend, který se ponese v duchu této severské země. Pardubice totiž letos slaví padesátileté výročí spolupráce se
švédským městem Skelleftea. Magistrát proto přichystal řadu akcí ukrytou pod názvem Švédský víkend, který si nenechá ujít
ani starosta Skelleftey Tomas Marklund.
Švédským víkendem ožije již v pátek Pardubické letní kino Pernštejn. Jak už naznačuje místo konání, na programu bude
promítání jednoho ze tří filmů nějakým způsobem souvisejících se Švédskem. „Po celou dobu trvání Švédského víkendu máme
připraveny různé akce pro děti i dospělé. Švédský víkend bude zahájen v 16:30 hodin v prostoru letního kina. Děti si zde
budou moci vyzkoušet různé workshopy, přichystaný bude švédský fotokoutek a během odpoledne čekají návštěvníky také
taneční vystoupení či scénické čtení z knihy Stiega Larssona,“ informuje vedoucí oddělení vnějších vztahů Hana Svobodová s
tím, že od 19:00 hodin bude pódium patřit pardubické kapele minus123minut. Páteční program pak zakončí film na motivy knihy
Stiega Larssona Muži, kteří nenávidí ženy. Sobota pro změnu připomene celý začátek pardubicko-skellefteyské spolupráce,
která započala v 60. letech hokejem. Na ledě ČSOB Pojišťovna ARENY se totiž utkají ženské hokejové týmy AIK Skelleftea a TJ
HC Pardubice. V průběhu první části tohoto přátelského utkání navíc bude možné získat podpisy hokejistů HC Dynamo
Pardubice Patrika Poulíčka a Milana Kloučka. Švédský víkend však tento den zamíří i do pardubického Natura parku. „Další
část programu se bude odehrávat od 12:00 hodin v Natura parku, kde budou opět připraveny různé workshopy, jako například
výroba magnetů, svíček či tašek se švédskou tematikou, zájemci si budou moci vyzkoušet typické švédské hry KUBB a STIGA
hokej nebo si poslechnout jednu z přednášek o Švédsku, které jsou zaměřeny na tamější přírodu, kulturu či bydlení a
architekturu,“ doplňuje Hana Svobodová a dodává, že autorem jedné z přednášek bude právě starosta Skelleftey Tomas
Marklund. Třídenní akce bude ukončena tam, kde bude zahájena – v Pardubickém letním kině Pernštejn. Zde se veřejnost se
Švédským víkendem může rozloučit prostřednictvím dokumentu Neznámý Ingmar Bergman. Vstupné na všechny akce je zcela
zdarma Podrobný program ZDE

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

276 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

277 / 344

Letní kino uvede Po strništi bos
TISK, Datum: 30.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu dnes v devět hodin večer hraje film Po strništi bos. Snímek
zrežíroval Jan Svěrák podle otcovy knižní předlohy. Děj se odehrává v protektorátu, osmiletý Eda Souček se s rodiči stěhuje z
Prahy na venkov k příbuzným, kde doposud trávil pouze prázdniny. Zvykne si na život na maloměstě?

Zpět

Letní kino uvede Po strništi bos URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu dnes v devět hodin večer hraje film Po strništi bos.
"Snímek zrežíroval Jan Svěrák podle otcovy knižní předlohy. Děj se odehrává v protektorátu, osmiletý Eda Souček se s rodiči
stěhuje z Prahy na venkov k příbuzným, kde doposud trávil pouze prázdniny. Zvykne si na život na maloměstě?
(tča)"
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Letní kino uvede Po strništi bos URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu dnes v devět hodin večer hraje film Po strništi bos.
dnes 07:33
Snímek zrežíroval Jan Svěrák podle otcovy knižní předlohy. Děj se odehrává v protektorátu, osmiletý Eda Souček se s rodiči
stěhuje z Prahy na venkov k příbuzným, kde doposud trávil pouze prázdniny. Zvykne si na život na maloměstě?
(tča)
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Švédský víkend bude plný hudby, literatury i jídla URL
WEB, Datum: 30.08.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Pardubice slaví 50 let spolupráce se švédským partnerským městem Skelleftea, proto se v Pardubicích uskuteční
Švédský víkend.
"Program začne v pátek od 16.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, kde budou připraveny workshopy pro děti,
švédský fotokoutek a švédská gastronomie. Následovat bude vystoupení švédské taneční skupiny, koncert plný švédské
hudby či scénické čtení Stiega Larssona, rodáka ze Skelleftea, v podání herce Josefa Pejchala a soutěž o knihy.
Večer zahraje pardubická kapela minus123minut a bude se promítat skandinávský film na motivy knihy Stiega Larssona Muži,
kteří nenávidí ženy.
V sobotu se program přesune do Ekocentra Paleta, kde se bude přednášet o švédské přírodě, plavbě na historické
plachetnici, o městě Malmö a švédské architektuře. Od 13.30 bude starosta Skelleftea přednášet o svém městě.
Hokejový zápas
Dojde i na hokej, mezi sebou se utkají ženské týmy z obou měst. „Hokej má v programu své právoplatné místo, jelikož díky
němu spolupráce mezi Pardubicemi a Skellefteou v 60. letech začala. Na utkání žen naváže autogramiáda extraligových hráčů
HC Dynama Pardubice,“ doplnila Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.
Švédský víkend v letním kině zakončí promítání dokumentu Trespassing Bergman o stejnojmenném švédském režisérovi. Po
filmu bude následovat diskuze s filmovým kritikem.
(las)"
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Pardubickému letnímu kinu svítá naděje, že nebude znovu kočovat
TISK, Datum: 31.08.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Jistota stálého místa až na deset let. Největší letní kino v Evropě by se mohlo konečně usadit.
Pardubice – „Po třinácti letech tu stále chodíme s čelovkama ve tři ráno. Už je to diagnóza, ale pořád nás to vlastně baví,“ říká
šéf pardubického letního kina Jan Motyčka. Má dobrou náladu.
Pozemková komise doporučila zastupitelům města ke schválení smlouvu, která letnímu kinu v Pardubicích může dát, co za
dobu svého promítání dosud nikdy nezískalo: jistotu. Letní kino by konečně po letech kočování mohlo zakotvit na břehu Labe.
A to až na deset let.
„Došli jsme k dohodě, že pozemková komise města doporučila radě města pronajmout tento prostor na pět let spolku Pardubice
– Zelená brána Polabí,“ vysvětluje Jan Motyčka. V případě, že se kino osvědčí, počítá smlouva s prodloužením o dalších pět
let.
Zatím to neznamená, že má letní kino vyhráno, rada města bude o návrhu hlasovat až 17. září.
Příslib jistoty přitom znamená pro pořadatele mnohé. Krátkodobé termíny a každoroční stěhování totiž investice do kvalitnějšího
zázemí doposud vylučovaly a přípravy prodražovaly.
„Dlouhodobý pronájem pozemku na pravém břehu Labe vedle mostu Pavla Wonky by celý tento problém vyřešil. Na louce by
mohlo kino každý rok bez problémů vyrůst znovu, bez nutnosti stěhovat se z místa, zavádět elektřinu a realizovat četné
přípravné stavební práce. Územní plán předmětné lokality definuje pozemek jako prostor k relaxačním a společenským
aktivitám, umožňujíc instalaci pouze dočasných staveb a mobiliáře,“ argumentuje Leoš Kvapil, předseda spolku Pardubice –
Zelená Brána Polabí.
Letní kino v Pardubicích začalo promítat před třinácti lety a promítá dosud. Jako jediné ve střední Evropě tak činí zdarma a
dlouhodobě a řadí se tím k unikátům. „Tohle místo je bezkonkurenční, lepší než Tyršovy sady i jakékoliv jiné. Když se
rozhlédnete kolem a pomineme telekomunikační věž, nevidíte jediný dům, a přitom jsme uprostřed města, na zelené louce, na
břehu řeky, u zastávky MHD a nedaleko parkoviště u zimního stadionu. Není lepší místo pro tento projekt – jsem o tom
přesvědčen,“ dodává Jan Motyčka.
Navíc letní kino slibuje i další překvapení. Promítání by nemuselo skončit jen létem. „Program kina končí švédským festivalem.
My ale nabídneme městu – podle zájmu – klidně až půl měsíce dalšího promítání nad rámec letního programu. A pokud počasí
vydrží, můžeme klidně promítat až do konce října třeba jen o víkendech,“ uzavírá Jan Motyčka.

Foto autor: Foto: Letní kino Pardubice, Tomáš Kubelka
Foto popis: LETNÍ KINO v Pardubicích promítá třináct let.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

284 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

285 / 344

Švédský víkend bude plný hudby, literatury i jídla URL
WEB, Datum: 31.08.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Redakce, RU / den: 60 000, Rubrika: Z regionu
Pardubice - Pardubice slaví 50 let spolupráce se švédským partnerským městem Skelleftea, proto se v Pardubicích uskuteční
Švédský víkend.
"Program začne v pátek od 16.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, kde budou připraveny workshopy pro děti,
švédský fotokoutek a švédská gastronomie. Následovat bude vystoupení švédské taneční skupiny, koncert plný švédské
hudby či scénické čtení Stiega Larssona, rodáka ze Skelleftea, v podání herce Josefa Pejchala a soutěž o knihy.
Večer zahraje pardubická kapela minus123minut a bude se promítat skandinávský film na motivy knihy Stiega Larssona Muži,
kteří nenávidí ženy.
V sobotu se program přesune do Ekocentra Paleta, kde se bude přednášet o švédské přírodě, plavbě na historické
plachetnici, o městě Malmö a švédské architektuře. Od 13.30 bude starosta Skelleftea přednášet o svém městě.
Hokejový zápas
Dojde i na hokej, mezi sebou se utkají ženské týmy z obou měst. „Hokej má v programu své právoplatné místo, jelikož díky
němu spolupráce mezi Pardubicemi a Skellefteou v 60. letech začala. Na utkání žen naváže autogramiáda extraligových hráčů
HC Dynama Pardubice,“ doplnila Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.
Švédský víkend v letním kině zakončí promítání dokumentu Trespassing Bergman o stejnojmenném švédském režisérovi. Po
filmu bude následovat diskuze s filmovým kritikem.
(las)"
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Letňák uvede film Borg/McEnroe
TISK, Datum: 01.09.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

T ipy deníku
1. 9. 2018
Pardubické letní kino Pernštejn u Wonkova mostu dnes v devět hodin večer v rámci Švédského víkendu uvede film
Borg/McEnroe. Hlavním hrdinou filmu je švédský tenista Björn Borg, který v roce 1980 vyráží obhájit svůj pátý titul na
Wimbledonu. Všichni fanoušci jsou plni očekávání, netuší však, co se odehrává v zákulisí a že Borg je ve svých 24 letech
vyčerpaný a na pokraji zhroucení. Do toho nastupuje jeho soupeř John McEnroe, který je odhodlaný ho porazit. Příběh odhalí
pozadí tenisu i to, jaká je cena úspěchu.

Zpět

Letní kino jde do finále. Nabídne poslední tři filmy URL
WEB, Datum: 06.09.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Oscarový Dunkirk, dánský trhiller Tísňové volání a animovaný film Coco se rozloučí s létem u Labe. ¨
dnes 11:39
Válečný majstrštyk Dunkirk se uvede už ve čtvrtek večer od jednadvaceti hodin, následovat bude v pátek severský thriler
Tísňové volání a v sobotu promítání uzavře dětský animovaný film Coco. To jsou poslední třešničky a tečky za třináctým
ročníkem pardubického letního kina . Válečný snímek Dunkirk promítne kino už dnes večer. Letní kino v Pardubicích nabídlo
za uplynulé dva měsíce mix žhavých novinek, dokumentů, dětských i zajímavých snímků. Neopomenuty zůstaly filmy oceněné
na českých i mezinárodních filmových festivalech.
„Letošní ročník byl věnován také snímkům nejslavnějšího českého režiséra Miloše Formana. Velkolepou přehlídku snímků
velikána světové kinematografie Miloše Formana Za vodou v Pardubickém letním kině Pernštejn oficiálně zahájil jeden z jeho
nejbližších spolupracovníků Jan Chicago Novák,“ říká šéf letního kina Jan Motyčka.
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Letní kino jde do finále. Nabídne poslední tři filmy URL
WEB, Datum: 06.09.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Oscarový Dunkirk, dánský trhiller Tísňové volání a animovaný film Coco se rozloučí s létem u Labe. ¨
"Válečný majstrštyk Dunkirk se uvede už ve čtvrtek večer od jednadvaceti hodin, následovat bude v pátek severský thriler
Tísňové volání a v sobotu promítání uzavře dětský animovaný film Coco. To jsou poslední třešničky a tečky za třináctým
ročníkem pardubického letního kina . Válečný snímek Dunkirk promítne kino už dnes večer. Letní kino v Pardubicích nabídlo
za uplynulé dva měsíce mix žhavých novinek, dokumentů, dětských i zajímavých snímků. Neopomenuty zůstaly filmy oceněné
na českých i mezinárodních filmových festivalech. „Letošní ročník byl věnován také snímkům nejslavnějšího českého režiséra
Miloše Formana. Velkolepou přehlídku snímků velikána světové kinematografie Miloše Formana Za vodou v Pardubickém
letním kině Pernštejn oficiálně zahájil jeden z jeho nejbližších spolupracovníků Jan Chicago Novák,“ říká šéf letního kina Jan
Motyčka.
"
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„Letňák“ promítá předposlední film
TISK, Datum: 07.09.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (tča), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO DNES
Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn pomalu končí svůj třináctý ročník. Dnes v devět hodin večer u Wonkova mostu
uvede předposlední snímek, kterým je severský thriller dánského režiséra Gustava Möllera Tísňové volání.
Hlavní hrdina filmu Asger Holm je bývalý policista, kterému byla přidělena služba na tísňové lince.
Jednoho dne odpoví na volání unesené ženy, hovor se ale v půli přeruší a Asger začíná po únosci pátrat.
Zjišťuje však, že ho čeká daleko těžší úkol, než si myslel. Dokáže ženu zachránit?

Zpět

Letní kino pokračuje dál
TISK, Datum: 15.09.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (len), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Pardubice – Pardubické letní kino Pernštejn, které se nachází u Wonkova mostu, nabídne ještě další tři projekce.
Zítra od 20 hodin promítne úspěšný muzikál Největší showman, který pojednává o vizionáři, jehož upřímné nadšení je naprosto
nakažlivé.
Ve středu 19. září od 19 hodin je na programu snímek Pušky, puky, pivo a psi, dokumentární veselohra o tom, jak hokejoví
vojáci a důstojníci bojovali za socialismu. Bonusem bude talk show režiséra a spisovatele Jana „Chicago“ Nováka s legendami
československého hokeje.
V sobotu 22. září od 19 hodin kino uvede nadčasové memento Jan Palach, které sleduje poslední měsíce života tohoto
mladého muže.
„Vstup na promítání je zdarma, termín projekcí se může změnit v závislosti na počasí,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino přetahuje do podzimu. Diváky zve na středu URL
WEB, Datum: 17.09.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Letní kino v Pardubicích s podzimem ještě neřeklo své poslední slovo. Pokračovat bude i v září hned několika
projekcemi.
dnes 11:18
Hlavním chodem filmového zářijového menu a zároveň i vyvrcholením babího léta i oslavou s mnoha gratulanty bude projekce
dokumentární veselohry o hokeji, hokejistech a povinné vojenské službě s názvem „Pušky, puky, pivo a psi“. Pardubické letní
kino ji připravilo na středu 19. září od devatenácti hodin.
„Natočili ji česko-američtí filmaři, otec a syn Jan a Adam Novákovi a jde o jejich třetí společný počin, který stylově připomíná
jejich předchozí „akční film o lásce k pivu“ Občan Havel přikuluje. Otevřené výpovědi hokejových legend prostříhávají se
surrealistickými skvosty komunistické propagandy z archivů Českého armádního filmu a ve snímku účinkují nejslavnější
českoslovenští hokejisté. Ty ovšem neuvidíte pouze na plátně, ale i naživo – po projekci se totiž uskuteční talk show režiséra a
spisovatele Jana „Chicago“ Nováka s těmi největšími legendami československého hokeje,“ zve na středeční projekci šéf
letního kina Jan Motyčka.
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Letní kino přetahuje do podzimu. Diváky zve na středu URL
WEB, Datum: 17.09.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice - Letní kino v Pardubicích s podzimem ještě neřeklo své poslední slovo. Pokračovat bude i v září hned několika
projekcemi.
"Hlavním chodem filmového zářijového menu a zároveň i vyvrcholením babího léta i oslavou s mnoha gratulanty bude projekce
dokumentární veselohry o hokeji, hokejistech a povinné vojenské službě s názvem „Pušky, puky, pivo a psi“. Pardubické letní
kino ji připravilo na středu 19. září od devatenácti hodin. „Natočili ji česko-američtí filmaři, otec a syn Jan a Adam Novákovi a
jde o jejich třetí společný počin, který stylově připomíná jejich předchozí „akční film o lásce k pivu“ Občan Havel přikuluje.
Otevřené výpovědi hokejových legend prostříhávají se surrealistickými skvosty komunistické propagandy z archivů Českého
armádního filmu a ve snímku účinkují nejslavnější českoslovenští hokejisté. Ty ovšem neuvidíte pouze na plátně, ale i naživo –
po projekci se totiž uskuteční talk show režiséra a spisovatele Jana „Chicago“ Nováka s těmi největšími legendami
československého hokeje,“ zve na středeční projekci šéf letního kina Jan Motyčka.
"
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Letní kino přetahuje do podzimu
TISK, Datum: 18.09.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: (sejk), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubicko a okolí

Pardubice – Letní kino v Pardubicích s podzimem ještě neřeklo své poslední slovo. Pokračovat bude i v září několika
projekcemi. Hlavním chodem filmového zářijového menu a zároveň i vyvrcholením babího léta i oslavou s mnoha gratulanty
bude projekce dokumentární veselohry o hokeji, hokejistech a povinné vojenské službě s názvem Pušky, puky, pivo a psi.
Pardubické letní kino ji připravilo na středu 19. září od 19 hodin. Natočili ji česko-američtí filmaři, otec a syn Jan a Adam
Novákovi a jde o jejich třetí společný počin, který stylově připomíná jejich předchozí „akční film o lásce k pivu“ Občan Havel
přikuluje.

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino přetahuje do podzimu. Diváky zve na středu URL
WEB, Datum: 18.09.2018, Zdroj: orlicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Rubrika: Kultura
Pardubice - Letní kino v Pardubicích s podzimem ještě neřeklo své poslední slovo. Pokračovat bude i v září hned několika
projekcemi.
"Hlavním chodem filmového zářijového menu a zároveň i vyvrcholením babího léta i oslavou s mnoha gratulanty bude projekce
dokumentární veselohry o hokeji, hokejistech a povinné vojenské službě s názvem „Pušky, puky, pivo a psi“. Pardubické letní
kino ji připravilo na středu 19. září od devatenácti hodin. „Natočili ji česko-američtí filmaři, otec a syn Jan a Adam Novákovi a
jde o jejich třetí společný počin, který stylově připomíná jejich předchozí „akční film o lásce k pivu“ Občan Havel přikuluje.
Otevřené výpovědi hokejových legend prostříhávají se surrealistickými skvosty komunistické propagandy z archivů Českého
armádního filmu a ve snímku účinkují nejslavnější českoslovenští hokejisté. Ty ovšem neuvidíte pouze na plátně, ale i naživo –
po projekci se totiž uskuteční talk show režiséra a spisovatele Jana „Chicago“ Nováka s těmi největšími legendami
československého hokeje,“ zve na středeční projekci šéf letního kina Jan Motyčka.
"

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

297 / 344

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

298 / 344

Letní kino promítá dál. Program ukončí až v sobotu Jan Palach
TISK, Datum: 19.09.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (zln), Vytištěno: 144 702, Prodáno: 120 274, Čtenost: 553 592, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Vzpomínky na letošní prázdniny už sice čtrnáct dní pozvolna blednou, ale rozhodně to neplatí pro Pardubické
letní kino . To si pro své fanoušky připravilo zářijové překvapení sestávající z několika bonusů.
Hlavním chodem filmového zářijového menu bude dnes večer od 19. hodin projekce dokumentární veselohry o hokeji,
hokejistech a povinné vojenské službě s názvem Pušky, puky, pivo a psi. Natočili ji česko-američtí filmaři, otec a syn Jan a
Adam Novákovi, a jde o jejich třetí společný počin, který stylově připomíná jejich předchozí „akční film o lásce k pivu“ Občan
Havel přikuluje. Otevřené výpovědi hokejových legend včetně Dominika Haška prostříhávají se surrealistickými skvosty
komunistické propagandy z archivů Českého armádního filmu a ve snímku účinkují nejslavnější českoslovenští hokejisté.
„Ty ovšem diváci neuvidí pouze na plátně, ale i naživo – po projekci se totiž uskuteční talk show režiséra a spisovatele Jana
Chicago Nováka s těmi největšími legendami československého hokeje,“ uvedl pořadatel Letního kina Jan Motyčka.
Definitivní tečku za 13. ročníkem bezplatného promítání v Pardubicích napíše v sobotu 22. září od 19 hodin nový český film
Roberta Sedláčka Jan Palach. V rámci Ozvěn Febiofestu se bude připomínat nejen čtvrtstoletí Febiofestu samotného, ale
především 100. narozeniny republiky. „Pod heslem ‚Slavíme 100 let republiky – slavíme 100 let nezávislého filmu!‘ si společně
připomeneme nejen okamžik zrození naší samostatné republiky v roce 1918, ale s ní i vznik prvních nezávislých
československých filmových společností,“ uvedl Jan Motyčka s tím, že snímek, jehož část byla natáčena právě v Pardubicích,
odhaluje i některé ne zcela známé skutečnosti a nahlíží na postavu Jana Palacha zcela novým pohledem.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

Letní kino dnes vzdá hold hokejovým legendám, následuje setkání s tvůrci URL
WEB, Datum: 19.09.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, Autor: Jiří Holeček, RU / den: 25 000

Vzpomínky na letošní prázdniny už sice čtrnáct dní pozvolna blednou, ale rozhodně to neplatí pro Pardubické letní kino . To
si pro své fanoušky připravilo zářijové překvapení sestávající z několika bonusů.
Hlavním chodem filmového zářijového menu bude dnes večer od 19 hodin projekce dokumentární veselohry o hokeji,
hokejistech a povinné vojenské službě s názvem Pušky, puky, pivo a psi.
Natočili ji česko-američtí filmaři, otec a syn Jan a Adam Novákovi, a jde o jejich třetí společný počin, který stylově připomíná
jejich předchozí „akční film o lásce k pivu“ Občan Havel přikuluje.
Otevřené výpovědi hokejových legend včetně Dominika Haška prostříhávají se surrealistickými skvosty komunistické
propagandy z archivů Českého armádního filmu a ve snímku účinkují nejslavnější českoslovenští hokejisté.
„Ty ovšem diváci neuvidí pouze na plátně, ale i naživo – po projekci se totiž uskuteční talk show režiséra a spisovatele Jana
Chicago Nováka s těmi největšími legendami československého hokeje,“ uvedl pořadatel Letního kina Jan Motyčka.
Hokejisty vystřídá tak trochu pardubický Jan Palach
Definitivní tečku za 13. ročníkem bezplatného promítání v Pardubicích napíše v sobotu 22. září od 19 hodin nový český film
Roberta Sedláčka Jan Palach, který se natáčel také v Pardubicích.
V rámci Ozvěn Febiofestu se bude připomínat nejen čtvrtstoletí Febiofestu samotného, ale především 100. narozeniny
republiky.
„Pod heslem ‚Slavíme 100 let republiky – slavíme 100 let nezávislého filmu!‘si společně připomeneme nejen okamžik zrození
naší samostatné republiky v roce 1918, ale s ní i vznik prvních nezávislých československých filmových společností,“ uvedl Jan
Motyčka s tím, že snímek odhaluje i některé ne zcela známé skutečnosti a nahlíží na postavu Jana Palacha zcela novým
pohledem.
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Letní kino vzdá hold hokejovým legendám, následuje setkání s tvůrci URL
WEB, Datum: 19.09.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Vzpomínky na letošní prázdniny už sice čtrnáct dní pozvolna blednou, ale rozhodně to neplatí pro Pardubické letní kino . To
si pro své fanoušky připravilo zářijové překvapení sestávající z několika bonusů.
Hlavním chodem filmového zářijového menu bude večer od 19 hodin projekce dokumentární veselohry o hokeji, hokejistech a
povinné vojenské službě s názvem Pušky, puky, pivo a psi.
Natočili ji česko-američtí filmaři, otec a syn Jan a Adam Novákovi, a jde o jejich třetí společný počin, který stylově připomíná
jejich předchozí „akční film o lásce k pivu“ Občan Havel přikuluje.
Otevřené výpovědi hokejových legend včetně Dominika Haška prostříhávají se surrealistickými skvosty komunistické
propagandy z archivů Českého armádního filmu a ve snímku účinkují nejslavnější českoslovenští hokejisté.
„Ty ovšem diváci neuvidí pouze na plátně, ale i naživo – po projekci se totiž uskuteční talk show režiséra a spisovatele Jana
Chicago Nováka s těmi největšími legendami československého hokeje,“ uvedl pořadatel Letního kina Jan Motyčka. Hokejisty
vystřídá Jan Palach
Definitivní tečku za 13. ročníkem bezplatného promítání v Pardubicích napíše v sobotu 22. září od 19 hodin nový český film
Roberta Sedláčka Jan Palach, který se natáčel také v Pardubicích.
V rámci Ozvěn Febiofestu se bude připomínat nejen čtvrtstoletí Febiofestu samotného, ale především 100. narozeniny
republiky.
„Pod heslem ‚Slavíme 100 let republiky – slavíme 100 let nezávislého filmu!‘ si společně připomeneme nejen okamžik zrození
naší samostatné republiky v roce 1918, ale s ní i vznik prvních nezávislých československých filmových společností,“ uvedl Jan
Motyčka s tím, že snímek odhaluje i některé ne zcela známé skutečnosti a nahlíží na postavu Jana Palacha zcela novým
pohledem.
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Letní kino by mělo deset let zůstat vedle mostu
TISK, Datum: 21.09.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (zln), Vytištěno: 144 702, Prodáno: 120 274, Čtenost: 553 592, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Zdá se, že kočovný život pořadatelů pardubického letního kina končí. Poté, co se bezplatně začalo promítat v
roce 2006 v Tyršových sadech, musel Jan Motyčka budovat potřebné zázemí také vedle skateparku, nedaleko zdymadla a
naposledy u mostu Pavla Wonky. A to by snad mohlo být místo na nějakou dobu poslední.
Na pondělním jednání Rady města Pardubic totiž politici rozhodli, že přidělí letnímu kinu dlouhodobě do pronájmu pozemek na
pravém břehu Labe, vedle mostu Pavla Wonky - tedy v místě letos nově vzniknuvšího areálu.
„Letní kino tak po každoročním stěhování do nejrůznějších provizorií konečně dostalo stabilní místo, kde jej budou moci
milovníci filmu najít po příštích deset let. Největší letní kino v republice, které má záštitu Ministerstva kultury a je pravidelně
zařazeno mezi nejvýznamnější akce regionu, tak konečně získalo důstojný a především stálý a odpovídající prostor,“ uvedl Jan
Motyčka, který tak využil předvolební atmosféru, kdy jsou politici na podobné „laskavosti“ přece jen o něco nachýlenější.
„Máme odpovídající místo na louce lemované stromy a břehem Labe, pár kroků z centra města, kde bude kino každý rok skvěle
fungovat, bez nutnosti zavádět elektřinu a provádět četné stavební práce. A obyvatelé Pardubic tak konečně budou mít své
místo pro odpočinek, relaxaci i zábavu v romantické a krásné lokalitě,“ dodal Motyčka s tím, že naposledy se bude letos zítra
promítat film Jan Palach.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

303 / 344

Letní kino má definitivu na 10 let. Zůstane u Labe
TISK, Datum: 01.11.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Autor: Milan Zlinský, Vytištěno: 140 792, Prodáno: 116 093, Čtenost: 553 592,
Rubrika: Kraj Pardubický

Už žádné komplikované hledání dalšího a dalšího místa v Pardubicích. Pořadatelé letního kina, které jen letos zadarmo
navštívilo 45 tisíc lidí, mají konečně na dlouhou dobu dopředu jasno, kde budou promítat v dalších letech. Radní města jim na
deset roků pronajali pozemek u Wonkova mostu.
PARDUBICE Z nouze ctnost. Jan Motyčka a lidé z jeho týmu ještě v půlce června netušili, kde uspořádají letošní 13. ročník
pardubického letního kina . Nakonec vlastně na poslední chvíli areál skončil na louce nedaleko mostu Pavla Wonky a
výsledek si pochvalovali nejen pořadatelé, ale i diváci.
„I přes velice obtížné začátky patří letošní ročník letního kina mezi ty úspěšné. Na filmové projekce si našlo cestu více než 45
tisíc diváků,“ uvedla prezidentka letního kina a bývalá starostka prvního obvodu Hana Tomanová.
Místo, které na první pohled s civilizací spojuje jen pohled na telekomunikační věž, se Motyčkovi a spol. natolik zalíbilo, že hned
začal usilovat o setrvání na dobyté pozici. „Z centra města lze k nově vzniknuvšímu domovu letního kina na pravém břehu Labe
dojít za několik málo minut. Je to místo, které mohou našemu městu závidět. Někdy si připadám, že jsem uprostřed lesa,“ uvedl
Jan Motyčka, který byl nakonec při jednání s radnicí úspěšný. „Schválili jsme pronájem pozemku pro kino na pět let s tím, že je
schválená i opce na dalších pět let,“ uvedl radní Pardubic Dušan Salfický při poslední letošní projekci.
Pro pořadatele to znamená, že po zkušenostech z Tyršových sadů, od skateparku a bývalých jatek u zdymadla už nemusí
hledat další, tedy páté místo, kde by mohli v dalších letech promítat. „Je to úleva. Je psychicky i finančně náročné budovat
další a další zázemí pro náš areál,“ uvedl Motyčka s tím, že největší problém byl na novém místě s přívodem elektřiny. Nejbližší
připojení k elektrické soustavě je totiž vzdálené téměř kilometr. „Měli jsme poměrně úsměvnou představu o prodlužovačce,
vedené maximálně chráničkou po povrchu oné kilometrové trasy, která se ukázala ne zcela slučitelná s realitou. Na místo toho
bylo nutné, tak jako při kolonizaci Divokého západu, zbudovat kilometrové nadzemní vedení vysokého napětí,“ řekl Motyčka.
Většina diváků je z Pardubic
Podle jeho průzkumu většina diváků, kteří do kina dorazili, jsou z Pardubic. Přibližně desetina jsou potom hosté z jiných měst.
„Kino letos navštívila celá řada zajímavých filmových delegací, byl to například režisér Zdeněk Troška, Jan „Chicago“ Novák
nebo Fero Fenič a mnozí další,“ dodal Motyčkův kolega a spoluzakladatel bezplatného biografu Tomáš Drechsler.
Výhodou pro pořadatele je také to, že se dostali mezi městem podporované akce. Mají tak jistotu dotace, která činí 600 tisíc
korun na rok. Navíc i další instituce začínají unikátní kino podporovat.
„Dvouměsíční každodenní provoz letního kina beze zbytku naplnil svůj potenciál, a potvrdil tak správnost rozhodnutí vstoupit do
tohoto projektu jménem našeho spolku, založeného k podpoře cestovního ruchu. Naším cílem bylo organizátorům, a především
jeho návštěvníkům zajistit stabilní, estetický a důstojný prostor, kde se mohou během celých prázdnin scházet,“ uvedl Leoš
Kvapil, předseda akciové společnosti Pardubický pivovar a současně předseda spolku Pardubice Zelená brána Polabí.
Právě pivovar je jedním z hlavních sponzorů kina, které od svého startu v červenci 2006 nevybralo na vstupném ani korunu.
„Tak to zůstane i do budoucna. Lidé se mne ptají, proč to tedy vlastně dělám, a já jim říkám, že kino už je u mne diagnóza. Je to
moje dítě, o které se starám,“ dodal Motyčka.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto autor: Foto: Archiv MAFRA
Foto popis: Unikátní místo Pardubické letní kino bude v příštích deseti letech promítat o prázdninách na louce u pravého
břehu Labe.
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Pardubické letní kino má na deset let jistotu. Zůstane u Labe URL
WEB, Datum: 01.11.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, Autor: Tomáš Kubelka, RU / den: 25 000
Pořadatelé letního kina, které jen letos zadarmo navštívilo 45 tisíc lidí, mají konečně na dlouhou dobu dopředu jasno, kde
budou promítat v dalších letech. Radní města jim na deset let pronajali pozemek u Wonkova mostu.
Místo, které na první pohled s civilizací spojuje jen pohled na telekomunikační věž, se Motyčkovi a spol. natolik zalíbilo, že hned
začal usilovat o setrvání na dobyté pozici.
„Z centra města lze k nově vzniknuvšímu domovu letního kina na pravém břehu Labe dojít za několik málo minut. Je to místo,
které mohou našemu městu závidět. Někdy si připadám, že jsem uprostřed lesa,“ uvedl Jan Motyčka.
„Schválili jsme pronájem pozemku pro kino na pět let s tím, že je schválená i opce na dalších pět let,“ uvedl radní Pardubic
Dušan Salfický při poslední letošní projekci.
Pro pořadatele to znamená, že po zkušenostech z Tyršových sadů, od skateparku a bývalých jatek u zdymadla už nemusí
hledat další, tedy páté místo, kde by mohli v dalších letech promítat.
„Je to úleva. Je psychicky i finančně náročné budovat další a další zázemí pro náš areál,“ uvedl Motyčka s tím, že největší
problém byl na novém místě s přívodem elektřiny. Nejbližší připojení k elektrické soustavě je totiž vzdálené téměř kilometr.
„Měli jsme poměrně úsměvnou představu o prodlužovačce, vedené maximálně chráničkou po povrchu oné kilometrové trasy,
která se ukázala ne zcela slučitelná s realitou. Na místo toho bylo nutné, tak jako při kolonizaci Divokého západu, zbudovat
kilometrové nadzemní vedení vysokého napětí,“ řekl Motyčka.
Většina diváků je z Pardubic
Podle jeho průzkumu většina diváků, kteří do kina dorazili, jsou z Pardubic. Přibližně desetina jsou potom hosté z jiných měst.
„Kino letos navštívila celá řada zajímavých filmových delegací, byl to například režisér Zdeněk Troška, Jan „Chicago“ Novák
nebo Fero Fenič a mnozí další,“ dodal Motyčkův kolega a spoluzakladatel bezplatného biografu Tomáš Drechsler.
Výhodou pro pořadatele je také to, že se dostali mezi městem podporované akce. Mají tak jistotu dotace, která činí 600 tisíc
korun na rok. Navíc i další instituce začínají unikátní kino podporovat.
„Dvouměsíční každodenní provoz letního kina beze zbytku naplnil svůj potenciál, a potvrdil tak správnost rozhodnutí vstoupit do
tohoto projektu jménem našeho spolku, založeného k podpoře cestovního ruchu.
Naším cílem bylo organizátorům, a především jeho návštěvníkům zajistit stabilní, estetický a důstojný prostor, kde se mohou
během celých prázdnin scházet,“ uvedl Leoš Kvapil, předseda akciové společnosti Pardubický pivovar a současně předseda
spolku Pardubice Zelená brána Polabí.
Právě pivovar je jedním z hlavních sponzorů kina, které od svého startu v červenci 2006 nevybralo na vstupném ani korunu.
„Tak to zůstane i do budoucna. Lidé se mne ptají, proč to tedy vlastně dělám, a já jim říkám, že kino už je u mne diagnóza. Je to
moje dítě, o které se starám,“ dodal Motyčka.
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Pardubické letní kino zůstane i dál u Labe a pořád bude zdarma URL
WEB, Datum: 01.11.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Provozovatelé letního kina, které jen letos zadarmo navštívilo 45 tisíc lidí, mají konečně na dlouhou dobu dopředu jasno, kde
budou promítat v dalších letech. Radní města jim na deset let pronajali pozemek u Wonkova mostu.
Místo, které na první pohled s civilizací spojuje jen pohled na telekomunikační věž, se provozovateli kina Janu Motyčkovi natolik
zalíbilo, že hned začal usilovat o setrvání na dobyté pozici.
„Z centra města lze k nově vzniknuvšímu domovu letního kina na pravém břehu Labe dojít za několik málo minut. Je to místo,
které mohou našemu městu závidět. Někdy si připadám, že jsem uprostřed lesa,“ uvedl Jan Motyčka.
„Schválili jsme pronájem pozemku pro kino na pět let s tím, že je schválená i opce na dalších pět let,“ uvedl radní Pardubic
Dušan Salfický při poslední letošní projekci.
Pro provozovatele kina to znamená, že po zkušenostech z Tyršových sadů, od skateparku a bývalých jatek u zdymadla už
nemusejí hledat další, tedy páté místo, kde by mohli v dalších letech promítat.
„Je to úleva. Je psychicky i finančně náročné budovat další a další zázemí pro náš areál,“ uvedl Motyčka s tím, že největší
problém byl na novém místě s přívodem elektřiny. Nejbližší připojení k elektrické soustavě je totiž vzdálené téměř kilometr.
„Měli jsme poměrně úsměvnou představu o prodlužovačce, vedené maximálně chráničkou po povrchu oné kilometrové trasy,
která se ukázala ne zcela slučitelná s realitou. Na místo toho bylo nutné, tak jako při kolonizaci Divokého západu, zbudovat
kilometrové nadzemní vedení vysokého napětí,“ řekl Motyčka. Většina diváků je z Pardubic
Podle jeho průzkumu je většina diváků, kteří do kina dorazili, z Pardubic. Přibližně desetina jsou potom hosté z jiných měst.
„Kino letos navštívila celá řada zajímavých filmových delegací, byl to například režisér Zdeněk Troška , Jan „Chicago“ Novák
nebo Fero Fenič a mnozí další,“ dodal Motyčkův kolega a spoluzakladatel bezplatného biografu Tomáš Drechsler.
Výhodou pro pořadatele je také to, že se dostali mezi městem podporované akce. Mají tak jistotu dotace, která činí 600 tisíc
korun na rok. Navíc i další instituce začínají unikátní kino podporovat. Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
„Dvouměsíční každodenní provoz letního kina beze zbytku naplnil svůj potenciál, a potvrdil tak správnost rozhodnutí vstoupit do
tohoto projektu jménem našeho spolku, založeného k podpoře cestovního ruchu. Naším cílem bylo organizátorům, a především
jeho návštěvníkům zajistit stabilní, estetický a důstojný prostor, kde se mohou během celých prázdnin scházet,“ uvedl Leoš
Kvapil, předseda akciové společnosti Pardubický pivovar a současně předseda spolku Pardubice Zelená brána Polabí.
Právě pivovar je jedním z hlavních sponzorů kina, které od svého startu v červenci 2006 nevybralo na vstupném ani korunu.
„Tak to zůstane i do budoucna. Lidé se mne ptají, proč to tedy vlastně dělám, a já jim říkám, že kino už je u mne diagnóza. Je to
moje dítě, o které se starám,“ dodal Motyčka.
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Pardubické letní kino má na deset let jistotu. Zůstane u Labe URL
WEB, Datum: 01.11.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000

Místo, které na první pohled s civilizací spojuje jen pohled na telekomunikační věž, se Motyčkovi a spol. natolik zalíbilo, že hned
začal usilovat o setrvání na dobyté pozici.
„Z centra města lze k nově vzniknuvšímu domovu letního kina na pravém břehu Labe dojít za několik málo minut. Je to místo,
které mohou našemu městu závidět. Někdy si připadám, že jsem uprostřed lesa,“ uvedl Jan Motyčka.
„Schválili jsme pronájem pozemku pro kino na pět let s tím, že je schválená i opce na dalších pět let,“ uvedl radní Pardubic
Dušan Salficki při poslední letošní projekci.
Pro pořadatele to znamená, že po zkušenostech z Tyršovich sadů, od skateparku a bivalich jatek u zdymadla už nemusí hledat
další, tedy páté místo, kde by mohli v dalších letech promítat.
„Je to úleva. Je psychicky i finančně náročné budovat další a další zázemí pro náš areál,“ uvedl Motyčka s tím, že největší
problém byl na novém místě s přívodem elektřiny. Nejbližší připojení k elektrické soustavě je totiž vzdálené téměř kilometr.
„Měli jsme poměrně úsměvnou představu o prodlužovačce, vedené maximálně chráničkou po povrchu oné kilometrové trasy,
která se ukázala ne zcela slučitelná s realitou. Na místo toho bylo nutné, tak jako při kolonizaci Divokého západu, zbudovat
kilometrové nadzemní vedení vysokého napětí,“ řekl Motyčka.
Většina diváků je z Pardubic
Podle jeho průzkumu většina diváků, kteří do kina dorazili, jsou z Pardubic. Přibližně desetina jsou potom hosté z jinich měst.
„Kino letos navštívila celá řada zajímavich filmovich delegací, byl to například režisér Zdeněk Troška, Jan „Chicago“ Novák
nebo Fero Fenič a mnozí další,“ dodal Motyčkův kolega a spoluzakladatel bezplatného biografu Tomáš Drechsler.
Vihodou pro pořadatele je také to, že se dostali mezi městem podporované akce. Mají tak jistotu dotace, která činí 600 tisíc
korun na rok. Navíc i další instituce začínají unikátní kino podporovat.
„Dvouměsíční každodenní provoz letního kina beze zbytku naplnil svůj potenciál, a potvrdil tak správnost rozhodnutí vstoupit do
tohoto projektu jménem našeho spolku, založeného k podpoře cestovního ruchu.
Naším cílem bylo organizátorům, a především jeho návštěvníkům zajistit stabilní, esteticki a důstojni prostor, kde se mohou
během celich prázdnin scházet,“ uvedl Leoš Kvapil, předseda akciové společnosti Pardubicki pivovar a současně předseda
spolku Pardubice Zelená brána Polabí.
Právě pivovar je jedním z hlavních sponzorů kina, které od svého startu v červenci 2006 nevybralo na vstupném ani korunu.
„Tak to zůstane i do budoucna. Lidé se mne ptají, proč to tedy vlastně dělám, a já jim říkám, že kino už je u mne diagnóza. Je to
moje dítě, o které se starám,“ dodal Motyčka.
Pardubické letní kino má na deset let jistotu. Zůstane u Labe Pardubické letní kino má na deset let jistotu. Zůstane u
Labe Pardubické letní kino má na deset let jistotu. Zůstane u Labe
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Podepsáno. Letní kino zůstane u Labe URL
WEB, Datum: 05.11.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Už žádné stěhování. Kino v Pardubicích konečně našlo svou jistotu.
"Filmové plátno na břehu Labe už má své místo jisté nejméně na pět let. Město vyšlo organizátorům vstříc. "Podařilo se nám s
odborem majetku a investic města Pardubice dojednat a podepsat smlouvu na pronájem prostoru pro letní kino na deset let,
tedy pronájem na pět let s pětiletou opcí," říká Leoš Kvapil, předseda akciové společnosti Pardubický pivovar a současně
předseda spolku Pardubice zelená brána Polabí. Ten stojí za pardubickým letním kinem . Podpis dohody formálně stvrdil
informaci, kterou jsme přinesli v září: Letní kino už se po Pardubicích nebude stěhovat a zůstane na stávajícím místě po dobu
nejméně pěti let. Bez nutnosti mobility se zároveň i otevírá cesta pro komfortnější zázemí pro diváky.
Louka na pravém břehu Labe za mostem Pavla Wonky je pro organizátory ideální. Leží zcela v přírodním prostředí a přesto je
na dosah samého centra města s parkovištěm, sítí zastávek MHD. Za letošní léto jej dle organizátorů navštívilo až padesát tisíc
lidí. Kino přitom promítá zdarma a to už od roku 2006.
"Je to úžasné místo, po setmění navozující dojem lesní mýtiny, desítky kilometrů vzdálené od civilizace. Místo s neuvěřitelnou
atmosférou harmonicky splývající s přírodou. Místo, které může městu celá naše země závidět,“ říká zakladatel kina Jan
Motyčka.
"
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Pardubické letní kino má dalších 10 let zůstat na louce u Wonkova mostu URL
WEB, Datum: 05.11.2018, Zdroj: ČRo - pardubice.cz, Autor: Honza Ptáček, RU / den: 39 562, Rubrika: Film
Letní kino v Pardubicích, které letos promítalo potřinácté, získalo od města nájemní smlouvu na dalších deset let. Kino bude na
pravém břehu Labe v bezprostřední blízkosti Wonkova mostu. V minulých letech opakovaně měnilo stanoviště.
Letní kino začínalo v Tyršových sadech a fungovalo tam do roku 2014, kdy začala jejich obnova. Po úpravách sadů se s
návratem kina přímo do parku už nepočítalo. To se tak přesunulo ke skateparku nedaleko vlakového nádraží a letos byl už na
novém místě.
Louka pod proudem
Komplikované bylo zavést na místo elektřinu, nejbližší elektrická soustava byla kilometr daleko. Pořadatelé letního promítání
dali zbudovat nadzemní vedení vysokého napětí. Na filmové projekce si podle organizátorů našlo cestu více než 45.000 diváků.
Promítání filmů je zdarma a ročně ho podle pořadatelů navštíví kolem 50 tisíc lidí. Od města dostává podporu 600 tisíc korun
na rok.
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Pardubické letní kino má dalších 10 let zůstat na louce u Wonkova mostu URL
WEB, Datum: 05.11.2018, Zdroj: rozhlas.cz, RU / den: 68 220

Letní kino v Pardubicích, které letos promítalo potřinácté, získalo od města nájemní smlouvu na dalších deset let. Kino bude na
pravém břehu Labe v bezprostřední blízkosti Wonkova mostu. V minulých letech opakovaně měnilo stanoviště.
Letní kino začínalo v Tyršových sadech a fungovalo tam do roku 2014, kdy začala jejich obnova. Po úpravách sadů se s
návratem kina přímo do parku už nepočítalo. To se tak přesunulo ke skateparku nedaleko vlakového nádraží a letos byl už na
novém místě.
Komplikované bylo zavést na místo elektřinu, nejbližší elektrická soustava byla kilometr daleko. Pořadatelé letního promítání
dali zbudovat nadzemní vedení vysokého napětí. Na filmové projekce si podle organizátorů našlo cestu více než 45.000 diváků.
Promítání filmů je zdarma a ročně ho podle pořadatelů navštíví kolem 50 tisíc lidí. Od města dostává podporu 600 tisíc korun
na rok.
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Už žádné stěhování. Letní kino má místo na pět let
TISK, Datum: 07.11.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: (sejk), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubický kraj/Pardubicko

Aktuálně
Pardubice – Letní kino v Pardubicích konečně našlo svou jistotu. Filmové plátno na břehu Labe zůstane nejméně na pět let.
Město vyšlo organizátorům vstříc. „Podařilo se nám s odborem majetku a investic města Pardubice dojednat a podepsat
smlouvu na pronájem prostoru pro letní kino na deset let, tedy pronájem na pět let s pětiletou opcí,“ říká Leoš Kvapil, předseda
představenstva Pardubického pivovaru a současně předseda spolku Pardubice zelená brána Polabí. Ten stojí za
pardubickým letním kinem . Podpis dohody formálně stvrdil informaci, kterou Deník přinesl v září. Bez nutnosti mobility se
zároveň i otevírá cesta pro komfortnější zázemí pro diváky. Louka na pravém břehu Labe za mostem Pavla Wonky je pro
organizátory ideální. Leží zcela v přírodním prostředí a přesto je na dosah samého centra města s parkovištěm, sítí zastávek
městské hromadné dopravy. Za letošní léto kino dle organizátorů navštívilo až padesát tisíc lidí. Kino promítá zdarma a to už od
roku 2006.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Letní kino má finanční potíže a nabízí poukazy
TISK, Datum: 14.12.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (zln), Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Čtenost: 553 592, Rubrika: Kraj
Pardubický

PARDUBICE Pardubické letní kino letos skončilo ve ztrátě půl milionu korun. Podle hlavního pořadatele za to může
především stěhování na poslední chvíli na nové místo za mostem Pavla Wonky.
„Byl to historicky nejnáročnější ročník, kdy jsme museli na své náklady elektrifikovat areál u řeky Labe. Byla to absolutně
nejztrátovější sezona za třináctileté trvání kina,“ uvedl Jan Motyčka.
Ten tak prosí o pomoc fanoušky bezplatného promítání kina a nabízí jim dárkové poukazy, které si lidé mohou dát jako dárek
pod stromeček. Do nabídky zážitkového portálu pořadatelé zařadili do prodeje speciální dárkové certifikáty vydané u příležitosti
14. ročníku letního kina v hodnotě 300, 500 a tisíc korun. Celá suma přejde jako kredit na věrnostní kartu, kterou obdarovaní
obdrží při první návštěvě letního kina, z niž následně mohu během léta průběžně hodnotu voucheru vyčerpat za občerstvení.
Tím však výhody onoho dárkového certifikátu zdaleka nekončí.
„Bonusem navíc je multipack tří pivních speciálů z produkce Pardubického pivovaru. Nákup je možný na webu
zazitkyzpardubic.cz,“ dodal Jan Motyčka.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Letní kino v Pardubicích má finanční potíže, nabídlo dárkové certifikáty URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: regiony.impuls.cz, RU / den: 25 000

Tradice bezplatného letního kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Od té doby se jeho zakladatel Jan Motyčka s podnikem už
čtyřikrát stěhoval. Teď má kvůli tomu problém. Pardubické letní kino letos skončilo ve ztrátě půl milionu korun.
Podle hlavního pořadatele za to může především stěhování na poslední chvíli na nové místo za mostem Pavla Wonky.
„Byl to historicky nejnáročnější ročník, kdy jsme museli na své náklady elektrifikovat areál u řeky Labe. Byla to absolutně
nejztrátovější sezona za třináctileté trvání kina,“ uvedl Jan Motyčka.
Požádal tak o pomoc fanoušky a nabídl jim dárkové poukazy, které si lidé mohou dát jako dárek pod stromeček.
Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
Do nabídky zážitkového portálu pořadatelé zařadili speciální dárkové certifikáty vydané u příležitosti 14. ročníku letního kina v
hodnotě 300, 500 a tisíc korun.
Celá suma přejde jako kredit na věrnostní kartu, kterou obdarovaní obdrží při první návštěvě letního kina. Z ní následně mohu
během léta průběžně hodnotu voucheru vyčerpat za občerstvení. Tím však výhody dárkového certifikátu nekončí.
„Bonusem navíc je multipack tří pivních speciálů z produkce Pardubického pivovaru. Nákup je možný na webu
zazitkyzpardubic.cz,“ dodal Motyčka.
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Letní kino skončilo ve ztrátě. Stěhování vyšlo draho URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, RU / den: 60 000
Pardubice - Mínus 409 tisíc korun je letošní výsledek Letního kina. Můžete jej ale podpořit nákupem certifikátu.
Jan Chicago Novák je autorem dokumentární veselohry Pušky, puky, pivo a psi o poměrech v hokeji za socialismu.
/ Foto: @SejkPcePhoto/Jiří Sejkora
Pardubické letní kino mělo letos úspěšný rok. Našlo dlouhodobé zázemí na louce za Wonkovým mostem, i nadále je jednou z
nejnavštěvovanějších kulturních akcí ve městě i v České republice. Jenže všechno má svou cenu a ta letošní byla finanční.
Kino skončilo s více než čtyřsettisícovým dluhem.
Myšlenka kina je od začátku postavena na nulovém vstupném. O financování se tak starají z plných dvou třetin sponzoři,
magistrát, krajský úřad a výtěžek z prodeje občerstvení. Zatímco součet příjmů letos byl téměř dva miliony korun, na straně
výdajů bylo o čtyři sta tisíc více. Finanční starosti tak má především otec projektu Jan Motyčka. Ten už dokonce kvůli
financování provozu prodal auto a dostal se i do skluzu se splácením hypotéky.
Ztrátu zavinila především elektřina - respektive její zavedení do areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat
prodlužovačkou, velice brzy vzala za své. Ze začátku zajišťovaly pohon letního kina agregáty, posléze se za velkého úsilí
podařilo vybudovat kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého napětí. Jenže to byla velká čára přes rozpočet. "Náklady
spojené s touto stavbou, jejíž rychlost by mohla aspirovat na zápis do Guinessovy knihy rekordů, byly však astronomické,"
dodává vysvětlení Jan Motyčka.
Řešení jak z dluhových starostí by ale mohli mít v ruce samotní návštěvníci. „Proto jsme do předvánoční portálu
zazitkyzpardubic.cz, nově zařadili do prodeje dárkové certifikáty vydané u příležitosti 14. ročníku letního kina v hodnotě 300,
500 a 1000 korun. Celá suma přejde jako kredit na věrnostní kartu, kterou obdarovaní obdrží při první návštěvě letního kina, z
níž následně mohu během léta průběžně hodnotu voucheru vyčerpat za občerstvení, nebo něco dobrého na zub. Bonusem
navíc je multipack tří pivních speciálů z produkce Pardubického pivovaru ze speciální letněkinovské edice, který obdarovaní
obdrží společně s věrnostní kartou,"nabízí Jan Motyčka. V zhledem počtům návštěvníků, kterých mohlo přes léto v kině být až
na 650 000, by se alespoň část peněz pro kino najít mohla.
Nad kinem ale hůl neláme a počítá s ním i příští rok. Navzdory finančím problémům se na vstupném zdarma nic měnit nebude.
"To, co se za třináct let konání největšího biografu pod hvězdnou oblohou osvědčilo, samozřejmě zůstane zachováno, tedy
vstup zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelné návštěvy tvůrců k filmovým projekcím, přestože v takových
počtech a tak frekventovaně jezdí umělci pouze na velké filmové festivaly a mezi letními kiny jde v tuzemsku o unikát," uzavírá
Jan Motyčka.
Kino navíc v roce 2019 díky pevnému zázemí chystá pro diváky velké rozšíření nabídky promítacích dní. Začít s projekcemi
totiž plánuje už od 14. května. Provizorní zázemí má také nahradit bytelnější a komfortnější verze.
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Letní kino skončilo ve ztrátě. Stěhování vyšlo draho URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Jiří Sejkora, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Mínus 409 tisíc korun je letošní výsledek Letního kina. Můžete jej ale podpořit nákupem certifikátu.
" Pardubické letní kino mělo letos úspěšný rok. Našlo dlouhodobé zázemí na louce za Wonkovým mostem, i nadále je jednou
z nejnavštěvovanějších kulturních akcí ve městě i v České republice. Jenže všechno má svou cenu a ta letošní byla finanční.
Kino skončilo s více než čtyřsettisícovým dluhem. Myšlenka kina je od začátku postavena na nulovém vstupném. O financování
se tak starají z plných dvou třetin sponzoři, magistrát, krajský úřad a výtěžek z prodeje občerstvení. Zatímco součet příjmů letos
byl téměř dva miliony korun, na straně výdajů bylo o čtyři sta tisíc více. Finanční starosti tak má především otec projektu Jan
Motyčka. Ten už dokonce kvůli financování provozu prodal auto a dostal se i do skluzu se splácením hypotéky. Ztrátu zavinila
především elektřina - respektive její zavedení do areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat prodlužovačkou,
velice brzy vzala za své. Ze začátku zajišťovaly pohon letního kina agregáty, posléze se za velkého úsilí podařilo vybudovat
kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého napětí. Jenže to byla velká čára přes rozpočet. "Náklady spojené s touto stavbou,
jejíž rychlost by mohla aspirovat na zápis do Guinessovy knihy rekordů, byly však astronomické," dodává vysvětlení Jan
Motyčka. Řešení jak z dluhových starostí by ale mohli mít v ruce samotní návštěvníci. „Proto jsme do předvánoční portálu
zazitkyzpardubic.cz, nově zařadili do prodeje dárkové certifikáty vydané u příležitosti 14. ročníku letního kina v hodnotě 300,
500 a 1000 korun. Celá suma přejde jako kredit na věrnostní kartu, kterou obdarovaní obdrží při první návštěvě letního kina, z
níž následně mohu během léta průběžně hodnotu voucheru vyčerpat za občerstvení, nebo něco dobrého na zub. Bonusem
navíc je multipack tří pivních speciálů z produkce Pardubického pivovaru ze speciální letněkinovské edice, který obdarovaní
obdrží společně s věrnostní kartou," nabízí Jan Motyčka. V zhledem počtům návštěvníků, kterých mohlo za třináct předchozích
let být až na 650 000, by se alespoň část peněz pro kino najít mohla. Nad kinem ale hůl neláme a počítá s ním i příští rok.
Navzdory finančím problémům se na vstupném zdarma nic měnit nebude. "To, co se za třináct let konání největšího biografu
pod hvězdnou oblohou osvědčilo, samozřejmě zůstane zachováno, tedy vstup zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také
pravidelné návštěvy tvůrců k filmovým projekcím, přestože v takových počtech a tak frekventovaně jezdí umělci pouze na velké
filmové festivaly a mezi letními kiny jde v tuzemsku o unikát," uzavírá Jan Motyčka. Kino navíc v roce 2019 díky pevnému
zázemí chystá pro diváky velké rozšíření nabídky promítacích dní. Začít s projekcemi totiž plánuje už od 14. května. Provizorní
zázemí má také nahradit bytelnější a komfortnější verze."
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Letní kino v Pardubicích má finanční potíže, nabídlo dárkové certifikáty URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Autor: MF DNES, Milan Zlinský, RU / den: 13 988, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Tradice bezplatného letního kina trvá v Pardubicích od roku 2006. Od té doby se jeho zakladatel Jan Motyčka s podnikem už
čtyřikrát stěhoval. Teď má kvůli tomu problém. Pardubické letní kino letos skončilo ve ztrátě půl milionu korun.
Podle hlavního pořadatele za to může především stěhování na poslední chvíli na nové místo za mostem Pavla Wonky.
„Byl to historicky nejnáročnější ročník, kdy jsme museli na své náklady elektrifikovat areál u řeky Labe. Byla to absolutně
nejztrátovější sezona za třináctileté trvání kina,“ uvedl Jan Motyčka.
Požádal tak o pomoc fanoušky a nabídl jim dárkové poukazy, které si lidé mohou dát jako dárek pod stromeček. Zajímá vás
dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
Do nabídky zážitkového portálu pořadatelé zařadili speciální dárkové certifikáty vydané u příležitosti 14. ročníku letního kina v
hodnotě 300, 500 a tisíc korun.
Celá suma přejde jako kredit na věrnostní kartu, kterou obdarovaní obdrží při první návštěvě letního kina. Z ní následně mohu
během léta průběžně hodnotu voucheru vyčerpat za občerstvení. Tím však výhody dárkového certifikátu nekončí.
„Bonusem navíc je multipack tří pivních speciálů z produkce Pardubického pivovaru. Nákup je možný na webu
zazitkyzpardubic.cz,“ dodal Motyčka.
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Letní kino má finanční potíže. Jeho zakladatel prosí o pomoc URL
WEB, Datum: 14.12.2018, Zdroj: 24zpravy.com, RU / den: 150 000

Pardubické letní kino letos skončilo ve ztrátě půl milionu korun. Podle hlavního pořadatele za to může především stěhování
na poslední chvíli na nové místo za mostem Pavla Wonky.
„Byl to historicky nejnáročnější ročník, kdy jsme museli na své náklady elektrifikovat areál u řeky Labe. Byla to absolutně
nejztrátovější sezona za třináctileté trvání kina,“ uvedl Jan Motyčka.
Poukaz pod stromeček
Ten tak prosí o pomoc fanoušky bezplatného promítání kina a nabízí jim dárkové poukazy, které si lidé mohou dát jako dárek
pod stromeček.
Do nabídky zážitkového portálu pořadatelé zařadili do prodeje speciální dárkové certifikáty vydané u příležitosti 14. ročníku
letního kina v hodnotě 300, 500 a tisíc korun.
Celá suma přejde jako kredit na věrnostní kartu, kterou obdarovaní obdrží při první návštěvě letního kina, z niž následně mohu
během léta průběžně hodnotu voucheru vyčerpat za občerstvení. Tím však vihody onoho dárkového certifikátu zdaleka
nekončí.
„Bonusem navíc je multipack tří pivních speciálů z produkce Pardubického pivovaru. Nákup je možni na webu
zazitkyzpardubic.cz,“ dodal Jan Motyčka.
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Letní kino má finanční trable
TISK, Datum: 15.12.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 1, Autor: (sejk), Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Titulní strana

PARDUBICKO VČERA
Pardubice – Pardubické letní kino mělo letos úspěšný rok. Našlo dlouhodobé zázemí na louce za Wonkovým mostem a
nadále je jednou z nejnavštěvovanějších kulturních akcí ve městě i v České republice. Problematický byl ovšem letošní rok po
finanční stránce. Kino skončilo s více než čtyřsettisícovým dluhem. Zejména kvůli nákladné instalaci elektrického vedení. Kino
proto na zážitkovém portálu nabízí k zakoupení dárkové certifikáty jako poukázky k občerstvení v příštím ročníku, které mají
podpořit další fungování.

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

329 / 344

Letní kino skončilo ve ztrátě, vstup ale zůstane zdarma
TISK, Datum: 18.12.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 3, Autor: JIŘÍ SEJKORA, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395, Rubrika: Pardubický kraj Pardubicko

Sezonu v novém zázemí za Wonkovým mostem prodražilo zavedení elektřiny do areálu.
Pardubice – Mínus 409 tisíc korun, takový je finanční výsledek letošního roku pro Pardubické letní kino . Důvodem ztráty je
především zavedení elektřiny do areálu za Wonkovým mostem. Zlepšit finanční bilanci by mohly dárkové certifikáty, které kino
nabízí na příští rok.
Pardubické letní kino jinak mělo letos úspěšný rok. Našlo dlouhodobé zázemí na louce za Wonkovým mostem a nadále
zůstává jednou z nejnavštěvovanějších kulturních akcí ve městě.
Myšlenka kina je od začátku postavena na nulovém vstupném.
O financování se tak starají z plných dvou třetin sponzoři, magistrát, krajský úřad a výtěžek z prodeje občerstvení. Ačkoli
součet příjmů letos činil téměř dva miliony korun, na straně výdajů zůstalo o čtyři sta tisíc více. Finanční starosti tak má
především otec projektu Jan Motyčka.
Ztrátu způsobila zejména elektřina, respektive její zavedení do areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat
prodlužovačkou, velice brzy vzala za své. Zpočátku zajišťovaly pohon letního kina agregáty, posléze se podařilo vybudovat
kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého napětí. Jenže to byla velká čára přes rozpočet. „Náklady spojené s touto stavbou,
jejíž rychlost by mohla aspirovat na zápis do Guinessovy knihy rekordů, byly však astronomické,“ uvedl na vysvětlení Jan
Motyčka.
NABÍZEJÍ CERTIFIKÁTY
Řešení, jak se dostat z dluhových starostí, by mohli mít v rukou samotní návštěvníci. „Proto jsme do předvánoční nabídky
portálu zazitkyzpardubic.
cz nově zařadili dárkové certifikáty vydané u příležitosti čtrnáctého ročníku letního kina v hodnotě 300, 500 a 1000 korun. Celá
suma přejde jako kredit na věrnostní kartu, kterou obdarovaní obdrží při první návštěvě letního kina. Z ní následně mohou
během léta hodnotu voucheru průběžně vyčerpat za občerstvení.
Bonusem navíc je multipack tří pivních speciálů z produkce Pardubického pivovaru ze speciální letněkinovské edice, který
obdarovaní obdrží společně s věrnostní kartou,“ představil nabídku Jan Motyčka.
Pardubické letní kino bude v provozu i příští rok. Navzdory finančním problémům se nic nebude měnit ani na vstupném
zdarma. „To, co se za třináct let konání největšího biografu pod hvězdnou oblohou osvědčilo, samozřejmě zůstane zachováno,
tedy vstup zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelné návštěvy tvůrců k filmovým projekcím, přestože v takových
počtech a tak často jezdí umělci pouze na velké filmové festivaly,“ uzavřel Jan Motyčka.
Kino navíc v roce 2019 díky stabilnímu zázemí chystá pro diváky velké rozšíření nabídky promítacích dní.
Zahájit promítání má už 14. května.
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Letní kino skončilo ve ztrátě, vstup ale zůstane zdarma
TISK, Datum: 19.12.2018, Zdroj: Pardubický týden, Strana: 2, Autor: (sejk), Vytištěno: 2 370, Rubrika: Zprávy z okresu

Pardubice – Mínus 409 tisíc korun, takový je finanční výsledek letošního roku pro Pardubické letní kino . Důvodem ztráty je
především zavedení elektřiny do areálu za Wonkovým mostem. Zlepšit finanční bilanci by mohly dárkové certifikáty, které kino
nabízí na příští rok.
Pardubické letní kino jinak mělo letos úspěšný rok. Našlo dlouhodobé zázemí na louce za Wonkovým mostem a nadále
zůstává jednou z nejnavštěvovanějších kulturních akcí ve městě.
Myšlenka kina je od začátku postavena na nulovém vstupném. O financování se tak starají z plných dvou třetin sponzoři,
magistrát, krajský úřad a výtěžek z prodeje občerstvení. Ačkoli součet příjmů letos činil téměř dva miliony korun, na straně
výdajů zůstalo o čtyři sta tisíc více. Finanční starosti tak má především otec projektu Jan Motyčka.
Ztrátu způsobila zejména elektřina, respektive její zavedení do areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat
prodlužovačkou, velice brzy vzala za své. Zpočátku zajišťovaly pohon letního kina agregáty, posléze se podařilo vybudovat
kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého napětí. Jenže to byla velká čára přes rozpočet. „Náklady spojené s touto stavbou,
jejíž rychlost by mohla aspirovat na zápis do Guinessovy knihy rekordů, byly však astronomické,“ uvedl Jan Motyčka.
Řešení, jak se dostat z dluhových starostí, by mohli mít v rukou samotní návštěvníci. „Proto jsme do předvánoční nabídky
portálu zazitkyzpardubic.cz nově zařadili dárkové certifikáty vydané u příležitosti čtrnáctého ročníku letního kina v hodnotě 300,
500 a 1000 korun.
Celá suma přejde jako kredit na věrnostní kartu, kterou obdarovaní obdrží při první návštěvě letního kina. Z ní následně
mohou během léta hodnotu voucheru průběžně vyčerpat za občerstvení.
Bonusem navíc je multipack tří pivních speciálů z produkce Pardubického pivovaru ze speciální letněkinovské edice, který
obdarovaní obdrží společně s věrnostní kartou,“ představil nabídku Jan Motyčka.
Pardubické letní kino bude v provozu i příští rok. „To, co se za třináct let konání největšího biografu pod hvězdnou oblohou
osvědčilo, samozřejmě zůstane zachováno, tedy vstup zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelné návštěvy
tvůrců k filmovým projekcím, přestože v takových počtech a tak často jezdí umělci pouze na velké filmové festivaly,“ uzavřel Jan
Motyčka. Kino navíc v roce 2019 díky stabilnímu zázemí chystá pro diváky velké rozšíření nabídky promítacích dní. Zahájit
promítání má už 14. května.
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Hrál se basketbalový zápas dvacetiletí, kino získalo jistotu
TISK, Datum: 31.12.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 59, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Čtenost: 553 592, Rubrika: Ročenka příloha

FLORBALOVÝ SVÁTEK, 31. SRPNA – 2. ZÁŘÍ
Mezinárodní turnaj reprezentací ve florbalu hostila pardubická hala Dašická. Turnaj se stal součástí Florbal festivalu Pardubice
2018. Na fanoušky čekala tři utkání mužů i žen. Dorazili soupeři z Finska, Švýcarska a Slovenska.
STATIK ZAVŘEL ŠKOLU, 3. ZÁŘÍ
Neobvyklý začátek školního roku měli žáci z pardubické Základní školy Studánka. Kvůli špatnému stavu betonových stropů je
museli učitelé místo ve třídách v prvním patře neplánovaně přivítat ve školní jídelně a tělocvičnách. Na špatný stav stropních
konstrukcí v prvním patře přišli stavbaři, kteří modernizovali odborné učebny.
FILHARMONIE ZAČALA SLAVIT, 4. ZÁŘÍ
Svou jubilejní padesátou sezonu zahájila Komorní filharmonie Pardubice poněkud netradičně. Své posluchače totiž pozvala na
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koncert pod širým nebem – na Pernštýnské náměstí. Spolu s kapelou Pajky Pajk a dirigentem Martinem Kumžákem doprovodil
orchestr zpěvačku Dashu. O necelý týden později přivítala filharmonie na svém zahajovacím abonentním koncertě dirigenta
Libora Peška a představila svého nového šéfdirigenta Stanislava Vavřínka.
JAK ZAKRÝT RUDÉHO DĚDKA, 7. ZÁŘÍ
Kam s ní? Socha komunistického politika Zdeňka Nejedlého v Litomyšli jedny provokuje, druzí ji hájí. Jedni by pomník uložili do
muzejního depozitáře, další by k ní nejraději dál kladli květiny. Litomyšl vypsala soutěž na úpravu pomníku a obdržela dvanáct
návrhů, jak naložit se sochou „rudého dědka“, jak se bolševickému historikovi přezdívalo. Radní dopředu avizovali, že sochu
nechtějí bořit nebo přemisťovat.
RADNÍ OPUSTILI PLÁN SILNIČNÍ PROPOJKY, 8. ZÁŘÍ
Vedení Pardubic upustilo od plánu vybudovat přes přírodní lokalitu Červeňák silniční propojení ulic Pod Břízkami a Kyjevská. V
blízkosti této trasy povede jihovýchodní obchvat města, který by se měl začít stavět za čtyři roky. Plán v minulosti vyvolával
značný odpor ochránců přírody i opozice.
UNIVERZITA MÁ ZNÁMKU KVALITY, 12. ZÁŘÍ
Národní akreditační úřad pro vysoké školství potvrdil kvalitu Univerzity Pardubice, když jí v pořadí coby teprve čtvrté vysoké
škole v České republice přiznal známku nejvyšší kvality a udělil jí na deset let tzv. institucionální akreditace pro šest oblastí
vzdělávání – doprava, ekonomické obory, historické vědy, chemie, informatika a zdravotnické obory.
ZÁPAS DVACETILETÍ, 13. ZÁŘÍ
Unikátní příležitost zhlédnout v Česku v soutěžním zápase nejen dvě největší tuzemské basketbalové hvězdy – Tomáše
Satoranského (Washington Wizards v NBA) a Jana Veselého (Fenerbahce Istanbul) měli diváci v pardubické aréně. Objevili se
v české reprezentaci v klání kvalifikace o mistrovství světa proti Rusku. Česká reprezentace Rusko porazila 80:78 a dostala se
tak na krok od vysněného postupu na MS.
ZA PÁD STŘECHY PODMÍNKA, 13. ZÁŘÍ
Orlickoústecký soud ukončil řízení, které mělo určit, kdo a v jaké míře může za pád sportovní haly v České Třebové. Dvouleté
podmíněné tresty a peněžitou pokutu si vyslechli projektant a statik. Oba odsouzení se na místě odvolali.
MILÍK A SPOL. SI PODMANILI PLOCHODRÁŽNÍ EXTRALIGU, 13. ZÁŘÍ
Pardubičtí plochodrážní jezdci se vrátili na extraligový trůn, z kterého je loni sesadila pražská Markéta. O pardubický úspěch se
zasloužili Václav Milík, Hynek Štichauer, polský host Grzegorz Zengota a Patrik Mikel, v sestavě byl i Daniel Šilhán.
DABINGOVÉ CENY TRHLY REKORD, 15. ZÁŘÍ
Podobnou sérii historie udílení dabingových Cen Františka Filipovského nepamatuje. Udělování ovládlo české zpracování
muzikálu Mary Poppins. Získal prvenství za zvuk, překlad i celkové zpracování. Odborné ocenění doplnili i vítězové obou
hereckých kategorií – Ivana Vaňková jako kouzelná chůva Mary Poppins a Lumír Olšovský jako kominík Bert. Cenu za
celoživotní přínos dabingu dostali Jiří Krampol a Jaroslava Obermaierová, cenu diváků dostala za roli Frankie Heckové v seriálu
Průměrňákovi VIII Zuzana Slavíková.
ISOLIT-BRAVO JE NEJLEPŠÍ FIRMOU, 20. ZÁŘÍ
Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí, výrobce forem pro plastové díly do automobilového průmyslu a přístrojů pro domácnost,
zvítězila v krajském kole soutěže Vodafone Firma roku 2018 Pardubického kraje. Titul Česká spořitelna Živnostník roku 2018
Pardubického kraje získal Josef Fidler, který vyrábí žinylkové tkaniny.
LETNÍ KINO MÁ JISTOTU, 21. ZÁŘÍ
Zdá se, že kočovný život pořadatelů pardubického letního kina skončil. Pardubičtí politici rozhodli, že kinu dlouhodobě (na
deset let) přidělí do pronájmu pozemek na pravém břehu Labe vedle mostu Pavla Wonky, kde bylo letos. Díky teplému počasí
promítalo kino až do 22. září.
ZLATÁ PŘILBA SLAVILA SEDMDESÁTINY, 30. ZÁŘÍ
Výroční Zlatou přilbu si na stadionu ve Svítkově podmanil Australan Jason Doyle. Druhý byl Slovák Martin Vaculík a český
obhájce Václav Milík skončil i přes pád v semifinále třetí. Zlatá přilba patří k nejstarším a nejtěžším závodům plochodrážních
motocyklů v Evropě. Letos se jel její 70. ročník, s čímž souvisela i velká výstava na pardubickém zámku.
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Aviatická pouť, Masaryk, nová lávka i skandál v městské firmě
TISK, Datum: 31.12.2018, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 57, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Čtenost: 553 592, Rubrika: Ročenka příloha

LETADLA SI ZABRALA OBLOHU, 2. – 3. ČERVNA
Letecká hvězda Martin Šonka, akrobatka na křídlech letadla nebo speciální ukázka vrtulníků ruské výroby. Takové byly
největší taháky Aviatické pouti, která se pod záštitou holdingu Enteria o víkendu konala na pardubickém letišti. Navštívilo ji více
než 20 tisíc lidí, kteří mohli v premiéře obdivovat australský i druhoválečný stroj Boomerang.
PŘIJEL MASARYK I HOTEL NA KOLECH, 2. ČERVNA
Ocenit skvělou práci jednoho z nejslavnějších designérů, který navrhoval střih karoserií pro domácí i renomované zahraniční
automobilky, přijely na Sodomkovo Mýto stovky fanoušků historických vozidel. K vidění byly nejen nablýskané veterány, ale i
efektní ukázky k 100. výročí vzniku Československa. Na náměstí vjel v kočáru za doprovodu dragounů na koních sám
rakousko-uherský císař Karel I., poté přijel prezident Tomáš Garrigue Masaryk, objevila se i přehlídka známých i méně
známých autobusů značky Karosa. Největším unikátem byl hotel na kolech, tedy lůžkový přívěs se 47 lehátky, šatnou a
sociálním zařízením za autobusem.
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LETNÍ KINO SE OPĚT STĚHUJE, 8. ČERVNA
Už se zdálo, že pardubické letní kino , které bezplatně promítá od prázdnin 2006, konečně našlo své pevné místo. Ovšem po
pouhém roce musel biograf od bývalých jatek pryč. „Když jsem viděl, že tam na jaře město nasypalo štěrk pro potřeby
parkoviště, tak mě jímala hrůza. Nikdo nám nic neřekl a my zase relativně na poslední chvíli museli začít hledat nové místo pro
kino,“ řekl provozovatel kina Jan Motyčka. Nové místo našel - na louce nedaleko od Wonkova mostu.
TISÍCE SOKOLŮ ZAMÍŘILY NA SLET, 9. – 10. ČERVNA
Krajské město hostilo pátý sokolský slet. Děti, dospělí i senioři na atletickém stadionu na Dukle předvedli, co dlouhé měsíce
secvičovali v regionálních oddílech. Do nácviku skladeb se zapojilo 23 tělocvičných jednot, které sestávaly z téměř 700
cvičenců.
POLIČKA MÁ ORIGINÁLNÍ CHODNÍK, 9. ČERVNA
Procházka kolem Synského rybníka v Poličce podél městských hradeb se změnila. Radnice zvolila originální řešení – několik
set metrů dlouhá promenáda od železného mostu k parkovišti u Tylova domu je totiž řešena jako vyvýšená dřevěná lávka z
hranolů z modřínového dřeva.
PO 19 LETECH DO DRUHÉ LIGY
Fotbalisté MFK Chrudim získali v Písku jeden potřebný bod a slaví postup z ČFL. Chrudim se z prvenství v ČFL radovala po
šesti letech, v roce 2012 však postup přenechala Pardubicím.
SPALOVNA JE NA PRODEJ JEN DO KONCE ČERVNA, 13. ČERVNA
To vzkázala firma AVE CZ pardubickým politikům. Sága kolem spuštění spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví tak zdaleka
nekončila. Kvůli tomu, že ministr životního prostředí zrušil negativní stanovisko k vlivu stavby na její okolí, začalo vedení firmy
znovu bojovat za spuštění spalovny. Pardubičtí zastupitelé sice schválili záměr spalovnu koupit, ale už na transakci neuvolnili
peníze. Dokonalá patová situace. O pár dní později primátor Charvát koupi spalovny opět neprotlačil zastupitelstvem.
POTVRZENO: LÁVKA PŘES KOLEJE BUDE, 16. ČERVNA
Připravený projekt, dokumentace i podepsané klíčové dokumenty. Po desítkách let nebezpečného přebíhání mnoha kolejí na
pardubickém nádraží se lidé dočkají nadchodu. Postaví jej Správa železniční dopravní cesty, ale bude patřit městu. Začne na
kraji nástupišť u budoucího terminálu B pro linkovou dopravu a vyústí v ulici K Vápence, kousek od sídliště Dukla. Radní
Pardubic schválili smlouvu o postoupení práv a povinností při stavbě lávky, jejím podpisem se stavba stala součástí projektu
Modernizace železničního uzlu Pardubice a tím také investicí Správy železniční dopravní cesty.
TITUL UTEKL. I STŘÍBRO MÁ ALE VELKOU CENU, 17. ČERVNA
Ještě před začátkem třetí třetiny rozhodujícího pátého finále měli pardubičtí hokejbalisté stejně blízko k extraligovému titulu jako
jejich favorizovaní sokové, obhájci poháru z pražského Kert Parku. Jenže poté přišel kolaps a stav 1:1 se v poslední
patnáctiminutovce proměnil na 1:5. I tak bylo stříbro cenné, zvlášť poté co loni získali bronz.
KRAJSKOU VESNICÍ ROKU JE PUSTÁ KAMENICE, 28. ČERVNA
Zlatou stuhu pro nejlepší obec kraje získala Pustá Kamenice na Svitavsku. Modrou stuhu za společenský život obdržely
Vyšehněvice a bílou stuhu za činnost mládeže Suchá Lhota z okresu Svitavy. Zelenou za péči o zeleň a životní prostředí se
mohla pyšnit Písečná a oranžová za spolupráci obce a zemědělského subjektu zamířila při vyhlašování do Chvojence.
PALERMO VE SLUŽBÁCH, 30. ČERVNA
Služby města Pardubice šly od skandálu ke skandálu. Poté co policie vyšetřovala spekulativní nákupy nepotřebných pozemků,
politici z dozorčí rady objevili, že se v městské firmě dělo daleko více nekalostí. Lidé z bývalého vedení firmy nakoupili cenné
papíry za 20 milionů, o kterých nikdo nic nevěděl, a za svou mediální prezentaci platili statisíce ročně. „Dění ve Službách v
letech 2015 – 2017 se nebojím označit za malé pardubické Palermo. V některých záležitostech šlo evidentně o bezdůvodné
vyvádění veřejných peněz z městské společnosti,“ řekl lídr pardubické ODS Karel Haas.
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Rok 2019 přinese tradiční akce, jedny volby i zásadní opravy
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Rubrika: Kraj Pardubický

Na celou řadu zajímavých událostí se mohou těšit obyvatelé Pardubického kraje v roce 2019. Konat se bude celá řada
tradičních akcí, jako jsou festivaly nebo oslavy.
Ovšem také se rozhodne o úspěchu, či neúspěchu pardubických hokejistů. Budou se volit noví zástupci do Evropského
parlamentu a počítá se také se zahájením několika velkých oprav.
PARDUBICE Zavedené akce, jako je divadelní Festival smíchu v Pardubicích nebo stále velmi oblíbené hudební festivaly v čele
s Českými hrady pod Kunětickou horou. Ovšem také strach o osud pardubických hokejistů nebo začátek dlouho slibované
opravy Letního stadionu v centru krajského města. Rok 2019 nebude rozhodně chudý na zajímavé události.
Festival smíchu
Od 21. do 28. ledna se bude konat již 19. Grand festival smíchu. V Pardubicích bude možné vidět například divadelní soubory
z Činoherního studia v Ústí nad Labem, Divadla pod Palmovkou, Klicperova divadla v Hradci Králové, Městského divadla ve
Zlíně a dalších. Festival má připravený také bohatý doprovodný program.
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Zakončení hokejové sezony
Základní část hokejové extraligy končí začátkem března. Tou dobou bude možná ta nejdůležitější část ročníku hokejistům
Dynama teprve začínat. Pokud výrazně nezlepší své výkony, je pravděpodobné, že budou hrát nejen play out, ale také baráž a
bojovat o svou extraligovou příslušnost. Pardubice jsou přitom týmem, který nejdéle nepřetržitě hraje nejvyšší soutěž.
Letní kino
Pardubické letní kino zahájí v květnu svůj čtrnáctý ročník. V roce 2019 by mělo začít promítat již 14. května a filmová sezona
bude pokračovat až do 14. září. Příznivci filmů si tak budou mít z čeho vybírat. Stejně jako v roce 2018 bude kino působit v
areálu nedaleko Wonkova mostu, kde získalo smlouvu na pět let s pětiletou opcí.
Volby do Evropského parlamentu
Na příští rok jsou zatím naplánované jediné volby, a to volby do Evropského parlamentu. Lidé budou volit své zástupce mezi
23. a 26. květnem. Evropský parlament je jediným orgánem Unie, do kterého mají občané členských zemí možnost přímo volit
své zástupce. Volby se konají jednou za pět let a jejich tradice začíná již od dob Evropského hospodářského společenství.
První volby do europarlamentu se uskutečnily již v roce 1979.
Opravy pardubického nádraží
V polovině roku 2019 by měla začít modernizace samotného železničního uzlu, tedy kolejiště a nástupišť. Potřeba na ni budou
čtyři miliardy korun a potrvá dva a půl roku. Ovšem opravy nádražní budovy začnou později, a to nejspíš v roce 2021. Jedna z
nejvýznamnějších poválečných funkcionalistických staveb v regionu oslavila letos 1. května 60 let od svého otevření.
Oprava Letního stadionu
V polovině roku by také měly být zahájeny opravy fotbalového stadionu za hokejovou arénou v centru Pardubic a také jeho
okolí. Rekonstrukce vyjde až na půl miliardy korun. Kromě stadionu se úprav dočká pravděpodobně také nábřeží a vzniknout
by měly nové přístupy k Labi nebo hřiště v ulici U Stadionu. V Bráně borců by se mohla objevit Síň slávy a také prodejna
vstupenek. Projekt počítá se zachováním historických tribun.
Czech Open
Již třicátý ročník zahájí mezinárodní festival šachu a her Czech Open 11. července a potrvá až do 28. července. Oblíbený
festival se těší široké účasti hráčů z celého světa. Kromě šachu je možné soutěžit i v jiných různých disciplínách. Návštěvníci
mají možnost vyzkoušet si v hokejové aréně různé hry nebo se podívat na vynikající šachisty v akci.
Letní festivaly
Do Pardubického kraje na jaře a v létě zamíří celá řada různých festivalů. Z těch největších je možné jmenovat například
Majáles, České hrady nebo Léto fest. Tyto akce každoročně přilákají tisíce hudebních fanoušků z blízkého i dalekého okolí.
Některé festivaly už mají stanovené termíny a nabídnou lístky za zvýhodněnou cenu.
Zlatá přilba
Víkend mezi 4. a 6. říjnem příštího roku bude patřit ploché dráze. Ve Svítkově se opět potkají nejlepší plochodrážníci, aby
změřili své síly v tradičním závodě Zlatá přilba. Tento sportovní svátek do Pardubic přivede nejen závodníky, ale také fanoušky
z Česka i zahraničí.
Velká pardubická
Milovníci dostihového sportu se do Pardubic sjedou na 129. ročník Velké pardubické o víkendu mezi 12. a 13. říjnem. Už nyní
jsou za zvýhodněnou cenu v prodeji vstupenky. I v roce 2019 se očekává start domácí i zahraniční skokové elity. Akce vždy do
Pardubic přiláká tisíce lidí.
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Foto popis: Festivaly i sport První větší tradiční akcí v regionu bude lednový divadelní Festival smíchu v pardubickém divadle.
V létě se zase fanoušci hudby mohou těšit na České hrady a na podzim přijde na řadu Zlatá přilba.
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Volejte věštce aneb Co nás čeká v roce 2019 URL
WEB, Datum: 31.12.2018, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, Lukáš Dubský, RU / den: 60 000
Většina lidí bilancuje právě končící rok 2018, v Deníku už ale hledíme vpřed. Nemáme sice v redakci žádnou kněžnu Libuši,
občas ovšem věštecký duch sestoupí i na naše redaktory, a tak si můžete přečíst tuto silvestrovskou předpověď. Ale nemusíte
ji brát úplně vážně.
CIRKUS S TROŠKOU
Pardubické letní kino po mnoha letech putování po městě konečně našlo své stálé místo v areálu u Labe. Šéfům kina však
bude kočovný život chybět, a tak si zařídí cirkus (pochopitelně bez zvířat). V maringotce budou objíždět celý kraj a když jim
bude konstelace hvězd nakloněna, možná expandují i do celé republiky. Principála jim bude dělat Zdeněk Troška.
HROMADNÝ EXODUS
Pardubičtí politici nebudou schopni najít společnou řeč nejen na zasedání zastupitelstva, ale ani v jednotlivých partajích. Po
vzoru Štěpánky Fraňkové a Ludmily Ministrové budou hromadně opouštět své strany. Při hlasování tak vznikne řada
nedorozumění, nikdo totiž zastupitelům „nedoporučí“, jak mají hlasovat. Nepomůže ani to, že někteří budou volat svému vůdci
do Prahy (ti, kteří na něj mají číslo).
HEREC TRENÉREM
Poté, co bude kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán trenér Dynama Pardubice Ladislav Lubina, ocitne se manažer hokejistů
Dušan Salfický ve slepé uličce. Nejistý post, který znamená obvykle práci na pár týdnů, nebude chtít nikdo přijmout. Nakonec
se objeví spásný nápad – ve spolupráci s Českou televizí se bude nový trenér vybírat v zábavném pořadu s názvem
StarCouch, který naváže na úspěchy soutěže StarDance. Uvádět ho bude pochopitelně Marek Eben a zvítězí v něm herec Jiří
Langmajer, který už si funkci hokejového trenéra Hrouzka zkusil v internetovém seriálu s příznačným názvem Lajna. Jaký bude
jeho recept na zlepšení výkonů Dynama? „S panem primátorem jsme se shodli, že bude líp,“ prozradí plány Langmajer.
NOVÝ PRIMÁTOR
Lídr sdružení Naše Pardubice Filip Sedlák podá ústavní stížnost na výsledky voleb. Po přepočtu se zjistí, že došlo v chybě v
desetinné čárce a jeho strana nezískala 4,93 procent, ale 49,3 procent hlasů. Sedlák tak vystřídá Martina Charváta ve funkci
primátora a ani k tomu nebude potřebovat žádnou koalici, jelikož dokáže složit jednobarevnou radniční vládu. Smutný z toho
bude především poslanec Martin Kolovratník, který má se Sedlákem vleklé spory. Nový primátor Kolovratníka z města vyžene a
ten tak bude muset přespávat ve stanu na staveništi dálnice D35, kde už stejně tráví většinu volného času.
Ilustrační foto. / Foto: archiv.
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Volejte věštce aneb Co nás čeká v roce 2019
TISK, Datum: 31.12.2018, Zdroj: Pardubický deník, Strana: 2, Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Vytištěno: 6 040, Čtenost: 11 395,
Rubrika: Pardubický kraj - Pardubicko

Většina lidí bilancuje právě končící rok 2018, v Deníku už ale hledíme vpřed. Nemáme sice v redakci žádnou kněžnu Libuši,
občas ovšem věštecký duch sestoupí i na naše redaktory, a tak si můžete přečíst tuto silvestrovskou předpověď. Ale nemusíte
ji brát úplně vážně.
CIRKUS S TROŠKOU
Pardubické letní kino po mnoha letech putování po městě konečně našlo své stálé místo v areálu u Labe.
Šéfům kina však bude kočovný život chybět, a tak si zařídí cirkus (pochopitelně bez zvířat). V maringotce budou objíždět celý
kraj a když jim bude konstelace hvězd nakloněna, možná expandují i do celé republiky. Principála jim bude dělat Zdeněk Troška
(na snímku). HROMADNÝ EXODUS
Pardubičtí politici nebudou schopni najít společnou řeč nejen na zasedání zastupitelstva, ale ani v jednotlivých partajích. Po
vzoru Štěpánky Fraňkové a Ludmily Ministrové budou hromadně opouštět své strany. Při hlasování tak vznikne řada
nedorozumění, nikdo totiž zastupitelům „nedoporučí“, jak mají hlasovat. Nepomůže ani to, že někteří budou volat svému vůdci
do Prahy (ti, kteří na něj mají číslo).
HEREC TRENÉREM
Poté, co bude kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán trenér Dynama Pardubice Ladislav Lubina, ocitne se manažer hokejistů
Dušan Salfický ve slepé uličce. Nejistý post, který znamená obvykle práci na pár týdnů, nebude chtít nikdo přijmout. Nakonec
se objeví spásný nápad – ve spolupráci s Česspásný kou televizí se bude nový trenér vybírat v zábavném pořadu s názvem
StarCouch, který naváže na úspěchy soutěže StarDance. Uvádět ho bude pochopitelně Marek Eben a zvítězí v něm herec Jiří
Langmajer (na snímku uprostřed), který už si funkci hokejového trenéra Hrouzka zkusil v internetovém seriálu s příznačným
názvem Lajna. Jaký bude jeho recept na zlepšení výkonů Dynama?
„S panem primátorem jsme se shodli, že bude líp,“ prozradí plány Langmajer.
NOVÝ PRIMÁTOR
Lídr sdružení Naše Pardubice Filip Sedlák podá ústavní stížnost na výsledky voleb.
Po přepočtu se zjistí, že došlo k chybě v desetinné čárce a jeho strana nezískala 4,93 procenta, ale 49,3 procenta hlasů.
Sedlák tak vystřídá Martina Charváta ve funkci primátora a ani k tomu nebude potřebovat žádnou koalici, jelikož dokáže složit
jednobarevnou radniční vládu. Smutný z toho bude především poslanec Martin Kolovratník, který má se Sedlákem vleklé spory.
Nový primátor Kolovratníka z města vyžene a ten tak bude muset přespávat ve stanu na staveništi dálnice D35, kde už stejně
tráví většinu volného času.
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Volejte věštce aneb Co nás čeká v roce 2019 URL
WEB, Datum: 31.12.2018, Zdroj: pardubicky.denik.cz, Autor: Lenka Štěpánková, Lukáš Dubský, RU / den: 60 000, Rubrika: Moje Pardubicko
Většina lidí bilancuje právě končící rok 2018, v Deníku už ale hledíme vpřed. Nemáme sice v redakci žádnou kněžnu Libuši,
občas ovšem věštecký duch sestoupí i na naše redaktory, a tak si můžete přečíst tuto silvestrovskou předpověď. Ale nemusíte
ji brát úplně vážně.
"CIRKUS S TROŠKOU Pardubické letní kino po mnoha letech putování po městě konečně našlo své stálé místo v areálu u
Labe. Šéfům kina však bude kočovný život chybět, a tak si zařídí cirkus (pochopitelně bez zvířat). V maringotce budou objíždět
celý kraj a když jim bude konstelace hvězd nakloněna, možná expandují i do celé republiky. Principála jim bude dělat Zdeněk
Troška.
HROMADNÝ EXODUS Pardubičtí politici nebudou schopni najít společnou řeč nejen na zasedání zastupitelstva, ale ani v
jednotlivých partajích. Po vzoru Štěpánky Fraňkové a Ludmily Ministrové budou hromadně opouštět své strany. Při hlasování
tak vznikne řada nedorozumění, nikdo totiž zastupitelům „nedoporučí“, jak mají hlasovat. Nepomůže ani to, že někteří budou
volat svému vůdci do Prahy (ti, kteří na něj mají číslo).
HEREC TRENÉREM Poté, co bude kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán trenér Dynama Pardubice Ladislav Lubina, ocitne
se manažer hokejistů Dušan Salfický ve slepé uličce. Nejistý post, který znamená obvykle práci na pár týdnů, nebude chtít
nikdo přijmout. Nakonec se objeví spásný nápad – ve spolupráci s Českou televizí se bude nový trenér vybírat v zábavném
pořadu s názvem StarCouch, který naváže na úspěchy soutěže StarDance. Uvádět ho bude pochopitelně Marek Eben a zvítězí
v něm herec Jiří Langmajer, který už si funkci hokejového trenéra Hrouzka zkusil v internetovém seriálu s příznačným názvem
Lajna. Jaký bude jeho recept na zlepšení výkonů Dynama? „S panem primátorem jsme se shodli, že bude líp,“ prozradí plány
Langmajer.
NOVÝ PRIMÁTOR Lídr sdružení Naše Pardubice Filip Sedlák podá ústavní stížnost na výsledky voleb. Po přepočtu se zjistí, že
došlo v chybě v desetinné čárce a jeho strana nezískala 4,93 procent, ale 49,3 procent hlasů. Sedlák tak vystřídá Martina
Charváta ve funkci primátora a ani k tomu nebude potřebovat žádnou koalici, jelikož dokáže složit jednobarevnou radniční
vládu. Smutný z toho bude především poslanec Martin Kolovratník, který má se Sedlákem vleklé spory. Nový primátor
Kolovratníka z města vyžene a ten tak bude muset přespávat ve stanu na staveništi dálnice D35, kde už stejně tráví většinu
volného času."
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