
Pardubické letní kino Počet zpráv: 188, 14.04.2021

Nový rok přinese tradiční akce, jedny volby i důležité opravy URL
WEB , Datum: 01.01.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
...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....

Nový rok přinese tradiční akce, jedny volby i důležité opravy URL
WEB , Datum: 01.01.2019 , Zdroj: 24zpravy.com , RU / den: 150 000 , Vydavatel: 24zpravy.com
...baráž a bojovat o svou extraligovou příslušnost. Pardubice jsou přitom timem, kteri nejdéle nepřetržitě hraje nejvyšší soutěž.
Letní kino Pardubické  letní  kino  zahájí v květnu svůj čtrnácti ročník. V roce 2019 by mělo začít promítat již 14. května a
filmová sezona bude pokračovat až do 14. září....

Nový rok přinese tradiční akce, jedny volby i důležité opravy URL
WEB , Datum: 01.01.2019 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Zuzana Zlinská , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice
/ Pardubice - zprávy
...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....

Letní kino bude už letos fungovat od května do září
TISK , Datum: 02.01.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 135 770 , Prodáno: 111 304 , Čtenost: 533 945 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  bude příští rok promítat mnohem déle, než si lidé zvykli. Bezplatné promítání začne už 14. května a
skončí až 14. září. Pořadatelé navíc slibují výrazné zlepšení podmínek pro diváky v novém areálu, což jim umožní hlavně to, že
mají jistotu setrvání na břehu Labe. PARDUBICE...

Pardubické  letní  kino  bude letos promítat celé 4 měsíce
RÁDIO , Datum: 03.01.2019 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 2 153 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...BERÁNKOVÁ, moderátorka Pardubické  letní  kino  bude letos promítat celé 4 měsíce. Diváci ho už podruhé najdou na
přírodním prostranství u Wonkova mostu. Návštěvníkům se ale otevře už 14. května a zůstane v provozu až do poloviny září.
Pořadatelé chtějí v prostoru vybudovat nové,...

Pardubické  letní  kino  bude letos fungovat od května do září URL
WEB , Datum: 03.01.2019 , Zdroj: 24zpravy.com , RU / den: 150 000 , Vydavatel: 24zpravy.com
...mostu a chce promítat plné čtyři měsíce v kuse. „Prvním odtajněnim překvapením je viznamné rozšíření počtu promítacích
dní 14. ročníku Pardubického  letního  kina . Začátek promítání bude 14. května a konec až 14. září,“ řekl promotér letního
kina Jan Motyčka. Změn bude ale více. Pořadatelé chtějí...

Pardubické  letní  kino  bude letos fungovat od května do září URL
WEB , Datum: 03.01.2019 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  bude v letošním roce promítat mnohem déle, než si lidé zvykli. Bezplatné promítání začne už 14.
května a skončí až 14. září. Pořadatelé navíc slibují výrazné zlepšení podmínek pro diváky v novém areálu, což jim umožní
hlavně to, že mají jistotu setrvání na břehu Labe. Lidé z...

Pardubické  letní  kino  bude letos fungovat od května do září URL
WEB , Datum: 03.01.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Tomáš Kubelka , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
Pardubické  letní  kino  bude v letošním roce promítat mnohem déle, než si lidé zvykli. Bezplatné promítání začne už 14.
května a skončí až 14. září. Pořadatelé navíc slibují výrazné zlepšení podmínek pro diváky v novém areálu, což jim umožní
hlavně to, že mají jistotu setrvání na břehu Labe. Lidé z...

Zimní kluziště v letním kině? Pardubice možná budou mít unikát URL
WEB , Datum: 04.01.2019 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: Film
Pardubické  letní  kino  se už začíná připravovat na novou sezonu. Areál u Wonkova mostu se totiž lidem otevře už v půlce
května a promítat se bude až do 14. září. Pořadatelé proto chtějí nejen výrazně vylepšit zázemí pro diváky, ale nabídnout jim
také dvojnásobnou dávku filmů. Promítat se bude...

Zimní kluziště v letním kině? Pardubice možná budou mít unikát URL
WEB , Datum: 04.01.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , RU / den: 68 220 , Vydavatel: rozhlas.cz
Pardubické  letní  kino  se už začíná připravovat na novou sezonu. Areál u Wonkova mostu se totiž lidem otevře už v půlce
května a promítat se bude až do 14. září. Pořadatelé proto chtějí nejen výrazně vylepšit zázemí pro diváky, ale nabídnout jim
také dvojnásobnou dávku filmů. Promítá se zdarma,...

Pardubické  letní  kino  bude na prodej URL
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Pardubické  letní  kino  bude na prodej URL
WEB , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jiří Sejkora , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...- Letní kino na břehu Labe čekají letos velké proměny. Pardubické  letní  kino  hledá nového majitele. Ne však letní kino
celé, ale pouze jeho dílčí část, jež provázela největší prázdninový letní biograf po dlouhých třináct let. Letní kino chystá pro
letošní sezonu modernizaci areálu a zároveň jiný...

Pardubické  letní  kino  bude na prodej URL
WEB , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Jiří Sejkora , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...- Letní kino na břehu Labe čekají letos velké proměny. " Pardubické  letní  kino  hledá nového majitele. Ne však letní kino
celé, ale pouze jeho dílčí část, jež provázela největší prázdninový letní biograf po dlouhých třináct let. Letní kino chystá pro
letošní sezonu modernizaci areálu a zároveň...

Letní kino bude „na prodej“
TISK , Datum: 10.01.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (sejk) , Vytištěno: 3 120 , Čtenost: 17 379 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  je na prodej. Ovšem ne biograf, ale budky, které jej tvořily po 13 let fungování. S trvalým
zázemím totiž kino nebude závislé na stěhování a pro letošní sezonu mění svůj vzhled.

Trháky od května do září
TISK , Datum: 25.01.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 3 , Autor: (zln) , Vytištěno: 546 014 , Čtenost: 748 586 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubicko a
Chrudimsko
Pardubické  letní  kino  letos natáhne sezonu. Oblíbené místo u Labe zůstavá PARDUBICE Lidé z Pardubic a okolí už 13 let
mohou trávit každý prázdninový večer zadarmo v letním kině. Letos si však oblíbenou zábavu budou moci užívat mnohem déle.
Hlavní pořadatel bezplatného promítání se rozhodl naplno...

Letní kino se chystá na velké vylepšení
TISK , Datum: 16.03.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 135 712 , Prodáno: 111 612 , Čtenost: 533 945 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... pardubického  letního  kina  Jan Motyčka po dlouhých letech dosáhl toho, že má konečně pro svoje plátno stabilní domov.
Politici mu pronajali louku mezi mostem Pavla Wonky a sídlištěm Polabiny minimálně na pět let, a tak zakladatel bezplatného
promítání může začít přemýšlet o vylepšení areálu. Zatím...

Kraj pošle peníze na střechy i kino
TISK , Datum: 30.03.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 17 379 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko/Pardubický kraj
...v Sezemicích nebo na opravu varhan v kostele sv. Marie Magdalény v Řetové. Z kulturních akcí kraj podpoří Hudební léto v
Heřmanově Městci, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Mezinárodní hudební festival Letohrad a další. Dotace pomohou také s
péčí o sbírky, třeba Městskému muzeu Jevíčko dovolí...

Kraj schvaloval dotace do kultury a památkové péče URL
WEB , Datum: 31.03.2019 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , Autor: (jv,pardubickenovinky.cz,foto:pk) , RU / den: 40 000 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY
a.s.
...nebo restaurování varhan v kostele sv. Marie Magdalény v Řetové.“ Kraj podpoří také tradiční akce jako Hudební léto v
Heřmanově Městci, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Mezinárodní hudební festival Letohrad a další. Dotace pomohou také
péči o sbírky, například hasičskému muzeu v Kočí nebo...

Pardubický kraj dá letos 30 000 000 na kulturu a památkovou péči
RÁDIO , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 2 153 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...redaktor Další část krajských peněz by měla podpořit tradiční kulturní akce jako třeba hudební léto v Heřmanové Městci,
pardubické  letní  kino  Pernštejn, mezinárodní hudební festival Letohrad a další. Letos přijal kraj 180 žádostí o dotaci. Radní
ale schválili přibližně jednu...

Kraj schvaloval dotace do kultury a památkové péče URL
WEB , Datum: 02.04.2019 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. , Rubrika: regiony
...nebo restaurování varhan v kostele sv. Marie Magdalény v Řetové.“ Kraj podpoří také tradiční akce jako Hudební léto v
Heřmanově Městci, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Mezinárodní hudební festival Letohrad a další. Dotace pomohou také
péči o sbírky, například hasičskému muzeu v Kočí nebo...

Polabinské čarodějnice URL
WEB , Datum: 29.04.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Folk-country, koncert, pálení čarodějnic, Pardubické  letní  kino  Pardubice

Pardubické  letní  kino  URL
WEB , Datum: 14.05.2019 , Zdroj: sematam.cz , RU / den: 8 500 , Vydavatel: sematam.cz
Pardubické  letní  kino  Pernštejn si už na začátku své existence před více než 13 lety stanovilo za cíl být trochu jiným letním
kinem, než je řada podobně koncipovaných podniků po celé České republice. Jeho organizátoři se v prvé řadě rozhodli klást
velký důraz na dramaturgii a nejít cestou hraní...

Východní Cechy
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http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/pardubicke-letni-kino-bude-na-prodej-20190109.html
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http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/kraj-schvaloval-dotace-do-kultury-a-pamatkove-pece/
https://pardubicky.denik.cz/tipy/polabinske-carodejnice-354478.html
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Východní Cechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Písecký deník , Strana: 64 , Vytištěno: 1 470 , Čtenost: 1 928 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha -
festivaly slavnosti & poutě
... Obscene Extreme 3. – 7. 7. Bojište Trutnov www.obsceneextreme.cz Artu Kus Festival 22. – 25.8. Bojište Trutnov
www.bojistetrutnov.cz Pardubické  letní  kino  14. 5. – 14. 9. U Wonkova mostu www.letni-kino.cz Aviatická pout 1. – 2. 6. letište
Pardubice www.aviatickapout.cz The Jazz International...

Východní Eechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Benešovský deník , Strana: 64 , Vytištěno: 2 040 , Čtenost: 5 833 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Příloha - Festivaly, slavnosti & poutě
... Obscene Extreme 3. - 7. 7. Bojiiti Trutnov www.obsceneextreme.cz Artu Kus Festival 22. - 25.8. Bojiiti Trutnov
www.bojistetrutnov.cz Pardubické  letní  kino  14. 5. - 14. 9. U Wonkova mostu www.letni-kino.cz Aviatická pouš 1. - 2. 6. letiiti
Pardubice www.aviatickapout.cz The Jazz International...

Východní Čechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Vyškovský deník , Strana: 64 , Vytištěno: 870 , Čtenost: 6 939 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha -
Festivaly - Slavnosti & poutě
... Obscene Extreme 3. OE 7. 7. Bojiště Trutnov www.obsceneextreme.cz Artu Kus Festival 22. OE 25.8. Bojiště Trutnov
www.bojistetrutnov.cz Pardubické  letní  kino  14. 5. OE 14. 9. U Wonkova mostu www.letni-kino.cz Aviatická pouť 1. OE 2. 6.
letiště Pardubice www.aviatickapout.cz The Jazz...

Východní Cechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník , Strana: 64 , Vytištěno: 2 280 , Čtenost: 25 278 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s. , Rubrika: Příloha - festivaly slavnosti & poutě
... Obscene Extreme 3. – 7. 7. Bojište Trutnov www.obsceneextreme.cz Artu Kus Festival 22. – 25.8. Bojište Trutnov
www.bojistetrutnov.cz Pardubické  letní  kino  14. 5. – 14. 9. U Wonkova mostu www.letni-kino.cz Aviatická pout 1. – 2. 6. letište
Pardubice www.aviatickapout.cz The Jazz International...

Východní Čechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 64 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 15 373 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Příloha - festivaly slavnosti & poutě
... cz www.pivofest.cz Název akce Baroko na oko slavnost Sedmihorské léto Festival Africké léto Obscene Extreme Artu Kus
Festival Pardubické  letní  kino  Aviatická pouť The International Festival Jazz Dance Open 2019 Pernštýnská noc Městské
slavnosti Zrcadlo umění Fresh Festival ...

Agenda
TISK , Datum: 23.05.2019 , Zdroj: Muži v Česku , Strana: 16 , Vydavatel: New Look Media s.r.o. , Rubrika: Agenda
...a prostřednictvím besed zjistit, jak jednotlivé snímky vznikaly a co bylo na jejich přípravě nejtěžší. 14. května 2019 -14. září
2019, Pardubické  letní  kino , *www.letni-kino.cz nepřístupné architektury: Open House Praha 2019 Předposlední květnový
víkend se v Praze v rámci pátého ročníku...

Letní kino začne později. Nedostalo klíčové povolení
TISK , Datum: 01.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Čtenost: 511 274 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...chtěl promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka letošní bezplatné promítání spustit 14. května. Plátno se však na
louce u mostu Pavla Wonky zatím neobjevilo. Důvod je zřejmý, kino nedostalo povolení promítat i po 22. hodině. Začne se tedy
tradičně na konci června. PARDUBICE Bylo to vymyšlené...

Pardubické  letní  kino  před prázdninami vysílat nezačne, obtěžovalo by okolí URL
WEB , Datum: 03.06.2019 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...chtěl promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka letošní bezplatné promítání spustit 14. května. Jenže nezačal a
nezačne ani 14. června, ale až o dva týdny později. Úřady totiž nepovolily tak dlouhé porušování nočního klidu v centru města.
„Bohužel jsme narazili na legislativní omezení v...

Pardubické  letní  kino  před prázdninami vysílat nezačne, obtěžovalo by okolí URL
WEB , Datum: 03.06.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Milan Zlinský , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
...chtěl promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka letošní bezplatné promítání spustit 14. května. Jenže nezačal a
nezačne ani 14. června, ale až o dva týdny později. Úřady totiž nepovolily tak dlouhé porušování nočního klidu v centru města.
„Bohužel jsme narazili na legislativní omezení v...

SRPEN
TISK , Datum: 19.06.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 14 , Vytištěno: 2 290 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Deník tipy
...den bude k vidění i něco jiného. Součástí je po oba dva dny jízda historického motoráčku do Slatiňan. LETNÍ KINO KDY: do
1. 9. KDE: Areál Pardubického  letního  kina  Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky Letní kino po
celé léto nabízí filmy různých žánrů. Začíná se v červenci...

Letní kino už je stálicí prázdninových týdnů
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Letní kino už je stálicí prázdninových týdnů
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 20 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 562 518 , Čtenost: 680 326 , Vydavatel: Mafra, a.s.
...pátek 28. června odstartuje na louce za mostem Pavla Wonky v centru Pardubic už 14. ročník pardubického  letního  kina .
Unikátní akce, na kterou je vstup zdarma, od roku 2006 přitáhla už stovky tisíc diváků z celého regionu. Pardubické  letní
kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým...

Letní kino už je stálicí prázdninových týdnů
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 22 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 562 518 , Čtenost: 680 326 , Vydavatel: Mafra, a.s.
...pátek 28. června odstartuje na louce za mostem Pavla Wonky v centru Pardubic už 14. ročník pardubického  letního  kina .
Unikátní akce, na kterou je vstup zdarma, od roku 2006 přitáhla už stovky tisíc diváků z celého regionu. Pardubické  letní
kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým...

Letní kino už je stálicí prázdninových týdnů
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 58 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Čtenost: 511 274 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Příloha - Náš kraj
...pátek 28. června odstartuje na louce za mostem Pavla Wonky v centru Pardubic už 14. ročník pardubického  letního  kina .
Unikátní akce, na kterou je vstup zdarma, od roku 2006 přitáhla už stovky tisíc diváků z celého regionu. Pardubické  letní
kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým...

Letní kino už je stálicí prázdninových týdnů
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 60 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Čtenost: 511 274 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Příloha - Náš kraj
...pátek 28. června odstartuje na louce za mostem Pavla Wonky v centru Pardubic už 14. ročník pardubického  letního  kina .
Unikátní akce, na kterou je vstup zdarma, od roku 2006 přitáhla už stovky tisíc diváků z celého regionu. Pardubické  letní
kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým...

Letní kino poběží celé prázdniny
TISK , Datum: 24.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 15 373 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...UDÁLOST TÝDNE Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se opět rozprostře na břehu Labe u mostu Pavla Wonky,
zahajuje 14. sezonu. Na každý prázdninový večer je pro milovníky filmů připraven jeden snímek. Při prvním promítání, které se
uskuteční poslední školní den, tedy v pátek od 21.30 hodin,...

Letní kino poběží celé prázdniny URL
WEB , Datum: 25.06.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lada Součková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
Pardubické  letní  kino , které se opět rozprostře na břehu Labe u mostu Pavla Wonky, zahajuje 14. sezonu. "Na každý
prázdninový večer je pro milovníky filmů připraven jeden snímek. Při prvním promítání, které se uskuteční poslední školní den,
tedy v pátek od 21.30 hodin, organizátoři pustí film...

Letní kino poběží celé prázdniny URL
WEB , Datum: 25.06.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino , které se opět rozprostře na břehu Labe u mostu Pavla Wonky, zahajuje 14. sezonu. Na každý
prázdninový večer je pro milovníky filmů připraven jeden snímek. Při prvním promítání, které se uskuteční poslední školní den,
tedy v pátek od 21.30 hodin, organizátoři pustí film...

Zahájení 14. ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn URL
WEB , Datum: 26.06.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
14. ročník největšího letního kina ve střední Evropě překročí hranici Rubikonu, zejména co do kvality diváckého komfortu a
architektonického pojetí areálu. Pardubické  letní  kino , louka u Wonkova mostu

Letní kino zítra zahajuje už svou čtrnáctou sezonu
TISK , Datum: 27.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Čtenost: 511 274 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...pořadatelé Letního kina Pardubice, které druhou sezonu po sobě bude promítat za mostem Pavla Wonky nedaleko sídliště
Polabiny. PARDUBICE Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším
letním kinem v České republice a svým rozsahem, dramaturgií a...

Tipy Deníku
TISK , Datum: 27.06.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 6 599 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní
tipy
...čerstvého medu a jeho dalším zpracováním. Letní kino začne promítat 28. června od 21:30, prostranství u Wonkova mostu V
pátek zahájí pardubické  letní  kino  svou čtrnáctou sezónu. První promítací večer se mohou diváci těšit na český komediální
snímek LOVEní. Podle pořadatelů byly filmy vybírány...

Letní kino bude letos poctou Juraji Herzovi URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Snímkem LOVEní, který se natáčel v Pardubicích, odstartuje dnes od 21.30 hodin promítání pardubického  letního  kina .
Usídlilo se v areálu u Wonkova mostu. Původně měl 14. ročník odstartovat symbolicky 14. května. K tomu ale nakonec
nedošlo. „Chtěli jsme poděkovat divákům a městu za to, že nám...

U mostu Pavla Wonky v Pardubicích startuje letní kino. I letos je zdarma URL
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U mostu Pavla Wonky v Pardubicích startuje letní kino. I letos je zdarma URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: idnes.cz , Autor: Autor:, Milan Zlinský , RU / den: 1 330 730 , Vydavatel: Mafra, a.s.
...rokem nabízejí pořadatelé Letního kina Pardubice, které bude druhou sezonu v řadě promítat za mostem Pavla Wonky
nedaleko sídliště Polabiny. Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu,
největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, dramaturgií...

U mostu Pavla Wonky v Pardubicích startuje letní kino. I letos je zdarma URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Milan Zlinský , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
...rokem nabízejí pořadatelé Letního kina Pardubice, které bude druhou sezonu v řadě promítat za mostem Pavla Wonky
nedaleko sídliště Polabiny. Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu,
největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, dramaturgií...

Jak se pozná Pardubák?
TISK , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: Bulvár , Strana: 11 , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o. , Rubrika: Rozhovor
...platit vstupné S koncem školního roku se rozjelo i tradiční Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Jako jeho „rozehrávač“ byl
vybrán film v Pardubicích natáčený, komedie Karla Janáka LOVEní. Na diváky čeká celoprázdninový filmový maraton, při
kterém si v areálu u Wonkova mostu přijdou na své všechny...

Letní kino bude letos poctou Juraji Herzovi URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní kino v Pardubicích
...Snímkem LOVEní, který se natáčel v Pardubicích, odstartuje dnes od 21.30 hodin promítání pardubického  letního  kina .
Usídlilo se v areálu u Wonkova mostu. Původně měl 14. ročník odstartovat symbolicky 14. května. K tomu ale nakonec
nedošlo. "„Chtěli jsme poděkovat divákům a městu za to, že nám...

Zahájení 14. ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
14. ročník největšího letního kina ve střední Evropě překročí hranici Rubikonu, zejména co do kvality diváckého komfortu a
architektonického pojetí areálu. Pardubické  letní  kino , louka u Wonkova mostu

Letní kino letos bude poctou Juraji Herzovi
TISK , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 15 373 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko/Pardubický kraj
...LOVEní, který se natáčel v Pardubicích, odstartuje dnes od 21.30 hodin promítání pardubického  letního  kina . Usídlilo se v
areálu u Wonkova mostu. Původně měl 14. ročník odstartovat symbolicky 14. května. K tomu ale nakonec nedošlo. „Chtěli jsme
poděkovat divákům a městu za to, že nám umožnili...

Letní kino začalo snímkem LOVEní
TISK , Datum: 29.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (zprav) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 15 373 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...VČERA Pardubice – Pardubické  letní  kino  včera odstartovalo prázdninové promítání, jako první na programu byl snímek
LOVEní, který se natáčel v pardubických ulicích. Promítat se bude i dnes, organizátoři mají pro milovníky filmu připravený na
každý den jeden snímek. V pondělí se promítnou filmy...

T ipy deníku
TISK , Datum: 01.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko - Pardubický kraj
...Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje Letní kino přiblíží českou animaci 1. a 2. června, Pardubické  letní
kino  Pernštejn Pondělní projekce pardubického  letního  kina  budou patřit dětem. Dnes se mohou těšit na Pohádkový
festival a pásmo filmů Karla Zemana. Každé úterý se budou...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní
tipy
...od 15 hodin na pardubickém dostihovém závodišti a bude pokračovat i v sobotu. Světová premiéra Spalovače mrtvol 11.
července od 21:30 – Pardubické  letní  kino  Restaurovaný film Spalovač mrtvol bude mít světovou premiéru ve čtvrtek v
Pardubickém letním kině. Předpremiéru měl zdigitalizovaný...

PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...uvede film o norské tragédii Pardubice – Norský snímek s názvem Utoya, 22. července o masakru na letním táboře u Osla
promítne Pardubické  letní  kino  dnes od 21:30 hodin. Film o tragédii, která se skutečně stala, zpracoval režisér Erik Poppe
jako drama natočené v reálném čase bez hudby a střihu....

Letní kino zve na pohádku, smutný příběh i evergreen
TISK , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Vzhledem ke stabilnímu a suchému počasí i tento týden čeká pardubické  Letní  kino  Pernštejn bezproblémové promítání.
A program je více než pestrý. Hned dnes se bude promítat film inspirovaný hrůzným masakrem norských studentů v roce 2011
s výmluvným názvem Utoya, 22. července. Zítra je pak...
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Kino uvede film o norské tragédii URL
WEB , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...snímek s názvem Utoya, 22. července o masakru na letním táboře u Osla promítne Pardubické  letní  kino  v úterý od 21:30.
"Film o tragédii, která se skutečně stala, zpracoval režisér Erik Poppe jako drama natočené v reálném čase bez hudby a střihu.
Andres Breivik převlečený za policistu v roce...

Kino uvede film o norské tragédii URL
WEB , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Milan Jaroš , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...snímek s názvem Utoya, 22. července o masakru na letním táboře u Osla promítne Pardubické  letní  kino  v úterý od 21:30.
Film o tragédii, která se skutečně stala, zpracoval režisér Erik Poppe jako drama natočené v reálném čase bez hudby a střihu.
Andres Breivik převlečený za policistu v roce 2011...

LETNÍ KINO PARDUBICE
TISK , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Vytištěno: 2 290 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy deníku
...ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn Pardubické  letní  kino  Pernštejn si připravilo i na sezónu 2019 bohatý
program. Promítá každý prázdninový večer na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin. 11. 7.
Spalovač mrtvol (ČSR – drama, horor, psychologický) Spalovač mrtvol...

Světová premiéra v letním kině URL
WEB , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
Restaurovaný film Spalovač mrtvol bude mít světovou premiéru ve čtvrtek v Pardubickém letním kině, které promítá v areálu u
Wonkova mostu. "Předpremiéru měl zdigitalizovaný snímek na festivalu v Karlových Varech. Spalovače mrtvol natočil režisér
Juraj Herz podle stejnojmenné novely Ladislava F...

Světová premiéra v letním kině URL
WEB , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Restaurovaný film Spalovač mrtvol bude mít světovou premiéru ve čtvrtek v Pardubickém letním kině, které promítá v areálu u
Wonkova mostu. Předpremiéru měl zdigitalizovaný snímek na festivalu v Karlových Varech. Spalovače mrtvol natočil režisér
Juraj Herz podle stejnojmenné novely Ladislava Fukse. ...

Kam ve středu za zábavou na Pardubicku URL
WEB , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
I středa přináší bohatou kulturní nabídku. "Hudební skupina Alband zahraje ve středu od 19 hodin na náměstí v Přelouči.
Všichni muzikanti jsou bývalí členové brněnské rockové kapely Kern. Návštěvníci si v jejich podání poslechnou akustický rock.
Z přístaviště v Pardubicích ve středu vyplují pi...

Kam ve středu za zábavou na Pardubicku URL
WEB , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jiří Sejkora , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
I středa přináší bohatou kulturní nabídku. Hudební skupina Alband zahraje ve středu od 19 hodin na náměstí v Přelouči.
Všichni muzikanti jsou bývalí členové brněnské rockové kapely Kern. Návštěvníci si v jejich podání poslechnou akustický rock.
Z přístaviště v Pardubicích ve středu vyplují piráti...

Pardubické  letní  kino  uvede legendárního Spalovače mrtvol URL
WEB , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Snímek Spalovač mrtvol bude k vidění ve čtvrtek od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, které sídlí u Wonkova
mostu. „Digitálně restaurovaný Spalovač mrtvol, jeden z vrcholných snímků československé nové vlny, který byl uveden v
předpremiéře na 54. Mezinárodním filmovém festivalu v Karl...

Letní kino dnes promítne digitálně obnoveného Spalovače mrtvol
TISK , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...z vrcholných snímků československé nové vlny, který byl uveden v předpremiéře na 54. Mezinárodním filmovém festivalu v
Karlových Varech, uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn dnes večer. Národní filmový archiv díky digitálnímu restaurování
vrací Spalovače mrtvol na plátna kin v podobě, v jaké jej...

Pardubické  letní  kino  uvede Spalovače mrtvol
TISK , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: PARDUBICKO / Pardubický kraj
Zaujalo nás Pardubice – Snímek Spalovač mrtvol v režii Juraje Herze bude k vidění dnes od 21.30 hodin v Pardubickém letním
kině Pernštejn. „Digitálně restaurovaný Spalovač mrtvol, jeden z vrcholných snímků československé nové vlny, který byl
uveden v předpremiéře na 54. Mezinárodním filmovém festi...

Pardubické  letní  kino  uvede legendárního Spalovače mrtvol URL
WEB , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní kino v Pardubicích
Snímek Spalovač mrtvol bude k vidění ve čtvrtek od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, které sídlí u Wonkova
mostu. "„Digitálně restaurovaný Spalovač mrtvol, jeden z vrcholných snímků československé nové vlny, který byl uveden v
předpremiéře na 54. Mezinárodním filmovém festivalu ...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...šermu Fortis představí zájemcům výstavu zbraní a zahraje divadelní scénky. Letní kino uvede film Jan Palach 12. července
od 21:30 – Pardubické  letní  kino  Pernštějn Film o posledních měsících života Jana Palacha v pátek promítne Pardubické
letní  kino  Pernštejn. Snímek se v Pardubicích z části...

Žhavé zprávy
TISK , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: Blesk , Strana: 10 , Vytištěno: 219 051 , Prodáno: 181 306 , Čtenost: 834 031 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER,
a.s. , Rubrika: Společnost
...několika pivy. Spalovač se vrací Digitálně restaurovaný film Spalovač mrtvol, který viděli diváci v předpremiéře ve Varech,
promítne dnes Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Právě v pardubickém krematoriu se Herzův horor v roce 1969 natáčel. ...

Letní kino dává Palacha
TISK , Datum: 12.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice Pardubické  Letní  kino  Pernštejn chystá na dnešní večer český film Jan Palach. Tragický příběh mladého může se
začne u řeky Labe promítat po půl desáté večer.

Letní kino promítne snímek o Janu Palachovi URL
WEB , Datum: 12.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
Pardubické  letní  kino  si připravilo i na sezonu 2019 bohatý program. Promítá každý prázdninový večer na pravém břehu
Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin. "V pátek 12. 7. to bude český film Jan Palach, který zaznamenává několik
posledních měsíců života Jana Palacha – studenta, který...

Pardubické kino promítá zdarma
TISK , Datum: 12.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Víkendové tipy
...Deníku Kdy: celé prázdniny Kde: u Wonkova mostu v Pardubicích Za kolik: zdarma Proč přijít: Pardubické  letní  kino  si
připravilo i na sezonu 2019 bohatý program. Promítá každý prázdninový večer na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla
Wonky od 21:30 hodin. V pátek 12. 7. to bude český film Jan...

Letní kino promítne snímek o Janu Palachovi URL
WEB , Datum: 12.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Deník Redakc , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  si připravilo i na sezonu 2019 bohatý program. Promítá každý prázdninový večer na pravém břehu
Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin. V pátek 12. 7. to bude český film Jan Palac h, který zaznamenává několik
posledních měsíců života Jana Palacha – studenta, který...

Letní kina jsou opět v kurzu
TV , Datum: 13.07.2019 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 12 , Sledovanost pořadu: 1 298 834 , Provozovatel: TV Nova s.r.o.
...Letos v létě určitě největší pecka Tenkrát v Hollywoodu, nový film od Quentina Tarantina. Ivan BERKA, redaktor Třeba
pardubické  letní  kino  je raritou. Největší ve střední Evropě, se vstupným zdarma. Jan MOTYČKA, letní kino Pardubice V
pátek je teda český...

Letní kino zve na pohádky
TISK , Datum: 15.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice Pardubické  Letní  kino  Pernštejn bude dnes večer plné dětí. Na programu je totiž pohádkový festival kratších
snímků. Zítra se pak promítá německo-dánský thriller s názvem Složka 64.

Kam v úterý v Pardubicích URL
WEB , Datum: 15.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...výstavu otevře následně v 19:30 hodin ve svých prostorách. Výstava vyzývá vyjít z galerie ven a poukázat na umění ve
veřejném prostoru. Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede v úterý ve 21:30 hodin nedaleko mostu Pavla Wonky thriller
Složka 64. Film založený na skutečné kapitole dánských dějin...

Kam v úterý v Pardubicích URL
WEB , Datum: 15.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...výstavu otevře následně v 19:30 hodin ve svých prostorách. Výstava vyzývá vyjít z galerie ven a poukázat na umění ve
veřejném prostoru. Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede v úterý ve 21:30 hodin nedaleko mostu Pavla Wonky thriller
Složka 64. Film založený na skutečné kapitole dánských dějin...

Složka 64 v kině
TISK , Datum: 16.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tča) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes ve 21:30 hodin nedaleko mostu Pavla Wonky thriller Složka 64.
Film založený na skutečné kapitole dánských dějin vypráví o detektivu Carlu Morckovi a jeho asistentu Assadovi, kteří se snaží
rozluštit půl století starou záhadu.

deník komunity
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deník komunity
TISK , Datum: 17.07.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Vytištěno: 2 290 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy deníku
...film Konec agenta W4C. Na další snímky se mohou návštěvníci těšit i následující páteční večery. LETNÍ KINO PARDUBICE
14. ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn Pardubické  letní  kino  Pernštejn si připravilo i na sezónu 2019 bohatý
program. Promítá každý prázdninový večer na pravém břehu...

Draci v „letňáku“
TISK , Datum: 17.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tča) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes ve 21:30 hodin promítne nedaleko mostu Pavla Wonky snímek Jak vycvičit
draka 3. Draci žijící s Vikingy na ostrově Blp se dostávají do nebezpečí a náčelník Škyťák rozhodne, že je třeba je ukrýt. Všichni
se tak vydávají do Skrytého světa. Podaří se jim ho...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 17.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...u vinotéky Na Pergole je možné navštívit každou letní neděli. Bohemian Rhapsody v letním kině 20. července nedaleko mostu
Pavla Wonky Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede tuto sobotu ve 21:30 hodin snímek Bohemian Rhapsody
zaznamenávající příběh jedné z nejpopulárnějších rockových skupin - Queen...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní
tipy
...hodin se mohou návštěvníci těšit na koncert Skautské dechovky z Hradce Králové. Film Ženy v běhu uvede letní kino 19.
července od 21:30 – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Komediální snímek Ženy v běhu uvede v pátek od 21:30 hodin
Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Film vypráví příběhy tří sester...

PARDUICKO DNES
TISK , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Teorie tygra Pardubice – Film Teorie tygra dnes ve 21:30 hodin promítnou v Pardubickém letním kině Dubina. Komediální
snímek vypráví příběh o muži, který už si nechce nechat řídit život ženou. Na prostranství před dubinskou základní školou
promítá letní kino každý prázdninový čtvrtek.

Kam ve čtvrtek na Pardubicku URL
WEB , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Film i hudba - obojí si v můžete vychutnat ve čtvrtek v podvečer v Pardubicích. "Film Teorie tygra ve čtvrtek ve 21:30 hodin
promítnou v Pardubickém letním kině Dubina. Komediální snímek vypráví příběh o muži, který už si nechce nechat řídit život
ženou. Na prostranství před dubinskou základní...

Kam ve čtvrtek na Pardubicku URL
WEB , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jiří Sejkora , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Film i hudba - obojí si v můžete vychutnat ve čtvrtek v podvečer v Pardubicích. Film Teorie tygra ve čtvrtek ve 21:30 hodin
promítnou v Pardubickém letním kině Dubina. Komediální snímek vypráví příběh o muži, který už si nechce nechat řídit život
ženou. Na prostranství před dubinskou základní školo...

Tipy Deníku
TISK , Datum: 19.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy
deníku
...PARDUBICKA Bohemian Rhapsody Kdy: 20. července od 21:30 hodin Kde: Pardubické  letní  kino  Pernštejn Proč přijít:
Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. Oscarový snímek v
sobotu promítne letní kino v Pardubicích. Film mapuje raketový...

Kam o víkendu na Pardubicku URL
WEB , Datum: 20.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...na Pardubicku se nese ve znamení velkého hudebního festivalu Hrady na Kunětické hoře, ale lze najít i jinou zábavu.
Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu v sobotu promítá film Bohemian Rhapsody, který je oslavou rockové skupiny
Queen, jejich hudby a zpěváka Freddieho Mercuryho. V neděli je na...

Freddie a Queen v letním kině
TISK , Datum: 20.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes u Wonkova mostu promítá film Bohemian Rhapsody, který je oslavou rockové
skupiny Queen, jejich hudby a zpěváka Freddieho Mercuryho. V neděli je na programu horor Tiché místo. Začíná se ve 21.30,
vstup zdarma.

Kam o víkendu na Pardubicku URL
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Kam o víkendu na Pardubicku URL
WEB , Datum: 20.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Kultura
...na Pardubicku se nese ve znamení velkého hudebního festivalu Hrady na Kunětické hoře, ale lze najít i jinou zábavu.
" Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu v sobotu promítá film Bohemian Rhapsody, který je oslavou rockové skupiny
Queen, jejich hudby a zpěváka Freddieho Mercuryho. V neděli je...

Letní kino přitáhlo o víkendu davy
TISK , Datum: 22.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice Velmi úspěšný víkend má za sebou pardubické  letní  kino . V pátek i v sobotu ho navštívily tisíce lidí, které zajímaly
filmy Ženy v běhu a Bohemian Rhapsody. Dnes je na programu dětský festival kratších pohádek a zítra se promítá drama o
ponorce s názvem Kursk.

Kino uvede film o ruské tragédii
TISK , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – Snímek o skutečné katastrofické události dnes promítne pardubické  letní  kino  Pernštejn
od 21:30 hodin. Film Kursk vypráví o námořním cvičení, při kterém se v roce 2000 potopila pýcha ruského válečného
námořnictva, jaderná ponorka K-141 Kursk.

Jak se potopila ponorka Kursk
TISK , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (tum) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek, který připomene havárii ruské ponorky Kursk. Více než 150 metrů dlouhá
jaderná ponorka K-141 Kursk byla „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během
námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky....

Kam v úterý na Pardubicku URL
WEB , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Kultura
...ale i tvoření z korálků. To je dnešní nabídka akcí v Pardubicích a okolí. "Snímek o skutečné katastrofické události v úterý
promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn od 21:30 hodin. Film Kursk vypráví o námořním cvičení, při kterém se v roce 2000
potopila pýcha ruského válečného námořnictva,...

Kam v úterý na Pardubicku URL
WEB , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...události, ale i tvoření z korálků. To je dnešní nabídka akcí v Pardubicích a okolí. Snímek o skutečné katastrofické události v
úterý promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn od 21:30 hodin. Film Kursk vypráví o námořním cvičení, při kterém se v roce
2000 potopila pýcha ruského válečného...

Letní kino dnes promítá sobíka
TISK , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice Dnešní program v pardubickém Letním kině bude patřit rodinnému snímku s názvem Putování se sobíkem. Film na
kterém se podíleli autoři z Norska, Finska a Francie, zavede diváky do drsné severské přírody. Promítání začíná do konce
července vždy o půl desáté večer a vstup je zdarma.

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...Kabát, například Dole v dole nebo Corrida. Vstup na taneční zábavu stojí 100 korun. V kině ukáží putování malého soba 24.
července, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Příběh malého soba z Laponska dnes od 21:30 hodin promítne Pardubické  letní
kino  Pernštejn. Snímek Putování se sobíkem sleduje...

LETNÍ KINO PARDUBICE
TISK , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Vytištěno: 2 290 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy deníku
...ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn Pardubické  letní  kino  Pernštejn si připravilo i na sezónu 2019 bohatý
program. Promítá každý prázdninový večer na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin. 25. 7.
Morgiana (ČSR – drama, mysteriozní) Snímek režiséra Juraje Herze...

Kam ve středu vyrazit na Pardubicku URL
WEB , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...v Pardubicích a okolí vyrazit za hudbou, dobrým filmem i sportem. "Příběh malého soba z Laponska ve středu od 21:30 hodin
promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Snímek Putování se sobíkem sleduje sobovo narození, první krůčky a jeho další
kroky sněhovou krajinou. Film ukáže, jak sobí mládě...

Kam ve středu vyrazit na Pardubicku URL
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Kam ve středu vyrazit na Pardubicku URL
WEB , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...můžete v Pardubicích a okolí vyrazit za hudbou, dobrým filmem i sportem. Příběh malého soba z Laponska ve středu od
21:30 hodin promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Snímek Putování se sobíkem sleduje sobovo narození, první krůčky a
jeho další kroky sněhovou krajinou. Film ukáže, jak sobí...

Do kina na Dubině míří režisér Zdeněk Troška
TISK , Datum: 25.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice Pardubické  letní  kino  má vlastně dva „sály“. Ten hlavní na louce vedle mostu Pavla Wonky a druhý v centrálním
parku na sídlišti Dubina. A právě tam dnes zamíří známý český režisér Zdeněk Troška. Důvod je zřejmý. Na programu je jeho
pohádka Čertoviny.

Do dubinského letního kina přijede Zdeněk Troška URL
WEB , Datum: 25.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Kultura
Pardubické  letní  kino  Dubina, které sídlí v centrálním parku, ve čtvrtek od 21.30 hodin uvede pohádku Čertoviny. "„Stalo se
jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého. Toho zmatku využili
dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc...

Do dubinského letního kina přijede Zdeněk Troška URL
WEB , Datum: 25.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  Dubina, které sídlí v centrálním parku, ve čtvrtek od 21.30 hodin uvede pohádku Čertoviny. „Stalo se
jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého. Toho zmatku využili
dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při...

Kam vyrazit v pátek a o víkendu za zábavou URL
WEB , Datum: 26.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Alena Kaňková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...dny přináší mnoho zábavy ve všech možných oblastech. Někdy je těžké odlišit skutečnost od chlapecké fantazie. O tom se
přesvědčí návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn (na pravém břehu Labe u Wonkova mostu) v pátek od 21:30
hodin. Kino uvede film Všechno bude, který vypráví příběh o...

Všechno bude v letním kině
TISK , Datum: 26.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – Někdy je těžké odlišit skutečnost od chlapecké fantazie. O tom se přesvědčí návštěvníci
Pardubického  letního  kina  Pernštejn dnes od 21:30 hodin. Kino uvede film Všechno bude, který vypráví příběh o
dobrodružné cestě tří teenagerů za svobodou.

Kam vyrazit v pátek a o víkendu za zábavou URL
WEB , Datum: 26.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...mnoho zábavy ve všech možných oblastech. "Někdy je těžké odlišit skutečnost od chlapecké fantazie. O tom se přesvědčí
návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn (na pravém břehu Labe u Wonkova mostu) v pátek od 21:30 hodin. Kino
uvede film Všechno bude, který vypráví příběh o dobrodružné...

Film přiblíží život Neila Armstronga
TISK , Datum: 27.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Pardubické  letní  kino , které promítá každý prázdninový večer na pravém břehu Labe nedaleko mostu
Pavla Wonky, připravilo na dnešek životopisné drama o Neilu Armstrongovi, pod jehož velením přistála posádka Apolla 11 v
roce 1969 na Měsíci. Jaký měl vlastně život? To prozradí...

Film přiblíží život Neila Armstronga URL
WEB , Datum: 27.07.2019 , 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 , které promítá každý prázdninový večer na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky,
připravilo na sobotu životopisné drama o Neilu Armstrongovi, pod jehož velením přistála posádka Apolla 11 v roce 1969 na
Měsíci. "Jaký měl vlastně život? To prozradí snímek První...

Film přiblíží život Neila Armstronga URL
WEB , Datum: 27.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino , které promítá každý prázdninový večer na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky,
připravilo na sobotu životopisné drama o Neilu Armstrongovi, pod jehož velením přistála posádka Apolla 11 v roce 1969 na
Měsíci. Jaký měl vlastně život? To prozradí snímek První člověk,...

Letní kino u Keplera má nového provozovatele URL
WEB , Datum: 28.07.2019 , Zdroj: prahatv.eu , Autor: Jan Varga , RU / den: 40 000 , Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o. , Rubrika: Praha
...známé snímky, ale také digitálně remasterované filmy z historie české kinematografie. "Letošní rok provozuje kino nový
provozovatel Pardubické  letní  kino . My jsme se s nimi snažili domluvit takový repertoár, aby tam byly filmy, které jsou známé
pro veřejnost, takže jsou tam jak nové filmové...
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Bouřka poničila plátno pardubického  letního  kina , dočasně se nepromítá URL
WEB , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: idnes.cz , Autor: Autor:, Marek Votke , RU / den: 1 330 730 , Vydavatel: Mafra, a.s.
...teď vůbec nevím, kdy zase začneme promítat,“ přiznal Motyčka. Sobotní bouřka v Pardubicích poničila plátno místního
letního kina. / foto: Pardubické  letní  kino  Pernštejn. ...

Bouřka poničila plátno pardubického  letního  kina , dočasně se nepromítá URL
WEB , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Marek Votke , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
Sobotní podvečerní bouřka poničila plátno v oblíbeném letním kině u Labe v Pardubicích. Jeho provozovatel zatím neví, kdy se
podaří škody napravit. Dočasně se nepromítá. Plátno poničil déšť a bouřka, která se Pardubicemi prohnala v sobotu večer.
„Nové stojí osmdesát tisíc a vůbec nemám tušení, kd...

Letní kino u Keplera má nového provozovatele
TV , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: TV Praha , Zpráva: 11 , Sledovanost pořadu: 321 000 , Provozovatel: TV PRAHA, s.r.o.
...české kinematografie. Martina KAŇÁKOVÁ, autorka projektu letního kina Letošní rok provozuje kino nový provozovatel -
Pardubické  letní  kino . My jsme se snažili s nimi domluvit takový repertoár, aby tam byly filmy, které jsou známé pro veřejnost.
Takže jsou tam jak nové filmové...

Pardubické  letní  kino  nepromítá, plátno poničila bouřka URL
WEB , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...která se o víkendu prohnala Pardubicemi, poničila plátno Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které tak nepromítá. P odle
provozovatele kina Jana Motyčky potrhal plátno silný vítr, kusy plátna organizátoři sbírali po okolí. Bílá promítací plocha nyní
čeká na opravu. „Plátno je vyrobené ze...

Pardubické  letní  kino  nepromítá, plátno poničila bouřka URL
WEB , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...která se o víkendu prohnala Pardubicemi, poničila plátno Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které tak nepromítá. "Podle
provozovatele kina Jana Motyčky silný vítr potrhal plátno v místě malé trhliny, která vznikla již při jeho instalaci. Kusy plátna
organizátoři sbírali po okolí, bílá...

Bouřka zničila plátno letního kina, dočasně se nepromítá
TISK , Datum: 30.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Milan Zlinský, Marek Votke , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost:
497 508 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  Pernnaštejn má uprostřed sezony nečekané problémy. Sobotní večerní bouřka poničila obří promítací
plátno a kino muselo zavřít. Provozovatel biografu Jan Motyčka zoufale hledá náhradu a zatím netuší, kdy bude moci diváky
opět do areálu pozvat. PARDUBICE Sobotní liják, který...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 30.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...se mohou těšit na písně jako Hound Dog, Love me Tender nebo Great Balls of Fire. Kino uvede film o čarovném nápoji 31.
července od 21:30 – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Komedii Asterix a tajemství kouzelného lektvaru ve středu promítne
pardubické  letní  kino . Snímek divákům ukáže putování za...

Už dnes by mohlo být opraveno promítací plátno v pardubickém letním kině
RÁDIO , Datum: 30.07.2019 , Zdroj: Hitrádio Černá hora , Zpráva: 3 , Poslechovost pořadu: 15 524 , Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
Kateřina MALÁ, moderátorka Už dnes by mohlo být opraveno promítací plátno v pardubickém letním kině. Po sobotní bouřce
protrhl silný vítr plátno v místě malé trhliny, která vznikla už při jeho instalaci. O plátno se má postarat společnost, která ho
vyráběla. Opravit by ho podle ...

Letní kino má nové promítací plátno
TISK , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Dnes se opět naplno rozjede pardubické  letní  kino . Pořadatelům se totiž podařilo nainstalovat promítací plátno, které
utrpělo při sobotní bouřce. „Hlásím obnovení provozu Pardubického  letního  kina  Pernštejn, přestože to do poslední chvíle
nebylo jisté. Plátno bylo použito náhradní, velikostí...

Kino na Dubině
TISK , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Komediální snímek Ženy v běhu dnes uvede Pardubické  letní  kino  Dubina. Film vypráví příběh tří sester a jejich
ovdovělé matky, která se rozhodne, že společně zaběhnou maraton a splní tak poslední přání jejího manžela. Promítání začne
ve 21 hodin před dubinskou základní školou.

Kino na Dubině URL
WEB , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
Komediální snímek Ženy v běhu ve čtvrtek uvede Pardubické  letní  kino  Dubina. "Film vypráví příběh tří sester a jejich
ovdovělé matky, která se rozhodne, že společně zaběhnou maraton a splní tak poslední přání jejího manžela. Promítání začne
ve 21 hodin před dubinskou základní školou. (tom)

Kino na Dubině URL
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Kino na Dubině URL
WEB , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Infinity Prague , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...snímek Ženy v běhu ve čtvrtek uvede Pardubické  letní  kino  Dubina. Film vypráví příběh tří sester a jejich ovdovělé matky,
která se rozhodne, že společně zaběhnou maraton a splní tak poslední přání jejího manžela. Promítání začne ve 21 hodin před
dubinskou základní školou. (tom) Ilustrační...

Akce a dobrodružství v letním kině URL
WEB , Datum: 02.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...Croft je slavná postava ze série počítačových her, několikrát se podívala i na plátna kin. "4. srpna – Pardubické  letní  kino
Pernštejn Lara Croft opět v akci. Známá hledačka pokladů se loni opět dostala na filmová plátna ve snímku Tomb Raider, který
má v neděli od 21:30 hodin na programu...

Akce a dobrodružství v letním kině URL
WEB , Datum: 02.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Croft je slavná postava ze série počítačových her, několikrát se podívala i na plátna kin.4. srpna – Pardubické  letní  kino
Pernštejn Lara Croft opět v akci. Známá hledačka pokladů se loni opět dostala na filmová plátna ve snímku Tomb Raider, který
má v neděli od 21:30 hodin na programu Pardubické ...

Kino: Zažaloval rodiče, že mu dali život URL
WEB , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...chlapec zažaloval své rodiče za to, že mu dali život. O tom vypráví drama Kafarnaum, které má v sobotu od 21:30 hodin na
programu Pardubické  letní  kino  Pernštejn. "Snímek podává výpověď o životě ve slumech současného Libanonu. Extrémní
podmínky režisérka líčí z pohledu malého chlapce, přesto...

Zažaloval rodiče, že mu dali život
TISK , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Dvanáctiletý chlapec zažaloval své rodiče za to, že mu dali život. O tom vypráví drama Kafarnaum, které má dnes od 21:30
hodin na programu Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Snímek podává výpověď o životě ve slumech současného Libanonu.
Extrémní podmínky režisérka líčí z pohledu malého chlapce,...

Kino: Zažaloval rodiče, že mu dali život URL
WEB , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...chlapec zažaloval své rodiče za to, že mu dali život. O tom vypráví drama Kafarnaum, které má v sobotu od 21:30 hodin na
programu Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Snímek podává výpověď o životě ve slumech současného Libanonu. Extrémní
podmínky režisérka líčí z pohledu malého chlapce, přesto se...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...s Rudolfem Beranem a textařkou Mílou Dvořákovou, kteří pro kapelu skládají nové skladby. Akce a dobrodružství v letním
kině 4. srpna – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Lara Croft opět v akci. Známá hledačka pokladů se loni opět dostala na
filmová plátna ve snímku Tomb Raider, který má v neděli...

Foxtrot URL
WEB , Datum: 05.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Areál Pardubického  letního  kina  Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky.

Foxtrot URL
WEB , Datum: 06.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Areál Pardubického  letního  kina  Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky. Foxtrot

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 07.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...Mekota, Blekota a Jekota. Fantomas zde v jednom z dílů zachraňoval unesenou princeznu Arabelu. Prezident Blaník v letním
kině 9. srpna – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Satirickou komedii plnou narážek na českou politiku v pátek od 21:30 hodin
uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn....

Tipy Deníku
TISK , Datum: 07.08.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Vytištěno: 2 290 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy deníku
... Kdy: 8. srpna od 21 hodin Kde: Pardubické  letní  kino  Dubina Co: Chata na prodej Letní kino na Dubině uvede českou
komedii o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. Naděje na
idylický víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
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http://pardubicky.denik.cz/letni-kino/kino-na-dubine-20190801.html
https://pardubicky.denik.cz/letni-kino/akce-a-dobrodruzstvi-v-letnim-kine-20190802.html
http://pardubicky.denik.cz/letni-kino/akce-a-dobrodruzstvi-v-letnim-kine-20190802.html
https://pardubicky.denik.cz/letni-kino/kino-zazaloval-rodice-ze-mu-dali-zivot-20190803.html
http://pardubicky.denik.cz/letni-kino/kino-zazaloval-rodice-ze-mu-dali-zivot-20190803.html
https://pardubicky.denik.cz/tipy/foxtrot-371072.html
https://www.denik.cz/tipy/foxtrot-371072.html
http://www.newtonmedia.eu/


Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 08.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...zahraje například skladby od Charlese Aznavoura, Jacquese Brela nebo od ZAZ a Lary Fabian. Kino ukáže příběh Prvního
člověka 10. srpna, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Neila Armstronga, prvního muže na Měsíci, zná celý svět. O životě
kosmonauta, jenž se zapsal do dějin, vypráví snímek První...

Kino promítne film Chata na prodej URL
WEB , Datum: 08.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...kino na Dubině uvede českou komedii Chata na prodej.Kdy: 8. srpna od 21 hodin, Kde: Pardubické  letní  kino  Dubina Za
kolik: zdarma Film vypráví o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na rozlučce s chatou.
Dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že...

Kino promítne film Chata na prodej URL
WEB , Datum: 08.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy na
kulturu
...kino na Dubině uvede českou komedii Chata na prodej. "Kdy: 8. srpna od 21 hodin, Kde: Pardubické  letní  kino  DubinaZa
kolik: zdarma Film vypráví o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na rozlučce s chatou.
Dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina...

Letní hokej ukáže rozdílné kultury
TISK , Datum: 08.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Dokumentární snímek o hokeji, přátelství a rozdílnosti kultur má dnes od 21 hodin na programu
Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Film divákům ukáže cestu mladých hokejistů z východočeského Náchoda do vzdáleného
Maroka. Češi ale do Maroka nepřijeli hrát hokej, nýbrž se zblízka...

PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 09.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
... Pardubicko – V letním kině v Holicích na prostranství u kulturního domu si dnes od 21.30 hodin můžete užít pohádku Tři
oříšky pro Popelku. Pardubické  letní  kino  nabídne satirickou komedii plnou narážek na českou politiku Prezident Blaník. Obě
kina promítají zdarma. ...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 10.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...na plátně letního kina 11. srpna od 21 hodin – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Na známé filmy o boxeru Rockym navazuje
snímek Creed II, který v neděli promítne letní kino. Hlavním hrdinou filmu je Adonis Creed. Spolu s Rockym po svém boku se
Adonis snaží připravit na důležitý souboj v ringu,...

Letní kino má nové plátno URL
WEB , Datum: 11.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jaroslav Kouba , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které promítá u Wonkova mostu, má od dnešního odpoledne nové projekční plátno. To
původní bylo poškozeno při bouřce na konci července. "Zbrusu nové projekční plátno bylo částečně financováno veřejnou
sbírkou iniciovanou diváky na Facebooku," uvedl...

Letní kino má nové plátno URL
WEB , Datum: 11.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které promítá u Wonkova mostu, má od nedělního odpoledne nové projekční plátno. To
původní bylo poškozeno při bouřce na konci července. ""Zbrusu nové projekční plátno bylo částečně financováno veřejnou
sbírkou iniciovanou diváky na Facebooku," uvedl...

Pardubické  letní  kino  URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na dnešek
Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu promítá i dnes. "Nové dobrodružství z filmového světa Marvel v úterý od 21 hodin
uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Americký snímek Captain Marvel sleduje příběh Carol Danversové, kterou ztvárnila
herečka Brie Larson. Danversová je jednou z...

Letní kino - Captain Marvel URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ Letní kino - Captain Marvel Letní kino - Captain Marvel

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...ručním tiskem a dalšími řemesly. Návštěvníci si sami zkusí vyrobit drobné předměty. Captain Marvel v letním kině 13. srpna
od 21 hodin, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Nové dobrodružství z filmového světa Marvel dnes od 21 hodin uvede
Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Americký snímek Captain...

Tipy na víkend 17. a 18. srpna URL
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http://pardubicky.denik.cz/tipy-na-kulturu/kino-promitne-film-chata-na-prodej-20190805.html
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Tipy na víkend 17. a 18. srpna URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na víkend
...historického motorového vlaku, který bude vozit turisty do Slatiňan. V neděli bude dopravu z Pardubic do muzea zajišťovat
historický autobus. Pardubické  letní  kino  KDY: 17. srpna od 21 hodinKDE: Pardubické  letní  kino  Pernštejn Americký
snímek Avengers: Infinity War je předposledním dílem...

Kam v úterý na Pardubicku za zábavou URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...trenéři plánují nasadit proti hradeckému týmu co nejsilnější sestavu. Nové dobrodružství z filmového světa Marvel v úterý od
21 hodin uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Americký snímek Captain Marvel sleduje příběh Carol Danversové, kterou
ztvárnila herečka Brie Larson. Danversová je jednou z...

Kam v úterý na Pardubicku za zábavou URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jeníček Luboš , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...trenéři plánují nasadit proti hradeckému týmu co nejsilnější sestavu. Nové dobrodružství z filmového světa Marvel v úterý od
21 hodin uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Americký snímek Captain Marvel sleduje příběh Carol Danversové, kterou
ztvárnila herečka Brie Larson. Danversová je jednou...

Na nové plátno letního kina přispěli i diváci
TISK , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko - Pardubický kraj
...plátno, které poslední červencový víkend poničila bouřka, je v opravě. Podle Motyčky už ale pravděpodobně nikdy nebude
splňovat parametry pro Pardubické  letní  kino  Pernštejn. PROBLÉMY KINA „Plátno by se možná při bouřce neroztrhlo,
kdybychom měli na jeho instalaci více času,“ upozornil Motyčka...

Na nové plátno letního kina přispěli i diváci URL
WEB , Datum: 14.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jaroslav Kouba , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...plátno, které poslední červencový víkend poničila bouřka, je v opravě. Podle Motyčky už ale pravděpodobně nikdy nebude
splňovat parametry pro Pardubické  letní  kino  Pernštejn. PROBLÉMY KINA „Plátno by se možná při bouřce neroztrhlo,
kdybychom měli na jeho instalaci více času,“ upozornil Motyčka...

Letní kino - Raubíř Ralf a internet URL
WEB , Datum: 14.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ

Na nové plátno letního kina přispěli i diváci URL
WEB , Datum: 14.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...plátno, které poslední červencový víkend poničila bouřka, je v opravě. Podle Motyčky už ale pravděpodobně nikdy nebude
splňovat parametry pro Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Problémy kina „Plátno by se možná při bouřce neroztrhlo,
kdybychom měli na jeho instalaci více času,“ upozornil Motyčka na...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 14.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...písně americké rockové kapely. Plavba potrvá dvě hodiny. Kino na Dubině uvede Psí ostrov 15. srpna – Základní škola
Pardubice – Dubina Pardubické  letní  kino  Dubina ve čtvrtek od 21 hodin promítne animovaný film Psí ostrov. Příběh snímku
přenese diváky o dvacet let dopředu, do Japonska, kde psí...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní
tipy
...Vytorů, stoupení je součástí Kulturního parku Pardubice, vstupné je zdarma. Mádlův nový film v letním kině 16. srpna od 21
hodin – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Nový film režiséra Jiřího Mádla v pátek uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn.
Snímek Na střeše ukáže, co se stane, když nevraživý...

Skutečný příběh o shledání trojčat URL
WEB , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy na
dnešek
...Tři blízcí neznámí podle tvůrců poodhaluje tajemství experimentování s lidskými osudy. "KDY: 15. srpna od 21 hodinKDE:
Pardubické  letní  kino  PernštejnZA KOLIK: zdarma Ve čtvrtek od 21 hodin promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn
snímek Tři blízcí neznámí. Film divákům ukáže příběh Bobbyho,...

Tři blízcí neznámí v letním kině URL
WEB , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...Tři blízcí neznámí podle tvůrců poodhaluje tajemství experimentování s lidskými osudy. Ve čtvrtek od 21 hodin snímek
promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn. "Film divákům ukáže příběh Bobbyho, Eddyho a Davida, kteří přišli na svět v New
Yorku na začátku 60. let jako jednovaječná trojčata....

PARDUBICKO DNES

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 14 / 325

https://pardubicky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-17-a-18-srpna.html
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
... Pardubice – Dokument Tři blízcí neznámí podle tvůrců poodhaluje tajemství experimentování s lidskými osudy. Dnes od 21
hodin snímek promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Film divákům ukáže příběh Bobbyho, Eddyho a Davida, kteří přišli
na svět v New Yorku na začátku 60. let jako jednovaječná...

Tři blízcí neznámí v letním kině URL
WEB , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Tři blízcí neznámí podle tvůrců poodhaluje tajemství experimentování s lidskými osudy. Ve čtvrtek od 21 hodin snímek
promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Film divákům ukáže příběh Bobbyho, Eddyho a Davida, kteří přišli na svět v New
Yorku na začátku 60. let jako jednovaječná trojčata. Hned po...

Pátek v letních kinech na Pardubicku URL
WEB , Datum: 16.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...kina pod širým nebem lze v pátek v pardubickém okrese zažít rovnou na třech místech. " Pardubické  letní  kino  Pernštejn
promítá od 21 hodin českou dramatickou komedii Na střeše, kterou režíroval Jiří Mádl. Snímek vypráví o starém profesorovi,
který poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci....

Letní kina na třech místech
TISK , Datum: 16.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (jpr) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubicko – Kouzlo kina pod širým nebem lze dnes v pardubickém okrese zažít rovnou na třech místech. Pardubické
letní  kino  Pernštejn promítá od 21 hodin českou dramatickou komedii Na střeše, kterou režíroval Jiří Mádl. Snímek vypráví o
starém profesorovi, který poskytne dočasné útočiště...

Pátek v letních kinech na Pardubicku URL
WEB , Datum: 16.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy na
dnešek
...kina pod širým nebem lze v pátek v pardubickém okrese zažít rovnou na třech místech. " Pardubické  letní  kino  Pernštejn
promítá od 21 hodin českou dramatickou komedii Na střeše, kterou režíroval Jiří Mádl. Snímek vypráví o bručounském starém
profesorovi, který poskytne dočasné útočiště mladému...

Pátek v letních kinech na Pardubicku URL
WEB , Datum: 16.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...kina pod širým nebem lze v pátek v pardubickém okrese zažít rovnou na třech místech. Pardubické  letní  kino  Pernštejn
promítá od 21 hodin českou dramatickou komedii Na střeše, kterou režíroval Jiří Mádl. Snímek vypráví o starém profesorovi,
který poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci. Do role...

Superhrdinové v boji proti zlu URL
WEB , Datum: 17.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy na
dnešek
...snímek Avengers: Infinity War je předposledním dílem světoznámé série filmů o superhrdinech. "KDY: 17. srpna od 21
hodinKDE: Pardubické  letní  kino  PernštejnZA KOLIK: zdarma Film Avengers: Infinity War v sobotu promítne Pardubické
letní  kino  Pernštejn. Tentokrát se musí Avengers a jejich...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 17.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...v boji proti zlu 17. srpna od 21 hodin, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Americký snímek Avengers: Infinity War je
předposledním dílem světoznámé série filmů o superhrdinech. Tentokrát se musí Avengers a jejich superhrdinští spojenci
pokusit porazit mocného Thanose dřív, než jeho útok provázený...

Letní kino - Devadesátky URL
WEB , Datum: 19.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Uvolněný a autentický americký film o dospívání, skejtování a prvních večírcích. Pardubické  letní  kino

Letní kino - Devadesátky URL
WEB , Datum: 20.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Uvolněný a autentický americký film o dospívání, skejtování a prvních večírcích. Pardubické  letní  kino

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 20.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...z pardubického přístavu v 19:15 hodin, plavba s ochutnávkou potrvá dvě hodiny. Kryštůfek Robin v letním kině 21. srpna od
21 hodin – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Rodinný film Kryštůfek Robin, který ve středu uvede Pardubické  letní  kino
Pernštejn, zavede diváky do světa Medvídka Pú a jeho...

Letní kino - Kryštůfek Robin URL
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Letní kino - Kryštůfek Robin URL
WEB , Datum: 21.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 21.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...slámě, hlíně, ale i dřevu, lnu, konopí, ovčí vlně a dalším šetrným materiálům. Kino ukáže příběh Diega Maradony 22. srpna
od 21 hodin, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Příběh slavného argentinského fotbalisty Diega Maradony se letos dočkal
filmového zpracování. Ve čtvrtek promítne snímek Diego...

Letní kino - Diego Maradona URL
WEB , Datum: 22.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ

Mimoni a padouši v kině na Dubině URL
WEB , Datum: 22.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
...pokračování příběhu padoucha Grua a jeho žlutých kumpánů Mimoňů ve čtvrtek od 21 hodin promítne Pardubické  letní
kino  Dubina. "Animovaná pohádka Já, padouch 3 vypráví o bývalém zločinci Gruovi, který má problémů až nad hlavu. Mezi
prsty mu proklouzl nejhledanější zlosyn na světě, a tak ho...

Mimoni a padouši v kině na Dubině
TISK , Datum: 22.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Třetí pokračování příběhu padoucha Grua a jeho žlutých kumpánů Mimoňů dnes od 21 hodin promítne
Pardubické  letní  kino  Dubina. Animovaná pohádka Já, padouch 3 vypráví o bývalém zločinci Gruovi, který má problémů až
nad hlavu. Mezi prsty mu proklouzl nejhledanější zlosyn na světě,...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 22.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...Na programu jsou také ukázky dravců, tvořivé dílny a vystoupení country kapely. Dobrodružství Black Panthera 24. srpna od
21 hodin, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Další superhrdinský film od studia Marvel v sobotu promítne Pardubické  letní
kino . Snímek Black Panther je dobrodružstvím...

Mimoni a padouši v kině na Dubině URL
WEB , Datum: 22.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...pokračování příběhu padoucha Grua a jeho žlutých kumpánů Mimoňů ve čtvrtek od 21 hodin promítne Pardubické  letní
kino  Dubina. Animovaná pohádka Já, padouch 3 vypráví o bývalém zločinci Gruovi, který má problémů až nad hlavu. Mezi
prsty mu proklouzl nejhledanější zlosyn na světě, a tak ho vyhodili...

Dagmar Peckové vybrala povolání Rusalka. Už v šesti letech URL
WEB , Datum: 23.08.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Jakub Malý , RU / den: 68 220 , Vydavatel: rozhlas.cz
Rodačka z Pardubického kraje dobře ví, odkud pochází. Tvrdí, že jí Chrudim dala křídla, aby se mohla rozletět do světa. Městu
to vrací festivalem Zlatá pecka. Třetí ročník potrvá od 25. srpna do 2. září. „Zazní folk, jazz. Mezi další žánry patří činohra,
výtvarná výstava, film. Festival obsahuje pe...

Letní kino - Chata na prodej URL
WEB , Datum: 23.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ

Dagmar Peckové vybrala povolání Rusalka. Už v šesti letech URL
WEB , Datum: 23.08.2019 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: Klasika
Rodačka z Pardubického kraje dobře ví, odkud pochází. Tvrdí, že jí Chrudim dala křídla, aby se mohla rozletět do světa. Městu
to vrací festivalem Zlatá pecka. Třetí ročník potrvá od 25. srpna do 2. září. „Zazní folk, jazz. Mezi další žánry patří činohra,
výtvarná výstava, film. Festival obsahuje pe...

Víkendová nabídka je bohatá: Koně, motorky, pivo, film i trilobiti URL
WEB , Datum: 24.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...potoka spojenou s naučným kvízem. Na programu jsou také ukázky dravců, tvořivé dílny a vystoupení country kapely. O
víkendu také dál promítá Pardubické  letní  kino  Pernštejn u Wonkova mostu. V sobotu promítne další superhrdinský film od
studia Marvel. Snímek Black Panther je dobrodružstvím...

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 24.08.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní
tipy
...průměrem ve městě, a Gorale originale Pardubicensis, hrající svérázné historické písně. Superhrdinské letní kino 25. srpna
od 21 hodin – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Filmový svět superhrdinů se rozrostl o novou kapitolou. Snímek Ant-Man a
Wasp představuje dobrodružství lidí, kteří mají...
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Víkendová nabídka je bohatá: Koně, motorky, pivo, film i trilobiti URL
WEB , Datum: 24.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...potoka spojenou s naučným kvízem. Na programu jsou také ukázky dravců, tvořivé dílny a vystoupení country kapely. O
víkendu také dál promítá Pardubické  letní  kino  Pernštejn u Wonkova mostu. V sobotu promítne další superhrdinský film od
studia Marvel. Snímek Black Panther je dobrodružstvím...

Do kina přijde Pecková i herečka Vašáryová
TISK , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 512 , Prodáno: 108 820 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Velmi důstojně graduje letošní program 14. ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn, promítající celé léto na pravém
břehu Labe, u mostu Pavla Wonky. Mezzosopranistka světového formátu Dagmar Pecková tu společně s legendou
československého filmu Magdou Vášáryovou osobně uvedou dnes od 21 hodin...

Rusalka (Doprovodný program festivalu Zlatá pecka) URL
WEB , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ

Rusalku uvedou hvězdy
TISK , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: Právo , Strana: 10 , Autor: (ner) , Vytištěno: 115 836 , Prodáno: 65 733 , Čtenost: 215 477 , Vydavatel: Borgis, a.s. ,
Rubrika: Severovýchodní Čechy
...14. ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn, promítající celé léto v novém areálu „Za vodou“ na pravém břehu Labe
vedle mostu Pavla Wonky, graduje stylově a s noblesní účastí. Mezzosopranistka Dagmar Pecková tu společně s legendou
československého filmu Magdou Vášáryovou osobně uvedou v úterý...

Tipy deníku
TISK , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Autor: Pavlína Roztočilová , Vytištěno: 2 290 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Tipy deníku
... Kdy: 30. srpna 2019 od 21:00 Kde: Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu Co: Teroristka Pardubické  letní  kino  uvede
film Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli. Komedie vypráví příběh učitelky v penzi, která se rozhodne postavit arogantnímu
lokálnímu zlu. Sežene si zbraň, ale brzy zjistí,...

Letní kino - Asterix a tajemství kouzelného lektvaru URL
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Letní tipy deníku
...a Vikingové na Dubině 29. srpna od 21 hodin – Pardubické  letní  kino  Dubina Třetí pokračování animované pohádky Jak
vycvičit draka promítne ve čtvrtek Pardubické  letní  kino  na Dubině. Hlavním hrdinou filmu je mladý náčelník Škyťák, který
vládne dračímu ráji obývanému Vikingy. Když začne drakům...

Festival Zlatá pecka pokračuje v pardubickém divadle URL
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: operaplus.cz , Autor: Rusalenka Zlatá, Radoslav Vnenčák , RU / den: 5 000 , Vydavatel: Opera Plus z.s.
...Turzonovová (zpívá Milada Šubrtová), hajný – Josef Karlík (zpívá Jaroslav Stříška), kuchtík – Dagmar Veškrnová (zpívá
Daniela Šounová). Do Pardubického  letního  kina  Pernštejn přijela film představit paní Dagmar Pecková. Úspěšně
pokračovalo i dění na Festivalovém pódiu, které je pro diváky...

Letní kino - Bumblebee URL
WEB , Datum: 29.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ

Teroristka i Mars. Soutěž filmového smíchu se blíží URL
WEB , Datum: 12.09.2019 , Zdroj: denik.cz , Autor: Jana Podskalská , RU / den: 312 070 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Film
Už čtvrtou dekádu odstartuje v sobotu Festival české filmové komedie v Novém Městě nad Metují. Nabídne téměř třicet projekcí
v soutěžní a nesoutěžní sekci plus doprovodný program s hudbou, tancem a dílnami. "Slavnostní sobotní program 14. září
zahájí koncert Báry Basikové. O výhru – hrnec smíc...

Letošní rok byl zatěžkávací zkouškou, říká promotér letního kina Jan Motyčka
TISK , Datum: 30.09.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 3 , Autor: HANA TOMÁNKOVÁ , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
... Jan Motyčka provozuje Pardubické  letní  kino  Pernštejn čtrnáct let. Za tu dobu se bezplatné prázdninové promítání stalo v
Pardubicích samozřejmostí. Letní kino však muselo v poslední době čelit řadě problémů. Přesto se promotér nechce projektu
letního kina vzdát. „Vlastní dítě taky nepošlete do...

Radnice kritiku odmítá
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Radnice kritiku odmítá
TISK , Datum: 30.09.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 3 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
...adresuje. O fatálním nepochopení dotační politiky města žadatelem svědčí jeho stesky na finanční podporu. Město Pardubice
zařadilo projekt Pardubického  letního  kina  mezi takzvané Pardubické tahouny, tím má projekt zajištěnou dlouhodobou
finanční podporu. V případě letního kina 600 tisíc korun...

Letošní rok byl zatěžkávací zkouškou, říká promotér letního kina Jan URL
WEB , Datum: 01.10.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Motyčka provozuje Pardubické  letní  kino  Pernštejn čtrnáct let. Za tu dobu se bezplatné prázdninové promítání stalo v
Pardubicích samozřejmostí. Letní kino však muselo v poslední době čelit řadě problémů. Přesto se promotér nechce projektu
letního kina vzdát. „Vlastní dítě taky nepošlete do...

Letošní rok byl zatěžkávací zkouškou, říká promotér letního kina Jan Motyčka URL
WEB , Datum: 01.10.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: autor externí , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...Motyčka provozuje Pardubické  letní  kino  Pernštejn čtrnáct let. Za tu dobu se bezplatné prázdninové promítání stalo v
Pardubicích samozřejmostí. Letní kino však muselo v poslední době čelit řadě problémů. Přesto se promotér nechce projektu
letního kina vzdát. „Vlastní dítě taky nepošlete do...

Fórum čtenářů, vaše dopisy
TISK , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Vytištěno: 134 379 , Prodáno: 113 196 , Čtenost: 497 508 , Vydavatel: Mafra, a.s. ,
Rubrika: Kraj Pardubický
...mailujte: Za Pasáží 1609, Pardubice 530 00, redpa@mfdnes.cz, tel. 467303111 Dočkají se Pardubice stálého a důstojného
letního kina? Pardubické  letní  kino  je už řadu let oblíbeným prázdninovým cílem občanů. Je nejnavštěvovanějším českým
letním kinem a významnou aktivitou i v rámci střední...
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Nový rok přinese tradiční akce, jedny volby i důležité opravy URL
WEB , Datum: 01.01.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000
Zavedené akce, jako je divadelní Festival smíchu v Pardubicích nebo stále velmi oblíbené hudební festivaly. 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.

Portál iDNES.cz přináší přehled nejočekávanějších událostí z oblasti kultury, sportu, politiky i investic v Pardubickém kraji. 
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. 
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 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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Nový rok přinese tradiční akce, jedny volby i důležité opravy URL
WEB , Datum: 01.01.2019 , Zdroj: 24zpravy.com , RU / den: 150 000
Portál iDNES.cz přináší přehled nejočekávanějších událostí z oblasti kultury, sportu, politiky i investic v Pardubickém
kraji.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 připraveni také bohati doprovodni
program. 
Zakončení hokejové sezony 
Základní část hokejové extraligy končí začátkem března. Tou dobou bude možná ta nejdůležitější část ročníku hokejistům
Dynama teprve začínat. Pokud virazně nezlepší své vikony, je pravděpodobné, že budou hrát nejen play out, ale také baráž a
bojovat o svou extraligovou příslušnost. Pardubice jsou přitom timem, kteri nejdéle nepřetržitě hraje nejvyšší soutěž. 
Letní kino 
Pardubické  letní  kino  zahájí v květnu svůj čtrnácti 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. Evropski parlament je jedinim orgánem Unie, do kterého mají občané členskich 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
nejviznamnějších poválečnich funkcionalistickich staveb v regionu oslavila letos 1. května 60 let od svého otevření. 
Oprava Letního stadionu 
V polovině roku by také měly bit 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 historickich tribun. 
Czech Open 
Již třicáti ročník zahájí mezinárodní festival šachu a her Czech Open 
11. července a potrvá až do 28. července. Oblíbeni festival se těší široké účasti hráčů z celého světa. Kromě šachu je možné
soutěžit i v jinich 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 různich 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 zvihodněnou 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 zvihodněnou 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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Nový rok přinese tradiční akce, jedny volby i důležité opravy URL
WEB , Datum: 01.01.2019 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Zuzana Zlinská , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Zavedené akce, jako je divadelní Festival smíchu v Pardubicích nebo stále velmi oblíbené hudební festivaly. 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.

Portál iDNES.cz přináší přehled nejočekávanějších událostí z oblasti kultury, sportu, politiky i investic v Pardubickém kraji.
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. 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 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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Letní kino bude už letos fungovat od května do září
TISK , Datum: 02.01.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 135 770 , Prodáno: 111 304 , Čtenost: 533 945 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  bude příští rok promítat mnohem déle, než si lidé zvykli. Bezplatné promítání začne už 14. května a
skončí až 14. září. Pořadatelé navíc slibují výrazné zlepšení podmínek pro diváky v novém areálu, což jim umožní hlavně to, že
mají jistotu setrvání na břehu Labe. 

PARDUBICE Lidé z Pardubic a okolí už 13 let mohou trávit každý prázdninový večer zadarmo v letním kině. Letos si však
oblíbenou zábavu budou moci užívat mnohem déle. Hlavní pořadatel bezplatného promítání se rozhodl naplno využít možností
nového areálu u Wonkova mostu a chce promítat plné čtyři měsíce v kuse. 
„Prvním odtajněným překvapením je významné rozšíření počtu promítacích dní 14. ročníku Pardubického  letního  kina .
Začátek promítání bude 14. května a konec až 14. září,“ uvedl Jan Motyčka. 
Změn bude ale více. Pořadatelé chtějí výrazně zvýšit kvalitu areálu, který díky jistotě setrvání na jednom místě mohou budovat
více „napevno“. „Zásadní by měla být proměna zázemí, koncipovaného nikoliv jako dočasné a improvizované tábořiště
dvouměsíčního festivalu, nýbrž jako víceúčelový areál s kapacitou až čtyři tisíc diváků budovaný s výhledem dlouholetého
využití,“ uvedl Motyčka. S tím podle něj souvisí možnost mnoha inovací, mimo jiné nové prostorové ozvučení minimalizující
hladinu zvuku mimo areál, scénické osvětlení, nové bary a restaurace, dětská hřiště, sekce rozdělené na kuřácké a nekuřácké,
profesionální security a mnoho dalších překvapení. To vše má respektovat významný krajinný fenomén, který si Pardubice jako
jedno z mála měst v Evropě doposud udržují. „Z centra města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu kina na břehu Labe dojít
za několik málo minut. Je to pro nás naprosto ideální místo a má smysl ho rozvíjet,“ doplnil Motyčka. 
To, co se však za třináct let konání největšího biografu pod širým nebem v České republice osvědčilo, zůstane zachováno.
Tedy projekce zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelné návštěvy tvůrců k filmovým projekcím. 
„Současně zůstane zachován velký akcent na dramaturgickou skladbu programu. Nezařazujeme totiž filmy ad hoc, ale
systematicky,“ řekl Jan Motyčka. 
Nadále tak bude platit, že středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení
snímků oceněných Oscarem a neděle patří celosvětově úspěšným hitům. 
Přesto má letní kino i své velké problémy. Podle oficiálního dokumentu, který poslal Motyčka na magistrát, jenž mu ročně dává
600 tisíc dotace, kino loni prodělalo půl milionu. Podle Motyčky musel ztrátu hradit ze svého. „Velmi se nám prodražila nutná
elektrifikace areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat prodlužovačkou, velice brzy vzala za své. Ze začátku
zajišťovaly ‚pohon‘ kina agregáty, což nás stálo hodně na naftě, a pak jsme museli budovat kilometr dlouhé nadzemní vedení
vysokého napětí. Náklady spojené s touto stavbou byly vysoké,“ dodal Motyčka, který v kině trávil každý letní večer a právě s
přívodem proudu se trápil celý červenec. 
„Celý organizační tým se celé léto ze všech sil snažil, aby se diváci i přes tyto polní podmínky – obrazně i doslova – cítili
komfortně. Letošní ročník byl však pohledem pořadatelů ten nejnáročnější, a to samozřejmě včetně ekonomických
konsekvencí,“ řekla prezidentka letního kina a bývalá starostka prvního obvodu, za jejíž vlády kino vznikalo, Hana Tomanová. 
Pořadatelé se však od politiků dočkali odměny v podobě toho, že jim pronajali pozemek na břehu Labe na pět let a navíc
podepsali opci na dalších pět sezon. „Věříme, že nyní, díky vstřícnosti vedení města a podepsané smlouvě na pronájem
prostoru pro letní kino na pět let s následnou pětiletou opcí, se podaří aktuální finanční situaci letního kina stabilizovat,“ řekl
předseda spolku Zelená brána Polabí Leoš Kvapil, který kino podporuje. 
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Pardubické  letní  kino  bude letos promítat celé 4 měsíce
RÁDIO , Datum: 03.01.2019 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 2 153

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka 
Pardubické  letní  kino  bude letos promítat celé 4 měsíce. Diváci ho už podruhé najdou na přírodním prostranství u Wonkova
mostu. Návštěvníkům se ale otevře už 14. května a zůstane v provozu až do poloviny září. Pořadatelé chtějí v prostoru
vybudovat nové, komfortnější zázemí. To jim umožní jistota dlouhodobějšího pronájmu. Areál podle promotéra Jana Motyčky
ale nabízí i další výhody.

Jan MOTYČKA 
Protože je v bezprostředním centru města, ten areál navíc skýtá řadu dalších možností a už ten fakt, že se vlastně nebude
muset stěhovat z místa na místo, tak dává obrovské možnosti využití nejen pro letní kino, ale pro spoustu sportovních,
kulturních i jiných akcí jako komornějšího nebo spíš tiššího charakteru.

Pardubické  letní  kino  bude letos fungovat od května do září URL
WEB , Datum: 03.01.2019 , Zdroj: 24zpravy.com , RU / den: 150 000
Lidé z Pardubic a okolí už 13 let mohou trávit každi prázdninovi večer zadarmo v letním kině. Letos si však oblíbenou zábavu
budou moci užívat mnohem déle.

Hlavní pořadatel bezplatného promítání se rozhodl naplno využít možností nového areálu u Wonkova mostu a chce promítat
plné čtyři měsíce v kuse. 
„Prvním odtajněnim překvapením je viznamné rozšíření počtu promítacích dní 14. ročníku Pardubického  letního  kina .
Začátek promítání bude 14. května a konec až 14. září,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Změn bude ale více. Pořadatelé chtějí virazně zvišit kvalitu areálu, kteri díky jistotě setrvání na jednom místě mohou budovat
více „napevno“. „Zásadní by měla bit proměna zázemí, koncipovaného nikoliv jako dočasné a improvizované tábořiště
dvouměsíčního festivalu, nibrž jako víceúčelovi areál s kapacitou až čtyři tisíce diváků budovani s vihledem dlouholetého
využití,“ uvedl Motyčka. 
S tím podle něj souvisí možnost mnoha inovací, mimo jiné nové prostorové ozvučení minimalizující hladinu zvuku mimo areál,
scénické osvětlení, nové bary a restaurace, dětská hřiště, sekce rozdělené na kuřácké a nekuřácké, profesionální security a
mnoho dalších překvapení. To vše má respektovat viznamni krajinni fenomén, kteri si Pardubice jako jedno z mála měst v
Evropě doposud udržují. „Z centra města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu kina na břehu Labe dojít za několik málo
minut. Je to pro nás naprosto ideální místo a má smysl ho rozvíjet,“ doplnil Motyčka. 
To, co se však za třináct let konání největšího biografu pod širim nebem v České republice osvědčilo, zůstane zachováno.
Tedy projekce zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelné návštěvy tvůrců k filmovim projekcím. 
„Současně zůstane zachován velki akcent na dramaturgickou skladbu programu. Nezařazujeme totiž filmy ad hoc, ale
systematicky,“ řekl Jan Motyčka. 
Nadále tak bude platit, že středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení
snímků oceněnich Oscarem a neděle patří celosvětově úspěšnim hitům. 
Loni kino prodělalo půl milionu 
Přesto má letní kino i své velké problémy. Podle oficiálního dokumentu, kteri poslal Motyčka na magistrát, jenž mu ročně dává
600 tisíc dotace, kino loni prodělalo půl milionu. Podle Motyčky musel ztrátu hradit ze svého. 
„Velmi se nám prodražila nutná elektrifikace areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat prodlužovačkou,
velice brzy vzala za své. Ze začátku zajišťovaly ‚pohon‘kina agregáty, což nás stálo hodně na naftě, a pak jsme museli budovat
kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého napětí. Náklady spojené s touto stavbou byly vysoké,“ dodal Motyčka, kteri v kině
trávil každi letní večer a právě s přívodem proudu se trápil celi červenec. 
„Celi organizační tim se celé léto ze všech sil snažil, aby se diváci i přes tyto polní podmínky – obrazně i doslova – cítili
komfortně. Letošní ročník byl však pohledem pořadatelů ten nejnáročnější, a to samozřejmě včetně ekonomickich
konsekvencí,“ řekla prezidentka letního kina a bivalá starostka prvního obvodu, za jejíž vlády kino vznikalo, Hana Tomanová. 
Pořadatelé se však od politiků dočkali odměny v podobě toho, že jim pronajali pozemek na břehu Labe na pět let a navíc
podepsali opci na dalších pět sezon. „Věříme, že nyní, díky vstřícnosti vedení města a podepsané smlouvě na pronájem
prostoru pro letní kino na pět let s následnou pětiletou opcí, se podaří aktuální finanční situaci letního kina stabilizovat,“ řekl
předseda spolku Zelená brána Polabí Leoš Kvapil, kteri kino podporuje. 
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Pardubické  letní  kino  bude letos fungovat od května do září URL
WEB , Datum: 03.01.2019 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  bude v letošním roce promítat mnohem déle, než si lidé zvykli. Bezplatné promítání začne už 14.
května a skončí až 14. září. Pořadatelé navíc slibují výrazné zlepšení podmínek pro diváky v novém areálu, což jim umožní
hlavně to, že mají jistotu setrvání na břehu Labe.

Lidé z Pardubic a okolí už 13 let mohou trávit každý prázdninový večer zadarmo v letním kině. Letos si však oblíbenou zábavu
budou moci užívat mnohem déle. Hlavní pořadatel bezplatného promítání se rozhodl naplno využít možností nového areálu u
Wonkova mostu a chce promítat plné čtyři měsíce v kuse.

„Prvním odtajněným překvapením je významné rozšíření počtu promítacích dní 14. ročníku Pardubického  letního  kina .
Začátek promítání bude 14. května a konec až 14. září,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka.
Změn bude ale více. Pořadatelé chtějí výrazně zvýšit kvalitu areálu, který díky jistotě setrvání na jednom místě mohou budovat
více „napevno“.

„Zásadní by měla být proměna zázemí, koncipovaného nikoliv jako dočasné a improvizované tábořiště dvouměsíčního festivalu,
nýbrž jako víceúčelový areál s kapacitou až čtyři tisíce diváků budovaný s výhledem dlouholetého využití,“ uvedl Motyčka. 
S tím podle něj souvisí možnost mnoha inovací, mimo jiné nové prostorové ozvučení minimalizující hladinu zvuku mimo areál,
scénické osvětlení, nové bary a restaurace, dětská hřiště, sekce rozdělené na kuřácké a nekuřácké, profesionální security a
mnoho dalších překvapení. To vše má respektovat významný krajinný fenomén, který si Pardubice jako jedno z mála měst v
Evropě doposud udržují.

„Z centra města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu kina na břehu Labe dojít za několik málo minut. Je to pro nás naprosto
ideální místo a má smysl ho rozvíjet,“ doplnil Motyčka.
To, co se však za třináct let konání největšího biografu pod širým nebem v České republice osvědčilo, zůstane zachováno.
Tedy projekce zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelné návštěvy tvůrců k filmovým projekcím.
„Současně zůstane zachován velký akcent na dramaturgickou skladbu programu. Nezařazujeme totiž filmy ad hoc, ale
systematicky,“ řekl Jan Motyčka.
Nadále tak bude platit, že středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení
snímků oceněných Oscarem a neděle patří celosvětově úspěšným hitům. Loni kino prodělalo půl milionu
Přesto má letní kino i své velké problémy. Podle oficiálního dokumentu, který poslal Motyčka na magistrát, jenž mu ročně dává
600 tisíc dotace, kino loni prodělalo půl milionu. Podle Motyčky musel ztrátu hradit ze svého. 
„Velmi se nám prodražila nutná elektrifikace areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat prodlužovačkou,
velice brzy vzala za své. Ze začátku zajišťovaly ‚pohon‘ kina agregáty, což nás stálo hodně na naftě, a pak jsme museli budovat
kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého napětí. Náklady spojené s touto stavbou byly vysoké,“ dodal Motyčka, který v kině
trávil každý letní večer a právě s přívodem proudu se trápil celý červenec.
„Celý organizační tým se celé léto ze všech sil snažil, aby se diváci i přes tyto polní podmínky – obrazně i doslova – cítili
komfortně. Letošní ročník byl však pohledem pořadatelů ten nejnáročnější, a to samozřejmě včetně ekonomických
konsekvencí,“ řekla prezidentka letního kina a bývalá starostka prvního obvodu, za jejíž vlády kino vznikalo, Hana Tomanová.
Pořadatelé se však od politiků dočkali odměny v podobě toho, že jim pronajali pozemek na břehu Labe na pět let a navíc
podepsali opci na dalších pět sezon.

„Věříme, že nyní, díky vstřícnosti vedení města a podepsané smlouvě na pronájem prostoru pro letní kino na pět let s
následnou pětiletou opcí, se podaří aktuální finanční situaci letního kina stabilizovat,“ řekl předseda spolku Zelená brána
Polabí Leoš Kvapil, který kino podporuje.
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Pardubické  letní  kino  bude letos fungovat od května do září URL
WEB , Datum: 03.01.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Tomáš Kubelka , RU / den: 25 000
Pardubické  letní  kino  bude v letošním roce promítat mnohem déle, než si lidé zvykli. Bezplatné promítání začne už 14.
května a skončí až 14. září. Pořadatelé navíc slibují výrazné zlepšení podmínek pro diváky v novém areálu, což jim umožní
hlavně to, že mají jistotu setrvání na břehu Labe.

Lidé z Pardubic a okolí už 13 let mohou trávit každý prázdninový večer zadarmo v letním kině. Letos si však oblíbenou zábavu
budou moci užívat mnohem déle. Hlavní pořadatel bezplatného promítání se rozhodl naplno využít možností nového areálu u
Wonkova mostu a chce promítat plné čtyři měsíce v kuse. 
„Prvním odtajněným překvapením je významné rozšíření počtu promítacích dní 14. ročníku Pardubického  letního  kina .
Začátek promítání bude 14. května a konec až 14. září,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Změn bude ale více. Pořadatelé chtějí výrazně zvýšit kvalitu areálu, který díky jistotě setrvání na jednom místě mohou budovat
více „napevno“. „Zásadní by měla být proměna zázemí, koncipovaného nikoliv jako dočasné a improvizované tábořiště
dvouměsíčního festivalu, nýbrž jako víceúčelový areál s kapacitou až čtyři tisíce diváků budovaný s výhledem dlouholetého
využití,“ uvedl Motyčka. 
S tím podle něj souvisí možnost mnoha inovací, mimo jiné nové prostorové ozvučení minimalizující hladinu zvuku mimo areál,
scénické osvětlení, nové bary a restaurace, dětská hřiště, sekce rozdělené na kuřácké a nekuřácké, profesionální security a
mnoho dalších překvapení. To vše má respektovat významný krajinný fenomén, který si Pardubice jako jedno z mála měst v
Evropě doposud udržují. „Z centra města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu kina na břehu Labe dojít za několik málo
minut. Je to pro nás naprosto ideální místo a má smysl ho rozvíjet,“ doplnil Motyčka. 
To, co se však za třináct let konání největšího biografu pod širým nebem v České republice osvědčilo, zůstane zachováno.
Tedy projekce zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelné návštěvy tvůrců k filmovým projekcím. 
„Současně zůstane zachován velký akcent na dramaturgickou skladbu programu. Nezařazujeme totiž filmy ad hoc, ale
systematicky,“ řekl Jan Motyčka. 
Nadále tak bude platit, že středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení
snímků oceněných Oscarem a neděle patří celosvětově úspěšným hitům. 
Loni kino prodělalo půl milionu 
Přesto má letní kino i své velké problémy. Podle oficiálního dokumentu, který poslal Motyčka na magistrát, jenž mu ročně dává
600 tisíc dotace, kino loni prodělalo půl milionu. Podle Motyčky musel ztrátu hradit ze svého. 
„Velmi se nám prodražila nutná elektrifikace areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat prodlužovačkou,
velice brzy vzala za své. Ze začátku zajišťovaly ‚pohon‘kina agregáty, což nás stálo hodně na naftě, a pak jsme museli budovat
kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého napětí. Náklady spojené s touto stavbou byly vysoké,“ dodal Motyčka, který v kině
trávil každý letní večer a právě s přívodem proudu se trápil celý červenec. 
„Celý organizační tým se celé léto ze všech sil snažil, aby se diváci i přes tyto polní podmínky – obrazně i doslova – cítili
komfortně. Letošní ročník byl však pohledem pořadatelů ten nejnáročnější, a to samozřejmě včetně ekonomických
konsekvencí,“ řekla prezidentka letního kina a bývalá starostka prvního obvodu, za jejíž vlády kino vznikalo, Hana Tomanová. 
Pořadatelé se však od politiků dočkali odměny v podobě toho, že jim pronajali pozemek na břehu Labe na pět let a navíc
podepsali opci na dalších pět sezon. „Věříme, že nyní, díky vstřícnosti vedení města a podepsané smlouvě na pronájem
prostoru pro letní kino na pět let s následnou pětiletou opcí, se podaří aktuální finanční situaci letního kina stabilizovat,“ řekl
předseda spolku Zelená brána Polabí Leoš Kvapil, který kino podporuje. 
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Zimní kluziště v letním kině? Pardubice možná budou mít unikát URL
WEB , Datum: 04.01.2019 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , RU / den: 39 562 , Rubrika: Film
Pardubické  letní  kino  se už začíná připravovat na novou sezonu. Areál u Wonkova mostu se totiž lidem otevře už v půlce
května a promítat se bude až do 14. září.

Pořadatelé proto chtějí nejen výrazně vylepšit zázemí pro diváky, ale nabídnout jim také dvojnásobnou dávku filmů. Promítat se
bude zdarma, každý večer a po dobu čtyř měsíců.
Od počátku pořadatelé věděli, že by na tomto místě chtěli zůstat, protože je to u řeky, v přírodě, ale zároveň v centru. To také
vyšlo, město pronajalo pozemek i na dalších pět sezon.
Lepší zvuk, zázemí i dodávka proudu
Minulý rok se ale nepromítalo úplně bez problémů. Pořadatelé museli celý areál elektrifikovat. Představa, že tam proud bude
možné dostat prodlužovačkou, totiž rychle vzala za své. Bylo nutné vybudovat kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého
napětí. Provoz letního kina pak celý červenec zajišťovaly agregáty, takže náklady na naftu hodně navýšily rozpočet celého
projektu.
V letošní sezóně se tedy kino chystá promítat čtyři měsíce. Zpočátku pouze o víkendech, následně i podle návštěvnosti
případně i ve všední dny. Kino má nabídnout divákovi výrazně vyšší kvalitu zázemí, vzniknout by tady mohl víceúčelový areál s
kapacitou až 4 tisíce diváků. S tím souvisí i nové prostorové ozvučení, které bude snižovat hladinu zvuku mimo areál, přibyde
scénické osvětlení, nové bary, restaurace, dětské hřiště a další věci.
Areál by se měl otevřít 14. května, promotéři chystají mimořádné projekce, premiéry, návštěvy filmových delegací a ponechají
stejnou dramaturgickou skladbu, o prázdninách tak nadále bude platit, že středy budou patřit dětem, pátky domácí tvorbě, v
sobotu uvidíme oscarové filmy a v neděli celosvětové úspěšné hity. Kino by se mělo uzavřít 14. září.
Zimní kluziště v letním kině?
Podle Jana Motyčky, který kino provozuje, areál nabízí i další využití možnosti pro sportovní, kulturní i jiné akce. Dovede si
představit i podobné kluziště, které vzniklo na pardubickém dostihovém závodišti: „Tady by stačilo pár chladících trubek,
přečerpat trochu vody z Labe a máte krásné kluziště v centru města,“ plánuje Motyčka.
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Zimní kluziště v letním kině? Pardubice možná budou mít unikát URL
WEB , Datum: 04.01.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , RU / den: 68 220
Pardubické  letní  kino  se už začíná připravovat na novou sezonu. Areál u Wonkova mostu se totiž lidem otevře už v půlce
května a promítat se bude až do 14. září.

Pořadatelé proto chtějí nejen výrazně vylepšit zázemí pro diváky, ale nabídnout jim také dvojnásobnou dávku filmů. Promítá se
zdarma, každý večer a po dobu čtyř měsíců. 
Od počátku pořadatelé věděli, že by na tomto místě chtěli zůstat, protože je to u řeky, v přírodě, ale zároveň v centru. To také
vyšlo, město pronajalo pozemek i na dalších pět sezon. 
Minulý rok se ale nepromítalo úplně bez problémů. Pořadatelé museli celý areál elektrifikovat. Představa, že tam proud bude
možné dostat prodlužovačkou, totiž rychle vzala za své. Muselo se vybudovat kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého
napětí. Provoz letního kina pak celý červenec zajišťovaly agregáty, takže náklady na naftu hodně navýšily rozpočet celého
projektu. 
Přesuny letního kina 
Letní kino začalo promítat před 13 lety v pardubických Tyršových sadech, po dobu rekonstrukce parku se přestěhovalo na
prostranství vedle skateparku u nádraží, na jeden rok se k Tyršovým sadům vrátilo a loni se pořadatelé usídlili v přírodním
prostředí vedle Wonkova mostu u řeky Labe. 
Teď se tedy kino chystá promítat celé čtyři měsíce. Pořadatel se rozhodl naplno využít areál u Wonkova mostu. Kino má
nabídnout divákovi výrazně vyšší kvalitu zázemí, vzniknout by tady mohl víceúčelový areál s kapacitou až 4 tisíce diváků. S tím
souvisí i nové prostorové ozvučení, které bude snižovat hladinu zvuku mimo areál, přibyde scénické osvětlení, nové bary,
restaurace, dětské hřiště a další věci. 
Areál by se měl otevřít 14. května, promítat se bude každý den, promotéři chystají mimořádné projekce, premiéry, návštěvy
filmových delegací a ponechají stejnou dramaturgickou skladbu, nadále tedy bude například platit, že středy budou patřit
dětem, pátky domácí tvorbě, v sobotu uvidíme oscarové filmy a v neděli celosvětové úspěšné hity. Kino by se pak mělo uzavřít
14. září. 
Podle Jana Motyčky, který kino provozuje, areál nabízí i další využití pro sportovní, kulturní i jiné akce. Dovede si představit i
podobné kluziště, které vzniklo na pardubickém dostihovém závodišti: „Tady by stačilo pár chladících trubek, přečerpat trochu
vody z Labe a máte krásné kluziště v centru města,“ plánuje Motyčka. 
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Pardubické  letní  kino  bude na prodej URL
WEB , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jiří Sejkora , RU / den: 60 000
Pardubice - Letní kino na břehu Labe čekají letos velké proměny.

Pardubické  letní  kino  hledá nového majitele. Ne však letní kino celé, ale pouze jeho dílčí část, jež provázela největší
prázdninový letní biograf po dlouhých třináct let. Letní kino chystá pro letošní sezonu modernizaci areálu a zároveň jiný vzhled.
Stávající vzhled budek proto už nezapadá do plánů. 
"Vzhledem k počínající modernizaci celého areálu do konceptu bohužel nezapadají. Již brzy bude viditelná proměna areálu
letního kina, koncipovaného nikoliv jako dočasné zázemí dvouměsíčního festivalu, nýbrž jako víceúčelový areál ke kapacitou až
4 000 diváků," vysvětluje provozovatel Jan Motyčka. 
Pardubické  letní  kino  dostalo požehnání na stálé místo na břehu Labe na dalších 5 let s možností prodloužení o dalších 5.
Odpadá tak každoroční stěhování a tuto výhodu chce proto provozovatel využít ke zkvalitnění zázemí. 
Krom rozprodeje části původního inventáře ale změny zahrnují také další plány v podobě mnoha inovací, mimo jiné zcela nové
prostorové ozvučení, scénické osvětlení, nové bary a restaurace, dětská hřiště, sekce rozdělené a kuřácké a nekuřácké,
profesionální security a mnoho dalších překvapení. "To vše respektující významný krajinný fenomén, který si Pardubice, jako
jedno z mála měst v Evropě doposud udržuje. Okolní krajina přímo a spojitě proniká až do jádra městské zástavby. Z centra
města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu letního kina dojít za několik málo minut," plánuje Jan Motyčka. 

Staré budky už do nově plánovaného vzhledu kina nezapadají. / Foto: Archiv Letního kina Pernštejn. 
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Pardubické  letní  kino  bude na prodej URL
WEB , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Jiří Sejkora , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Letní kino na břehu Labe čekají letos velké proměny.

" Pardubické  letní  kino  hledá nového majitele. Ne však letní kino celé, ale pouze jeho dílčí část, jež provázela největší
prázdninový letní biograf po dlouhých třináct let. Letní kino chystá pro letošní sezonu modernizaci areálu a zároveň jiný vzhled.
Stávající vzhled budek proto už nezapadá do plánů. "Vzhledem k počínající modernizaci celého areálu do konceptu bohužel
nezapadají. Již brzy bude viditelná proměna areálu letního kina, koncipovaného nikoliv jako dočasné zázemí dvouměsíčního
festivalu, nýbrž jako víceúčelový areál ke kapacitou až 4 000 diváků," vysvětluje provozovatel Jan Motyčka. Pardubické  letní
kino  dostalo požehnání na stálé místo na břehu Labe na dalších 5 let s možností prodloužení o dalších 5. Odpadá tak
každoroční stěhování a tuto výhodu chce proto provozovatel využít ke zkvalitnění zázemí.
Krom rozprodeje části původního inventáře ale změny zahrnují také další plány v podobě mnoha inovací, mimo jiné zcela nové
prostorové ozvučení, scénické osvětlení, nové bary a restaurace, dětská hřiště, sekce rozdělené a kuřácké a nekuřácké,
profesionální security a mnoho dalších překvapení. "To vše respektující významný krajinný fenomén, který si Pardubice, jako
jedno z mála měst v Evropě doposud udržuje. Okolní krajina přímo a spojitě proniká až do jádra městské zástavby. Z centra
města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu letního kina dojít za několik málo minut," plánuje Jan Motyčka."
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Letní kino bude „na prodej“
TISK , Datum: 10.01.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (sejk) , Vytištěno: 3 120 , Čtenost: 17 379 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  je na prodej. Ovšem ne biograf, ale budky, které jej tvořily po 13 let fungování. S trvalým
zázemím totiž kino nebude závislé na stěhování a pro letošní sezonu mění svůj vzhled. 

Zpět

Trháky od května do září
TISK , Datum: 25.01.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 3 , Autor: (zln) , Vytištěno: 546 014 , Čtenost: 748 586 , Rubrika: Pardubicko a Chrudimsko
Pardubické  letní  kino  letos natáhne sezonu. Oblíbené místo u Labe zůstavá 

PARDUBICE Lidé z Pardubic a okolí už 13 let mohou trávit každý prázdninový večer zadarmo v letním kině. Letos si však
oblíbenou zábavu budou moci užívat mnohem déle. Hlavní pořadatel bezplatného promítání se rozhodl naplno využít možností
nového areálu u Wonkova mostu na břehu Labe, kde chce promítat plné čtyři měsíce v kuse. 
„Prvním odtajněným překvapením je významné rozšíření počtu promítacích dní 14. ročníku Pardubického  letního  kina .
Začátek promítání bude 14. května a konec až 14. září,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Změn bude ještě více. Pořadatelé chtějí výrazně zvýšit kvalitu areálu, který díky jistotě setrvání na jednom místě mohou
budovat více „napevno“. 
„Zásadní by měla být proměna zázemí, koncipovaného nikoliv jako dočasné a improvizované tábořiště dvouměsíčního festivalu,
nýbrž jako víceúčelový areál s kapacitou až čtyři tisíce diváků budovaný s výhledem dlouholetého využití,“ uvedl Jan Motyčka. 
S tím podle něj souvisí možnost mnoha inovací, mimo jiné nové prostorové ozvučení minimalizující hladinu zvuku mimo areál,
scénické osvětlení, nové bary a restaurace, dětská hřiště, sekce rozdělené na kuřácké a nekuřácké, profesionální security a
mnoho dalších překvapení. To vše má respektovat významný krajinný fenomén, který si Pardubice jako jedno z mála měst v
Evropě doposud udržují. 
„Z centra města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu kina na břehu Labe dojít za několik málo minut. Je to pro nás naprosto
ideální místo a má smysl ho rozvíjet,“ doplnil Motyčka. 
To, co se však za třináct let konání největšího biografu pod širým nebem v České republice osvědčilo, zůstane zachováno.
Tedy projekce zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelná účast tvůrců při promítání jejich filmů. 
„Současně zůstane zachován velký akcent na dramaturgickou skladbu programu. Nezařazujeme totiž filmy ad hoc, ale
systematicky,“ řekl Motyčka. 
Nadále tak bude platit, že středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení
snímků oceněných Oscarem a neděle patří celosvětově úspěšným hitům. 
Přesto má letní kino i své velké problémy. Podle oficiálního dokumentu, který poslal Motyčka na magistrát, jenž mu ročně dává
600 tisíc dotace, kino loni prodělalo půl milionu. Podle Motyčky musel ztrátu hradit ze svého. 
„Velmi se nám prodražila nutná elektrifikace areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat prodlužovačkou,
velice brzy vzala za své. Ze začátku zajišťovaly ‚pohon‘ kina agregáty, což nás stálo hodně na naftě, a pak jsme museli budovat
kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého napětí. Náklady spojené s touto stavbou byly vysoké,“ dodal Motyčka, který v kině
trávil každý letní večer a právě s přívodem proudu se trápil celý červenec. 
Pořadatelé se však od politiků dočkali odměny v podobě pronajatého pozemku u Labe na pět let a navíc podepsali opci na
dalších pět sezon. 

Foto autor:   FOTO R. KALHOUS
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Letní kino se chystá na velké vylepšení
TISK , Datum: 16.03.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 135 712 , Prodáno: 111 612 , Čtenost: 533 945 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka po dlouhých letech dosáhl toho, že má konečně pro svoje plátno
stabilní domov. 
Politici mu pronajali louku mezi mostem Pavla Wonky a sídlištěm Polabiny minimálně na pět let, a tak zakladatel bezplatného
promítání může začít přemýšlet o vylepšení areálu. 
Zatím si nechal zpracovat studie, které ukazují, že by kino mělo získat stabilní a luxusnější zázemí než v posledních letech.
„Určitě chceme lidem nabídnout co největší komfort, a proto se pokusíme zajistit nové pavilony i výrazně pohodlnější sedačky a
další vybavení. Díky jistotě místa můžeme konečně náš areál rozvíjet,“ uvedl muž, který lidem začal servírovat filmy po celé
prázdniny poprvé v roce 2006. Pro letošek navíc slibuje výrazné rozšíření programu. „Začátek promítání bude 14. května a
konec až 14. 
září,“ dodal Motyčka. 

Foto autor:   Studie: Cinema Time, s.r.o.
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Kraj pošle peníze na střechy i kino
TISK , Datum: 30.03.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 17 379 , Rubrika: Pardubicko/Pardubický kraj
Pardubický kraj – Celkem 32 milionů korun pošle letos Pardubický kraj do kultury a památkové péče. Konkrétní dotace a jejich
výši již odsouhlasili krajští radní, některé ale ještě musí schválit zastupitelstvo.
Nejvíce peněz – přes 14 milionů korun, půjde do památek. „Letos rada schválila 48 žádostí a do zastupitelstva jde 103 ze 188
podaných žádostí,“ upřesnil náměstek hejtmana Roman Línek. Kraj přispěje například na obnovu střechy kostela Nejsvětější
Trojice v Sezemicích nebo na opravu varhan v kostele sv. Marie Magdalény v Řetové.
Z kulturních akcí kraj podpoří Hudební léto v Heřmanově Městci, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Mezinárodní hudební
festival Letohrad a další. Dotace pomohou také s péčí o sbírky, třeba Městskému muzeu Jevíčko dovolí zrestaurovat vzácný
herbář.
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Kraj schvaloval dotace do kultury a památkové péče URL
WEB , Datum: 31.03.2019 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , Autor: (jv,pardubickenovinky.cz,foto:pk) , RU / den: 40 000
Dotace schvalovali radní, některé ještě podléhají schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje.

„Nejvíce prostředků jde tradičně do památek, je to přes 14 milionů,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu
Roman Línek a pokračuje: „Ani tak nemůžeme uspokojit všechny žádosti. Letos rada schválila 48 žádostí a do Zastupitelstva
jde 103 ze 188 podaných žádostí. Z těch větších mohu jmenovat obnovu střechy kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích,
výměnu střešní krytiny na domě čp. 61 Řestokách, nebo restaurování varhan v kostele sv. Marie Magdalény v Řetové.“ 
Kraj podpoří také tradiční akce jako Hudební léto v Heřmanově Městci, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Mezinárodní
hudební festival Letohrad a další. Dotace pomohou také péči o sbírky, například hasičskému muzeu v Kočí nebo Městskému
muzeu Jevíčko na restaurování vzácného herbáře. 
Dotace pro Východočeské divadlo a Komorní filharmonii zohledňují jejich vystupování mimo domovské Pardubice v kraji a jejich
výši musí potvrdit zastupitelé na dubnovém zasedání. 
Pardubickenovinky.cz informovala PhDr. Zuzana Nováková, tisková mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Kostel v Sezemicích. 
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Pardubický kraj dá letos 30 000 000 na kulturu a památkovou péči
RÁDIO , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 2 153

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka 
Pardubický kraj dá letos 30 000 000 na kulturu a památkovou péči. Asi polovina by měla jít na obnovu historicky cenných
objektů. V plánu je například oprava střechy kostela Nejsvětější trojice v Sezemicích nebo záchrana kostelních varhan v
Řetové.

Ondřej WOLF, redaktor 
Další část krajských peněz by měla podpořit tradiční kulturní akce jako třeba hudební léto v Heřmanové Městci, pardubické
letní  kino  Pernštejn, mezinárodní hudební festival Letohrad a další. Letos přijal kraj 180 žádostí o dotaci. Radní ale schválili
přibližně jednu čtvrtinu. Konečné slovo tak budou mít v půlce dubna zastupitelé.

Kraj schvaloval dotace do kultury a památkové péče URL
WEB , Datum: 02.04.2019 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000 , Rubrika: regiony
Na podporu kulturních aktivit, na preventivní péči o sbírky muzeí a galerií, památkovou péči, podporu subjektů v oblasti kultury
a památkové péče také na regionální činnost Východočeského divadla a Komorní filharmonie vydá letos Pardubický kraj více
než 32 milionů korun.

Dotace schvalovali radní, některé ještě podléhají schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje.

„Nejvíce prostředků jde tradičně do památek, je to přes 14 milionů,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu
Roman Línek a pokračuje: „Ani tak nemůžeme uspokojit všechny žádosti. Letos rada schválila 48 žádostí a do Zastupitelstva
jde 103 ze 188 podaných žádostí. Z těch větších mohu jmenovat obnovu střechy kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích,
výměnu střešní krytiny na domě čp. 61 Řestokách, nebo restaurování varhan v kostele sv. Marie Magdalény v Řetové.“

Kraj podpoří také tradiční akce jako Hudební léto v Heřmanově Městci, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Mezinárodní
hudební festival Letohrad a další. Dotace pomohou také péči o sbírky, například hasičskému muzeu v Kočí nebo Městskému
muzeu Jevíčko na restaurování vzácného herbáře. 

Dotace pro Východočeské divadlo a Komorní filharmonii zohledňují jejich vystupování mimo domovské Pardubice v kraji a jejich
výši musí potvrdit zastupitelé na dubnovém zasedání. 

Pardubickenovinky.cz informovala PhDr. Zuzana Nováková, tisková mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje.
(jv,pardubickenovinky.cz,foto:pk)
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Polabinské čarodějnice URL
WEB , Datum: 29.04.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , RU / den: 60 000
Folk-country, koncert, pálení čarodějnic, Pardubické  letní  kino  Pardubice

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 47 / 325

https://pardubicky.denik.cz/tipy/polabinske-carodejnice-354478.html
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 48 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Pardubické  letní  kino  URL
WEB , Datum: 14.05.2019 , Zdroj: sematam.cz , RU / den: 8 500
Pardubické  letní  kino  Pernštejn si už na začátku své existence před více než 13 lety stanovilo za cíl být trochu jiným letním
kinem, než je řada podobně koncipovaných podniků po celé České republice.

Jeho organizátoři se v prvé řadě rozhodli klást velký důraz na dramaturgii a nejít cestou hraní notoricky známých titulů,
řazených do programu bez jakýchkoliv souvislostí. Rozhodli se nabídnout divákům mnohem více – jakéhosi průvodce děním ve
světě kinematografie, aby si mohli každoročně vytvořit ucelený obrázek o historii a vývoji filmu a zároveň nahlédnout pod
pokličku jeho přípravy a výroby. 
Proto organizátoři Pardubického  letního  kina  Pernštejn každoročně připravují pro diváky koncepčně ucelený program, který
obsahuje jak nejžhavější novinky z tuzemské i světové kinematografie, tak oceňované tituly dokumentární i tzv. artové. Diváci
tak dostávají komplexní obraz o vývoji filmu v horizontu několika let a letní kino v Pardubicích se tak stává každoroční
prázdninovou filmovou školou a nenásilně plní i edukativní funkci. Všechny promítané filmy jsou pro usnadnění orientace
rozděleny do speciálních programových řad (pro rodiny s dětmi, pro milovníky sci-fi a fantasy, fanoušky dokumentů atd.),
organizátoři letního kina Pernštejn spolupracují se silnými producentskými společnostmi (HBO), které dodávají do Pardubic to
nejlepší ze své aktuální produkce, a nadto vše zvou na premiéry nejzajímavějších titulů delegace jejich tvůrců, s nimiž se
mohou diváci osobně seznámit a prostřednictvím besed zjistit, jak jednotlivé filmy vznikaly a co bylo na jejich přípravě nejtěžší.
Filmaři si pro tento bezprostřední kontakt s diváky Pardubické  letní  kino  Pernštejn velmi oblíbili, což dokazuje namátkový
výčet nejslavnějších jmen, někteří dokonce jezdí do Pardubic opakovaně, např. režiséři Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič,
Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk Zelenka či česko-americký scénárista
a spisovatel Jan Chicago Novák. 
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Zpět

Východní Cechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Písecký deník , Strana: 64 , Vytištěno: 1 470 , Čtenost: 1 928 , Rubrika: Příloha - festivaly slavnosti & poutě
Název akce Termín Místo webový kontakt 
Festival Na jednom brehu 24. – 25. 5. Letní Hradec kino Králové Širák www.najednombrehu.cz 
Burger street festival 31. 5. – 2. 6. Hradec Futurum Králové https://com/www.events/ facebook. 
Divadlo evropských regionu 21. – 28. 6. Hradec Králové http://www.openairprogram.cz/ 
Rock for People 4. – 6. 7. Hradec na letišti Králové https://www.rockforpeople.cz/ 
Air Festival 26. – 27. 7. Hradec festival Králové park http://airfestival.cz/ 
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Hip Hop Kemp 15. – 17. 8. Hradec Králové park festival http://hiphopkemp.cz/ 
Hradecké léto 24. 8. Hradec Šimkovy Králové sady http://www.hradeckeleto.cz/ 
Slavnosti královny Elišky 6. – 7. 9. Hradec Králové http://www.cz/slavnostikralovnyelisky.program.html 
Majáles Hardcore 2 10. – 12. 5. Kostelec Ke koupališti kostelec-bandzone.nad-cz/koncert/orlici-koupaliste 482568- 
24. Swingový festival Jardy 
Marcíka 31. 5. – 1. 6. Týnište n. O. swingtyniste.webnode.cz/ 
Mezinárodní krajkárek setkání 28. 6. – 30. 6 Vamberk http://cas/vamberk.kultura/cz/krajkarskeslavnosti/ kultura-avolny-
Poláckovo léto 24. 6. – 4. 7. Rychnov nad Knežnou http://www.eu/informace polackovoleto. 
Agressive Music Fest 19. 7. – 20. 7. Pohorí u Dobrušky http://www.agressivemusicfest.eu/ 
Brutal Assault 7. – 10. 8. Josefov https://www.cz/brutalassault.cs 
Jicínský Food Festival 22. 6. zámecký park, Jicín com/www.JicinskyFoodFestival facebook. 
Pecka 2019 28. – 29. 6. hrad Pecka www.facebook.com/events/ 
Cultural Reggae Vibez 20. – 23. 6. Horice com/www.podzvicinoufest facebook. 
45. MFF Pod Zvicinou 21. – 23. 6. Lázne Belohrad www.kultura-novapaka.cz 
Country festival Pod Hurou 20. 7. zámecký Belohrad park, Lázne www.facebook.com/events/ 
The Legends Rock Fest 19. – 21. 7. Horice www.thelegendsrockfest.cz 
Country festival Pecka 26. – 27. 7. kemp Pecka www.facebook.com/events 
Horický Food Festival 13. 7. Horice www.horice.org 
22. Náchodská Prima sezóna 13. – 17. 5. Náchod www.primasezona.cz/ 
14. Broumovska Festival Za poklady 1.5 – 31.8. Broumov www.zapoklady.cz 
11. Fest Metal Gate Czech Death 13. – 15.6. Cervený Kostelec www.czechdeathfest.cz/cs/ 
23. Broumovská kytara 15. 6. Broumov www.broumovskakytara.cz/ 
13. Tropická charitativní pout 12. – 14. 7. Ceská Skalice www.tropical.cz/ 
24. Brutal Assault 7. – 10.8. Jaromer-Josefov www.brutalassault.cz/cs 
65. festival Mezinárodní folklorní 14. – 18. 8. Cervený Kostelec www.folklorck.cz/ 
89. Jiráskuv Hronov 2. – 10. 8. Hronov www.jiraskuvhronov.eu/ 
36. festival Mezinárodní horolezecký 22. – 25. 8. Teplice nad Metují www.horolezeckyfestival.cz/ 
41. Festival Ceské filmové 
komedie 15. – 21. 9. Nové Mesto n. M. www.festivalkomedie.cz 
CirkUff 29. 5. – 2. 6. Uffo Trutnov www.cirkuff.cz 
Krkonošské pivní slavnosti 1. 6. Námestí Jilemnice www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
Pivofest 8. 6. Krakonošovo Trutnov námestí www.pivofest.cz 

Název akce Termín Místo Web 
Baroko na oko slavnost 15. 6. Hospital Kuks www.hospital-kuks.cz 
Sedmihorské léto 30. 6. – 29. 8. Sedmihorky www.sedmihorskeleto.cz 
Festival Africké léto 1. 7. – 31. 8. Safaripark Dkn.L. www.safaripark.cz 
Obscene Extreme 3. – 7. 7. Bojište Trutnov www.obsceneextreme.cz 
Artu Kus Festival 22. – 25.8. Bojište Trutnov www.bojistetrutnov.cz 
Pardubické  letní  kino  14. 5. – 14. 9. U Wonkova mostu www.letni-kino.cz 
Aviatická pout 1. – 2. 6. letište Pardubice www.aviatickapout.cz 
The Jazz International Dance Open Festival 2019 1. – 17. 6. Východoceské divadlo www.www.machovadance.vcd.cz cz, 
Pernštýnská noc 7. 6. Pernštýnské námestí www.pardubice.eu 
Mestské umení slavnosti Zrcadlo 14. – 16. 6. centrum Pardubic www.pardubice.eu 
Fresh Festival 15. – 16. 6. dostihové závodište www.freshfestival.cz 
Létofest 12. – 13. 7. dostihové závodište https://www.letofest.cz/ 
Czech šachu Open a her – festival 11. 7. – 28. 7. CSOB Pojištovna arena www.czechopen.net/cz/ 
Ceské hrady 19. – 20. 7. Kunetická hora www.ceskehrady.cz 
Pernštejn(l)ove 30. 7. – 3. 8. Zámek Pardubice www.vcm.cz 
Sportovní park Pardubice 10. 8. – 18. 8. park Na Špici SportovniParkPardubice/ www.facebook.com/ 
Friends Fest 17. – 18. 8. dostihové závodište www.friendsfest.cz 
Pardubický festival vína 23. – 24. 8. Zámek Pardubice www.pardubickyfestivalvina.cz 
Kone v akci 24. – 25. 8. dostihové závodište www.zavodistepardubice.cz 
18. 5., 8. 6., 
Léto s Rychtárem 20. 7., 31. 8., Hlinsko http://www.letosrychtarem. 
14. 9. cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
68. loutkárská Chrudim 28. 6. – 4. 7. Chrudim cz/2019-06-29-68- 
loutkarska-chrudim 
Folk na Lichnici 13. 7. Tremošnice www.folknalichnici.cz/ 
Zlatá Pecka 25. 8. – 2. 9. Chrudim http://www.chrudimsobe.cz 
Lughnasad, keltské kultury festival 20. – 27. 7. Nasavrky http://www.lughnasad.cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
Obžinky-folklórní festival 6. – 8. 9. Chrudim cz/2019-09-06-obzinkyfolklorni- 
festival 
Sodomkovo Vysoké Mýto 8. 6. Vysoké Mýto www.muzeum-myto.cz 
MHF Letohrad 1. – 9. 6. Letohrad www.mhf.letohrad.cz 
Ústí v pohybu 3. – 8. 6. Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz 
JamRock 6. – 8. 6. Žamberk www.jamrock.cz 
Open Air festival Cakle 2. – 3. 8. Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz 
Cihelna 2018 16. – 17. 8. Králíky www.akcecihelna.com 
Smetanova Litomyšl 13. 6. – 7. 7. Litomyšl smetanovalitomysl.cz 
Hrebecský slunovrat 15. 6. Hrebec hrebecskyslunovrat.cz 
Rosnicka 2019 28. – 30. 6. Svitavy – rybník Rosnicka www.festivalrosnicka.cz 
Policka 555 16. – 17. 8. Policka policka.org 
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Újezdské babí léto 16. – 17. 8. Dolní Újezd ujezdskebabileto.cz 
Sborové slavnosti 5. – 9. 6. Hradec Králové https://www.sboroveslavnosti.cz/ 
Rampušák Fest 17. 8. Dobruška https://cz/rampusak-www.fest-pivomol.2019 
Gastronomické M. D. Rettigové slavnosti 18. – 19. 5. Litomyšl https://www.cz/ gastroslavnosti. 
Slavnostní lázenské sezóny zahájení 25. 5. Lázne Belohrad https://belohradzacina.cz/ 

Zpět

Východní Eechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Benešovský deník , Strana: 64 , Vytištěno: 2 040 , Čtenost: 5 833 , Rubrika: Příloha - Festivaly, slavnosti & poutě
Název akce Termín Místo webový kontakt 
Festival Na jednom boehu 24. - 25. 5. Letní Hradec kino Králové -irák www.najednombrehu.cz 
Burger street festival 31. 5. - 2. 6. Hradec Futurum Králové https://com/www.events/ facebook. 
Divadlo evropských regionu 21. - 28. 6. Hradec Králové http://www.openairprogram.cz/ 
Rock for People 4. - 6. 7. Hradec na letiiti Králové https://www.rockforpeople.cz/ 
Air Festival 26. - 27. 7. Hradec festival Králové park http://airfestival.cz/ 
Hip Hop Kemp 15. - 17. 8. Hradec Králové park festival http://hiphopkemp.cz/ 
Hradecké léto 24. 8. Hradec -imkovy Králové sady http://www.hradeckeleto.cz/ 
Slavnosti královny Eliiky 6. - 7. 9. Hradec Králové http://www.cz/slavnostikralovnyelisky.program.html 
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Majáles Hardcore 2 10. - 12. 5. Kostelec Ke koupaliiti kostelec-bandzone.nad-cz/koncert/orlici-koupaliste 482568- 
24. Mareíka Swingový festival Jardy 31. 5. - 1. 6. Týniiti n. O. swingtyniste.webnode.cz/ 
Mezinárodní setkání http://vamberk.cz/kultura-avolny- 
krajkáoek 28. 6. - 30. 6 Vamberk cas/kultura/krajkarskeslavnosti/ 
Poláekovo léto 24. 6. - 4. 7. Rychnov nad Knižnou http://www.eu/informace polackovoleto. 
Agressive Music Fest 19. 7. - 20. 7. Pohooí u Dobruiky http://www.agressivemusicfest.eu/ 
Brutal Assault 7. - 10. 8. Josefov https://www.cz/brutalassault.cs 
Jieínský Food Festival 22. 6. zámecký park, Jieín com/www.JicinskyFoodFestival facebook. 
Pecka 2019 28. - 29. 6. hrad Pecka www.facebook.com/events/ 
Cultural Reggae Vibez 20. - 23. 6. Hooice com/www.podzvicinoufest facebook. 
45. MFF Pod Zvieinou 21. - 23. 6. Lázni Bilohrad www.kultura-novapaka.cz 
Country festival Pod Hurou 20. 7. zámecký Bilohrad park, Lázni www.facebook.com/events/ 
The Legends Rock Fest 19. - 21. 7. Hooice www.thelegendsrockfest.cz 
Country festival Pecka 26. - 27. 7. kemp Pecka www.facebook.com/events 
Hooický Food Festival 13. 7. Hooice www.horice.org 
22. Náchodská Prima sezóna 13. - 17. 5. Náchod www.primasezona.cz/ 
14. Broumovska Festival Za poklady 1.5 - 31.8. Broumov www.zapoklady.cz 
11. Metal Gate Czech Death 
Fest 13. - 15.6. Eervený Kostelec www.czechdeathfest.cz/cs/ 
23. Broumovská kytara 15. 6. Broumov www.broumovskakytara.cz/ 
13. Tropická charitativní pouš 12. - 14. 7. Eeská Skalice www.tropical.cz/ 
24. Brutal Assault 7. - 10.8. Jaromio-Josefov www.brutalassault.cz/cs 
65. Mezinárodní folklorní 
festival 14. - 18. 8. Eervený Kostelec www.folklorck.cz/ 
89. Jiráskuv Hronov 2. - 10. 8. Hronov www.jiraskuvhronov.eu/ 
36. festival Mezinárodní horolezecký 22. - 25. 8. Teplice nad Metují www.horolezeckyfestival.cz/ 
41. komedie Festival Eeské filmové 15. - 21. 9. Nové Misto n. M. www.festivalkomedie.cz 
CirkUff 29. 5. - 2. 6. Uffo Trutnov www.cirkuff.cz 
Krkonoiské pivní slavnosti 1. 6. Námistí Jilemnice www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
Pivofest 8. 6. Krakonoiovo Trutnov námistí www.pivofest.cz 

Název akce Termín Místo Web 
Baroko na oko slavnost 15. 6. Hospital Kuks www.hospital-kuks.cz 
Sedmihorské léto 30. 6. - 29. 8. Sedmihorky www.sedmihorskeleto.cz 
Festival Africké léto 1. 7. - 31. 8. Safaripark Dkn.L. www.safaripark.cz 
Obscene Extreme 3. - 7. 7. Bojiiti Trutnov www.obsceneextreme.cz 
Artu Kus Festival 22. - 25.8. Bojiiti Trutnov www.bojistetrutnov.cz 
Pardubické  letní  kino  14. 5. - 14. 9. U Wonkova mostu www.letni-kino.cz 
Aviatická pouš 1. - 2. 6. letiiti Pardubice www.aviatickapout.cz 
The Jazz International Dance Open Festival 2019 1. - 17. 6. Východoeeské divadlo www.www.machovadance.vcd.cz cz, 
Pernitýnská noc 7. 6. Pernitýnské námistí www.pardubice.eu 
Mistské uminí slavnosti Zrcadlo 14. - 16. 6. centrum Pardubic www.pardubice.eu 
Fresh Festival 15. - 16. 6. dostihové závodiiti www.freshfestival.cz 
Létofest 12. - 13. 7. dostihové závodiiti https://www.letofest.cz/ 
Czech iachu Open a her - festival 11. 7. - 28. 7. ESOB Pojiišovna arena www.czechopen.net/cz/ 
Eeské hrady 19. - 20. 7. Kunitická hora www.ceskehrady.cz 
Pernitejn(l)ove 30. 7. - 3. 8. Zámek Pardubice www.vcm.cz 
Sportovní park Pardubice 10. 8. - 18. 8. park Na -pici SportovniParkPardubice/ www.facebook.com/ 
Friends Fest 17. - 18. 8. dostihové závodiiti www.friendsfest.cz 
Pardubický festival vína 23. - 24. 8. Zámek Pardubice www.pardubickyfestivalvina.cz 
Koni v akci 24. - 25. 8. dostihové závodiiti www.zavodistepardubice.cz 
18. 5., 8. 6., 
Léto s Rychtáoem 20. 7., 14. 31. 9. 8., Hlinsko http://www.letosrychtarem.cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
68. loutkáoská Chrudim 28. 6. - 4. 7. Chrudim cz/2019-06-29-68- 
loutkarska-chrudim 
Folk na Lichnici 13. 7. Toemoinice www.folknalichnici.cz/ 
Zlatá Pecka 25. 8. - 2. 9. Chrudim http://www.chrudimsobe.cz 
Lughnasad, keltské kultury festival 20. - 27. 7. Nasavrky http://www.lughnasad.cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
Obžinky-folklórní festival 6. - 8. 9. Chrudim cz/2019-09-06-obzinkyfolklorni- 
festival 
Sodomkovo Vysoké Mýto 8. 6. Vysoké Mýto www.muzeum-myto.cz 
MHF Letohrad 1. - 9. 6. Letohrad www.mhf.letohrad.cz 
Ústí v pohybu 3. - 8. 6. Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz 
JamRock 6. - 8. 6. ”amberk www.jamrock.cz 
Open Air festival Cakle 2. - 3. 8. Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz 
Cihelna 2018 16. - 17. 8. Králíky www.akcecihelna.com 
Smetanova Litomyil 13. 6. - 7. 7. Litomyil smetanovalitomysl.cz 
Hoebeeský slunovrat 15. 6. Hoebee hrebecskyslunovrat.cz 
Rosnieka 2019 28. - 30. 6. Svitavy - rybník Rosnieka www.festivalrosnicka.cz 
Polieka 555 16. - 17. 8. Polieka policka.org 
Újezdské babí léto 16. - 17. 8. Dolní Újezd ujezdskebabileto.cz 
Sborové slavnosti 5. - 9. 6. Hradec Králové https://www.sboroveslavnosti.cz/ 
Rampuiák Fest 17. 8. Dobruika https://cz/rampusak-www.fest-pivomol.2019 
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Gastronomické slavnosti https://www.gastroslavnosti. 
M. D. Rettigové 18. - 19. 5. Litomyil cz/ 
Slavnostní lázeoské sezóny zahájení 25. 5. Lázni Bilohrad https://belohradzacina.cz/ 

Zpět

Východní Čechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Vyškovský deník , Strana: 64 , Vytištěno: 870 , Čtenost: 6 939 , Rubrika: Příloha - Festivaly - Slavnosti & poutě
Název akce Termín Místo webový kontakt 
Festival Na jednom břehu 24. OE 25. 5. Letní Hradec kino Králové Širák www.najednombrehu.cz 
Burger street festival 31. 5. OE 2. 6. Hradec Futurum Králové https://com/www.events/ facebook. 
Divadlo evropských regionů 21. OE 28. 6. Hradec Králové http://www.openairprogram.cz/ 
Rock for People 4. OE 6. 7. Hradec na letišti Králové https://www.rockforpeople.cz/ 
Air Festival 26. OE 27. 7. Hradec festival Králové park http://airfestival.cz/ 
Hip Hop Kemp 15. OE 17. 8. Hradec Králové park festival http://hiphopkemp.cz/ 
Hradecké léto 24. 8. Hradec Šimkovy Králové sady http://www.hradeckeleto.cz/ 
Slavnosti královny Elišky 6. OE 7. 9. Hradec Králové http://www.cz/slavnostikralovnyelisky.program.html 
Majáles Hardcore 2 10. OE 12. 5. Kostelec Ke koupališti kostelec-bandzone.nad-cz/koncert/orlici-koupaliste 482568- 
24. Marčíka Swingový festival Jardy 31. 5. OE 1. 6. Týniště n. O. swingtyniste.webnode.cz/ 
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Mezinárodní setkání http://vamberk.cz/kultura-avolny- 
krajkářek 28. 6. OE 30. 6 Vamberk cas/kultura/krajkarskeslavnosti/ 
Poláčkovo léto 24. 6. OE 4. 7. Rychnov nad Kněžnou http://www.eu/informace polackovoleto. 
Agressive Music Fest 19. 7. OE 20. 7. Pohoří u Dobrušky http://www.agressivemusicfest.eu/ 
Brutal Assault 7. OE 10. 8. Josefov https://www.cz/brutalassault.cs 
Jičínský Food Festival 22. 6. zámecký park, Jičín com/www.JicinskyFoodFestival facebook. 
Pecka 2019 28. OE 29. 6. hrad Pecka www.facebook.com/events/ 
Cultural Reggae Vibez 20. OE 23. 6. Hořice com/www.podzvicinoufest facebook. 
45. MFF Pod Zvičinou 21. OE 23. 6. Lázně Bělohrad www.kultura-novapaka.cz 
Country festival Pod Hůrou 20. 7. zámecký Bělohrad park, Lázně www.facebook.com/events/ 
The Legends Rock Fest 19. OE 21. 7. Hořice www.thelegendsrockfest.cz 
Country festival Pecka 26. OE 27. 7. kemp Pecka www.facebook.com/events 
Hořický Food Festival 13. 7. Hořice www.horice.org 
22. Náchodská Prima sezóna 13. OE 17. 5. Náchod www.primasezona.cz/ 
14. Broumovska Festival Za poklady 1.5 OE 31.8. Broumov www.zapoklady.cz 
11. Metal Gate Czech Death 
Fest 13. OE 15.6. Červený Kostelec www.czechdeathfest.cz/cs/ 
23. Broumovská kytara 15. 6. Broumov www.broumovskakytara.cz/ 
13. Tropická charitativní pouť 12. OE 14. 7. Česká Skalice www.tropical.cz/ 
24. Brutal Assault 7. OE 10.8. Jaroměř-Josefov www.brutalassault.cz/cs 
65. Mezinárodní folklorní 
festival 14. OE 18. 8. Červený Kostelec www.folklorck.cz/ 
89. Jiráskův Hronov 2. OE 10. 8. Hronov www.jiraskuvhronov.eu/ 
36. festival Mezinárodní horolezecký 22. OE 25. 8. Teplice nad Metují www.horolezeckyfestival.cz/ 
41. komedie Festival České filmové 15. OE 21. 9. Nové Město n. M. www.festivalkomedie.cz 
CirkUff 29. 5. OE 2. 6. Uffo Trutnov www.cirkuff.cz 
Krkonošské pivní slavnosti 1. 6. Náměstí Jilemnice www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
Pivofest 8. 6. Krakonošovo Trutnov náměstí www.pivofest.cz 

Název akce Termín Místo Web 
Baroko na oko slavnost 15. 6. Hospital Kuks www.hospital-kuks.cz 
Sedmihorské léto 30. 6. OE 29. 8. Sedmihorky www.sedmihorskeleto.cz 
Festival Africké léto 1. 7. OE 31. 8. Safaripark Dkn.L. www.safaripark.cz 
Obscene Extreme 3. OE 7. 7. Bojiště Trutnov www.obsceneextreme.cz 
Artu Kus Festival 22. OE 25.8. Bojiště Trutnov www.bojistetrutnov.cz 
Pardubické  letní  kino  14. 5. OE 14. 9. U Wonkova mostu www.letni-kino.cz 
Aviatická pouť 1. OE 2. 6. letiště Pardubice www.aviatickapout.cz 
The Jazz International Dance Open Festival 2019 1. OE 17. 6. Východočeské divadlo www.www.machovadance.vcd.cz cz, 
Pernštýnská noc 7. 6. Pernštýnské náměstí www.pardubice.eu 
Městské umění slavnosti Zrcadlo 14. OE 16. 6. centrum Pardubic www.pardubice.eu 
Fresh Festival 15. OE 16. 6. dostihové závodiště www.freshfestival.cz 
Létofest 12. OE 13. 7. dostihové závodiště https://www.letofest.cz/ 
Czech šachu Open a her OE festival 11. 7. OE 28. 7. ČSOB Pojišťovna arena www.czechopen.net/cz/ 
České hrady 19. OE 20. 7. Kunětická hora www.ceskehrady.cz 
Pernštejn(l)ove 30. 7. OE 3. 8. Zámek Pardubice www.vcm.cz 
Sportovní park Pardubice 10. 8. OE 18. 8. park Na Špici SportovniParkPardubice/ www.facebook.com/ 
Friends Fest 17. OE 18. 8. dostihové závodiště www.friendsfest.cz 
Pardubický festival vína 23. OE 24. 8. Zámek Pardubice www.pardubickyfestivalvina.cz 
Koně v akci 24. OE 25. 8. dostihové závodiště www.zavodistepardubice.cz 
18. 5., 8. 6., 
Léto s Rychtářem 20. 7., 14. 31. 9. 8., Hlinsko http://www.letosrychtarem.cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
68. loutkářská Chrudim 28. 6. OE 4. 7. Chrudim cz/2019-06-29-68- 
loutkarska-chrudim 
Folk na Lichnici 13. 7. Třemošnice www.folknalichnici.cz/ 
Zlatá Pecka 25. 8. OE 2. 9. Chrudim http://www.chrudimsobe.cz 
Lughnasad, keltské kultury festival 20. OE 27. 7. Nasavrky http://www.lughnasad.cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
Obžinky-folklórní festival 6. OE 8. 9. Chrudim cz/2019-09-06-obzinkyfolklorni- 
festival 
Sodomkovo Vysoké Mýto 8. 6. Vysoké Mýto www.muzeum-myto.cz 
MHF Letohrad 1. OE 9. 6. Letohrad www.mhf.letohrad.cz 
Ústí v pohybu 3. OE 8. 6. Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz 
JamRock 6. OE 8. 6. Žamberk www.jamrock.cz 
Open Air festival Cakle 2. OE 3. 8. Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz 
Cihelna 2018 16. OE 17. 8. Králíky www.akcecihelna.com 
Smetanova Litomyšl 13. 6. OE 7. 7. Litomyšl smetanovalitomysl.cz 
Hřebečský slunovrat 15. 6. Hřebeč hrebecskyslunovrat.cz 
Rosnička 2019 28. OE 30. 6. Svitavy OE rybník Rosnička www.festivalrosnicka.cz 
Polička 555 16. OE 17. 8. Polička policka.org 
Újezdské babí léto 16. OE 17. 8. Dolní Újezd ujezdskebabileto.cz 
Sborové slavnosti 5. OE 9. 6. Hradec Králové https://www.sboroveslavnosti.cz/ 
Rampušák Fest 17. 8. Dobruška https://cz/rampusak-www.fest-pivomol.2019 
Gastronomické slavnosti https://www.gastroslavnosti. 
M. D. Rettigové 18. OE 19. 5. Litomyšl cz/ 
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Slavnostní lázeňské sezóny zahájení 25. 5. Lázně Bělohrad https://belohradzacina.cz/ 

Zpět

Východní Cechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník , Strana: 64 , Vytištěno: 2 280 , Čtenost: 25 278 , Rubrika: Příloha - festivaly
slavnosti & poutě
Název akce Termín Místo webový kontakt 
Festival Na jednom brehu 24. – 25. 5. Letní Hradec kino Králové Širák www.najednombrehu.cz 
Burger street festival 31. 5. – 2. 6. Hradec Futurum Králové https://com/www.events/ facebook. 
Divadlo evropských regionu 21. – 28. 6. Hradec Králové http://www.openairprogram.cz/ 
Rock for People 4. – 6. 7. Hradec na letišti Králové https://www.rockforpeople.cz/ 
Air Festival 26. – 27. 7. Hradec festival Králové park http://airfestival.cz/ 
Hip Hop Kemp 15. – 17. 8. Hradec Králové park festival http://hiphopkemp.cz/ 
Hradecké léto 24. 8. Hradec Šimkovy Králové sady http://www.hradeckeleto.cz/ 
Slavnosti královny Elišky 6. – 7. 9. Hradec Králové http://www.cz/slavnostikralovnyelisky.program.html 
Majáles Hardcore 2 10. – 12. 5. Kostelec Ke koupališti kostelec-bandzone.nad-cz/koncert/orlici-koupaliste 482568- 
24. Swingový festival Jardy 
Marcíka 31. 5. – 1. 6. Týnište n. O. swingtyniste.webnode.cz/ 
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Mezinárodní krajkárek setkání 28. 6. – 30. 6 Vamberk http://cas/vamberk.kultura/cz/krajkarskeslavnosti/ kultura-avolny-
Poláckovo léto 24. 6. – 4. 7. Rychnov nad Knežnou http://www.eu/informace polackovoleto. 
Agressive Music Fest 19. 7. – 20. 7. Pohorí u Dobrušky http://www.agressivemusicfest.eu/ 
Brutal Assault 7. – 10. 8. Josefov https://www.cz/brutalassault.cs 
Jicínský Food Festival 22. 6. zámecký park, Jicín com/www.JicinskyFoodFestival facebook. 
Pecka 2019 28. – 29. 6. hrad Pecka www.facebook.com/events/ 
Cultural Reggae Vibez 20. – 23. 6. Horice com/www.podzvicinoufest facebook. 
45. MFF Pod Zvicinou 21. – 23. 6. Lázne Belohrad www.kultura-novapaka.cz 
Country festival Pod Hurou 20. 7. zámecký Belohrad park, Lázne www.facebook.com/events/ 
The Legends Rock Fest 19. – 21. 7. Horice www.thelegendsrockfest.cz 
Country festival Pecka 26. – 27. 7. kemp Pecka www.facebook.com/events 
Horický Food Festival 13. 7. Horice www.horice.org 
22. Náchodská Prima sezóna 13. – 17. 5. Náchod www.primasezona.cz/ 
14. Broumovska Festival Za poklady 1.5 – 31.8. Broumov www.zapoklady.cz 
11. Fest Metal Gate Czech Death 13. – 15.6. Cervený Kostelec www.czechdeathfest.cz/cs/ 
23. Broumovská kytara 15. 6. Broumov www.broumovskakytara.cz/ 
13. Tropická charitativní pout 12. – 14. 7. Ceská Skalice www.tropical.cz/ 
24. Brutal Assault 7. – 10.8. Jaromer-Josefov www.brutalassault.cz/cs 
65. festival Mezinárodní folklorní 14. – 18. 8. Cervený Kostelec www.folklorck.cz/ 
89. Jiráskuv Hronov 2. – 10. 8. Hronov www.jiraskuvhronov.eu/ 
36. festival Mezinárodní horolezecký 22. – 25. 8. Teplice nad Metují www.horolezeckyfestival.cz/ 
41. Festival Ceské filmové 
komedie 15. – 21. 9. Nové Mesto n. M. www.festivalkomedie.cz 
CirkUff 29. 5. – 2. 6. Uffo Trutnov www.cirkuff.cz 
Krkonošské pivní slavnosti 1. 6. Námestí Jilemnice www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
Pivofest 8. 6. Krakonošovo Trutnov námestí www.pivofest.cz 

Název akce Termín Místo Web 
Baroko na oko slavnost 15. 6. Hospital Kuks www.hospital-kuks.cz 
Sedmihorské léto 30. 6. – 29. 8. Sedmihorky www.sedmihorskeleto.cz 
Festival Africké léto 1. 7. – 31. 8. Safaripark Dkn.L. www.safaripark.cz 
Obscene Extreme 3. – 7. 7. Bojište Trutnov www.obsceneextreme.cz 
Artu Kus Festival 22. – 25.8. Bojište Trutnov www.bojistetrutnov.cz 
Pardubické  letní  kino  14. 5. – 14. 9. U Wonkova mostu www.letni-kino.cz 
Aviatická pout 1. – 2. 6. letište Pardubice www.aviatickapout.cz 
The Jazz International Dance Open Festival 2019 1. – 17. 6. Východoceské divadlo www.www.machovadance.vcd.cz cz, 
Pernštýnská noc 7. 6. Pernštýnské námestí www.pardubice.eu 
Mestské umení slavnosti Zrcadlo 14. – 16. 6. centrum Pardubic www.pardubice.eu 
Fresh Festival 15. – 16. 6. dostihové závodište www.freshfestival.cz 
Létofest 12. – 13. 7. dostihové závodište https://www.letofest.cz/ 
Czech šachu Open a her – festival 11. 7. – 28. 7. CSOB Pojištovna arena www.czechopen.net/cz/ 
Ceské hrady 19. – 20. 7. Kunetická hora www.ceskehrady.cz 
Pernštejn(l)ove 30. 7. – 3. 8. Zámek Pardubice www.vcm.cz 
Sportovní park Pardubice 10. 8. – 18. 8. park Na Špici SportovniParkPardubice/ www.facebook.com/ 
Friends Fest 17. – 18. 8. dostihové závodište www.friendsfest.cz 
Pardubický festival vína 23. – 24. 8. Zámek Pardubice www.pardubickyfestivalvina.cz 
Kone v akci 24. – 25. 8. dostihové závodište www.zavodistepardubice.cz 
18. 5., 8. 6., 
Léto s Rychtárem 20. 7., 31. 8., Hlinsko http://www.letosrychtarem. 
14. 9. cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
68. loutkárská Chrudim 28. 6. – 4. 7. Chrudim cz/2019-06-29-68- 
loutkarska-chrudim 
Folk na Lichnici 13. 7. Tremošnice www.folknalichnici.cz/ 
Zlatá Pecka 25. 8. – 2. 9. Chrudim http://www.chrudimsobe.cz 
Lughnasad, keltské kultury festival 20. – 27. 7. Nasavrky http://www.lughnasad.cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
Obžinky-folklórní festival 6. – 8. 9. Chrudim cz/2019-09-06-obzinkyfolklorni- 
festival 
Sodomkovo Vysoké Mýto 8. 6. Vysoké Mýto www.muzeum-myto.cz 
MHF Letohrad 1. – 9. 6. Letohrad www.mhf.letohrad.cz 
Ústí v pohybu 3. – 8. 6. Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz 
JamRock 6. – 8. 6. Žamberk www.jamrock.cz 
Open Air festival Cakle 2. – 3. 8. Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz 
Cihelna 2018 16. – 17. 8. Králíky www.akcecihelna.com 
Smetanova Litomyšl 13. 6. – 7. 7. Litomyšl smetanovalitomysl.cz 
Hrebecský slunovrat 15. 6. Hrebec hrebecskyslunovrat.cz 
Rosnicka 2019 28. – 30. 6. Svitavy – rybník Rosnicka www.festivalrosnicka.cz 
Policka 555 16. – 17. 8. Policka policka.org 
Újezdské babí léto 16. – 17. 8. Dolní Újezd ujezdskebabileto.cz 
Sborové slavnosti 5. – 9. 6. Hradec Králové https://www.sboroveslavnosti.cz/ 
Rampušák Fest 17. 8. Dobruška https://cz/rampusak-www.fest-pivomol.2019 
Gastronomické M. D. Rettigové slavnosti 18. – 19. 5. Litomyšl https://www.cz/ gastroslavnosti. 
Slavnostní lázenské sezóny zahájení 25. 5. Lázne Belohrad https://belohradzacina.cz/ 
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Zpět

Východní Čechy
TISK , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 64 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 15 373 , Rubrika: Příloha - festivaly slavnosti & poutě
Název akce 
Festival Na jednom břehu 
Burger street festival 
Divadlo evropských regionů 
Rock for People 
Air Festival 
Hip Hop Kemp 
Hradecké léto 
Slavnosti královny Elišky 
Majáles Hardcore 2 
24. Swingový festival Jardy 
Marčíka 
Mezinárodní setkání 
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krajkářek 
Poláčkovo léto 
Agressive Music Fest 
Brutal Assault 
Jičínský Food Festival 
Pecka 2019 
Cultural Reggae Vibez 
45. MFF Pod Zvičinou 
Country festival Pod Hůrou 
The Legends Rock Fest 
Country festival Pecka 
Hořický Food Festival 
22. Náchodská Prima sezóna 
14. Festival Za poklady 
Broumovska 
11. Metal Gate Czech Death 
Fest 
23. Broumovská kytara 
13. Tropická charitativní pouť 
24. Brutal Assault 
65. Mezinárodní folklorní 
festival 
89. Jiráskův Hronov 
36. Mezinárodní horolezecký 
festival 
41. Festival České filmové 
komedie 
CirkUff 
Krkonošské pivní slavnosti 
Pivofest 

Termín 
24. – 25. 5. 
31. 5. – 2. 6. 
21. – 28. 6. 
4. – 6. 7. 
26. – 27. 7. 
15. – 17. 8. 
24. 8. 
6. – 7. 9. 
10. – 12. 5. 
31. 5. – 1. 6. 
28. 6. – 30. 6 
24. 6. – 4. 7. 
19. 7. – 20. 7. 
7. – 10. 8. 
22. 6. 
28. – 29. 6. 
20. – 23. 6. 
21. – 23. 6. 
20. 7. 
19. – 21. 7. 
26. – 27. 7. 
13. 7. 
13. – 17. 5. 
1.5 – 31.8. 
13. – 15.6. 
15. 6. 
12. – 14. 7. 
7. – 10.8. 
14. – 18. 8. 
2. – 10. 8. 
22. – 25. 8. 
15. – 21. 9. 
29. 5. – 2. 6. 
1. 6. 
8. 6. 

Místo 
Hradec Králové 
Letní kino Širák 
Hradec Králové 
Futurum 
Hradec Králové 
Hradec Králové 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 59 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


na letišti 
Hradec Králové 
festival park 
Hradec Králové festival 
park 
Hradec Králové 
Šimkovy sady 
Hradec Králové 
Kostelec Ke koupališti 
Týniště n. O. 
Vamberk 
Rychnov nad Kněžnou 
Pohoří u Dobrušky 
Josefov 
zámecký park, Jičín 
hrad Pecka 
Hořice 
Lázně Bělohrad 
zámecký park, Lázně 
Bělohrad 
Hořice 
kemp Pecka 
Hořice 
Náchod 
Broumov 
Červený Kostelec 
Broumov 
Česká Skalice 
JaroměřJosefov 
Červený Kostelec 
Hronov 
Teplice nad Metují 
Nové Město n. M. 
Uffo Trutnov 
Náměstí Jilemnice 
Krakonošovo náměstí 
Trutnov 

webový kontakt 
www.najednombrehu.cz 
https://www.facebook. 
com/events/ 
http://www.openairprogram.cz/ 
https://www.rockforpeople.cz/ 
http://airfestival.cz/ 
http://hiphopkemp.cz/ 
http://www.hradeckeleto.cz/ 
http://www.slavnostikralovnyelisky.
cz/program.html 
bandzone.cz/koncert/482568 
kostelecnadorlicikoupaliste 
swingtyniste.webnode.cz/ 
http://vamberk.cz/kulturaavolny 
cas/kultura/krajkarskeslavnosti/ 
http://www.polackovoleto. 
eu/informace 
http://www.agressivemusicfest. 
eu/ 
https://www.brutalassault. 
cz/cs 
www.facebook. 
com/JicinskyFoodFestival 
www.facebook.com/events/ 
www.facebook. 
com/podzvicinoufest 
www.kulturanovapaka.cz 
www.facebook.com/events/ 
www.thelegendsrockfest.cz 
www.facebook.com/events 
www.horice.org 
www.primasezona.cz/ 
www.zapoklady.cz 
www.czechdeathfest.cz/cs/ 
www.broumovskakytara.cz/ 
www.tropical.cz/ 
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www.brutalassault.cz/cs 
www.folklorck.cz/ 
www.jiraskuvhronov.eu/ 
www.horolezeckyfestival.cz/ 
www.festivalkomedie.cz 
www.cirkuff.cz 
www.krkonosskepivnislavnosti. 
cz 
www.pivofest.cz 

Název akce 
Baroko na oko slavnost 
Sedmihorské léto 
Festival Africké léto 
Obscene Extreme 
Artu Kus Festival 
Pardubické  letní  kino  
Aviatická pouť 
The International Festival 
Jazz Dance Open 2019 
Pernštýnská noc 
Městské slavnosti Zrcadlo 
umění 
Fresh Festival 
Létofest 
Czech Open – festival 
šachu a her 
České hrady 
Pernštejn(l)ove 
Sportovní park Pardubice 
Friends Fest 
Pardubický festival vína 
Koně v akci 
Léto s Rychtářem 
68. loutkářská Chrudim 
Folk na Lichnici 
Zlatá Pecka 
Lughnasad, festival 
keltské kultury 
Obžinkyfolklórní festival 
Sodomkovo Vysoké Mýto 
MHF Letohrad 
Ústí v pohybu 
JamRock 
Open Air festival Cakle 
Cihelna 2018 
Smetanova Litomyšl 
Hřebečský slunovrat 
Rosnička 2019 
Polička 555 
Újezdské babí léto 
Sborové slavnosti 
Rampušák Fest 
Gastronomické slavnosti 
M. D. Rettigové 
Slavnostní zahájení 
lázeňské sezóny 

Termín 
15. 6. 
30. 6. – 29. 8. 
1. 7. – 31. 8. 
3. – 7. 7. 
22. – 25.8. 
14. 5. – 14. 9. 
1. – 2. 6. 
1. – 17. 6. 
7. 6. 
14. – 16. 6. 
15. – 16. 6. 
12. – 13. 7. 
11. 7. – 28. 7. 
19. – 20. 7. 
30. 7. – 3. 8. 
10. 8. – 18. 8. 
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17. – 18. 8. 
23. – 24. 8. 
24. – 25. 8. 
18. 5., 8. 6., 
20. 7., 31. 8., 
14. 9. 
28. 6. – 4. 7. 
13. 7. 
25. 8. – 2. 9. 
20. – 27. 7. 
6. – 8. 9. 
8. 6. 
1. – 9. 6. 
3. – 8. 6. 
6. – 8. 6. 
2. – 3. 8. 
16. – 17. 8. 
13. 6. – 7. 7. 
15. 6. 
28. – 30. 6. 
16. – 17. 8. 
16. – 17. 8. 
5. – 9. 6. 
17. 8. 
18. – 19. 5. 
25. 5. 

Místo 
Hospital Kuks 
Sedmihorky 
Safaripark Dkn.L. 
Bojiště Trutnov 
Bojiště Trutnov 
U Wonkova mostu 
letiště Pardubice 
Východočeské divadlo 
Pernštýnské náměstí 
centrum Pardubic 
dostihové závodiště 
dostihové závodiště 
ČSOB Pojišťovna arena 
Kunětická hora 
Zámek Pardubice 
park Na Špici 
dostihové závodiště 
Zámek Pardubice 
dostihové závodiště 
Hlinsko 
Chrudim 
Třemošnice 
Chrudim 
Nasavrky 
Chrudim 
Vysoké Mýto 
Letohrad 
Ústí nad Orlicí 
Žamberk 
Ústí nad Orlicí 
Králíky 
Litomyšl 
Hřebeč 
Svitavy – rybník Rosnička 
Polička 
Dolní Újezd 
Hradec Králové 
Dobruška 
Litomyšl 
Lázně Bělohrad 

Web 
www.hospitalkuks.cz 
www.sedmihorskeleto.cz 
www.safaripark.cz 
www.obsceneextreme.cz 
www.bojistetrutnov.cz 
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www.letnikino.cz 
www.aviatickapout.cz 
www.machovadance.cz, 
www.vcd.cz 
www.pardubice.eu 
www.pardubice.eu 
www.freshfestival.cz 
https://www.letofest.cz/ 
www.czechopen.net/cz/ 
www.ceskehrady.cz 
www.vcm.cz 
www.facebook.com/ 
SportovniParkPardubice/ 
www.friendsfest.cz 
www.pardubickyfestivalvina. 
cz 
www.zavodistepardubice.cz 
http://www.letosrychtarem. 
cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
cz/2019062968 
loutkarskachrudim 
www.folknalichnici.cz/ 
http://www.chrudimsobe.cz 
http://www.lughnasad.cz/ 
http://www.chrudimsobe. 
cz/20190906obzinkyfolklorni
festival 
www.muzeummyto.cz 
www.mhf.letohrad.cz 
www.ustinadorlici.cz 
www.jamrock.cz 
www.ustinadorlici.cz 
www.akcecihelna.com 
smetanovalitomysl.cz 
hrebecskyslunovrat.cz 
www.festivalrosnicka.cz 
policka.org 
ujezdskebabileto.cz 
https://www.sboroveslavnosti. 
cz/ 
https://www.pivomol. 
cz/rampusakfest2019 
https://www.gastroslavnosti. 
cz/ 
https://belohradzacina.cz/ 
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Zpět
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Agenda
TISK , Datum: 23.05.2019 , Zdroj: Muži v Česku , Strana: 16 , Rubrika: Agenda
Pardubický Pernštejn: tak trochu jiné letní kino 

Největší letní kino v republice a snad i v celé střední Evropě se letos už po čtrnácté otevře na louce u břehu Labe u mostu
Pavla Wonky. Jeho velikost počítaná dle návštěvnosti - za 13 let 600 tisíc lidí, to je v průměru 850 denně - není jedinou
zvláštností toho open-air biografu. Jeho organizátoři přicházejí každoročně s propracovanou dramaturgií, průvodcem po světě
kinematografie, díky němuž si diváci mohou utvořit ucelený obrázek o historii a vývoji filmu a zároveň nahlédnout pod pokličku
jeho přípravy a výroby. Program obsahuje jak nejžhavější novinky z tuzemské i světové kinematografie, tak oceňované tituly
dokumentární i tzv. artové, z doby několika posledních let. Filmy jsou pro usnadnění orientace rozděleny do speciálních
programových řad - pro milovníky sci-fia fantasy, fanoušky dokumentů, rodiny s dětmi atd. A na premiéry nejzajímavějších titulů
sem přijíždějí delegace jejich tvůrců, s nimiž se mohou diváci osobně seznámit a prostřednictvím besed zjistit, jak jednotlivé
snímky vznikaly a co bylo na jejich přípravě nejtěžší. 14. května 2019 -14. září 2019, Pardubické  letní  kino , *www.letni-
kino.cz 

nepřístupné architektury: Open House Praha 2019 

Předposlední květnový víkend se v Praze v rámci pátého ročníku festivalu Open House otevřou dveře a brány osmdesátky
jinak běžně nepřístupných budov a prostorů. Jde o architektonicky cenné prostory historických paláců a reprezentativních vil,
moderní designové kancelářské prostory nebo střechy výškových budov nabízejících pohledy na pražská panoramata z
málokdy viděných úhlů. Vedle budov jako Invalidovna, hotel International nebo Ústřední telekomunikační budova (naproti
žižkovské Akropolis), které se spolu s mnoha dalšími zapojily již do předchozích ročníků festivalu, jich bude letos nově
zpřístupněno dalších 38. Kupříkladu Trauttmannsdorfský palác na Hradčanech, který sloužil až do začátku 20. století jako
věznice a tzv. donucovna, nově opravená Vodárenská věž na Letné, Dům zemědělské osvěty u Náměstí Míru od Josefa
Gočára, nové kancelářské budovy Visionary v Holešovicích a Dock In Two u slepých ramen, kde kdysi stávala libeňská
loděnice, a také v současnosti prázdné, nevyužívané objekty, z nichž největším lákadlem bude zřejmě Strahovský stadion. 18. -
19. května 2019, zajímavé objekty různých funkcí i význačnosti v Praze, www. openhousepraha. cz 

74. Pražské jaro 2019: Má vlast v rukách Bamberčanů 

Jaro v plném proudu již tradičně znamená, že se v Praze koná náš nejproslulejší a nejstarší hudební festival, letos 74. ročník, a
opět se zde v reprezentativních chrámech hudby setkají osobnosti klasické hudby, opravdové legendy i mladé talenty. Největší
pozornost přitahuje zahajovací koncert, protože Smetanovu Mou vlast tentokrát zahrají Bamberští symfonikové pod taktovkou
svého šéfdirigenta Jakuba Hrůši. Ta zvýšená pozornost patří zejména zrodu a historii tohoto orchestru - v roce 1946 jej totiž
založili vyhnaní Němci, někdejší členové Pražské německé filharmonie, a navzdory vyostřené poválečné situaci se k českým
kořenům vždy hlásili a hlásí i dodnes. Vystoupí i další slavná symfonická tělesa, hráči, sólisté či dirigenti nejen od nás, ale i z
Itálie, Španělska, Francie, USA či Mexika, a po 40 letech zazní v rámci pražského festivalu monumentální Te Deum Hectora
Berlioze coby připomínka 150 letého výročí jeho úmrtí. 12. května - 4. června 2019, různá místa v Praze (Rudolfinum, Národní
divadlo, Obecní dům, ale i DOX, Slavín nebo Kampa), www.festival.cz 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 65 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 66 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Letní kino začne později. Nedostalo klíčové povolení
TISK , Datum: 01.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Čtenost: 511 274 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Původně chtěl promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka letošní bezplatné promítání spustit 14. května. Plátno se
však na louce u mostu Pavla Wonky zatím neobjevilo.
Důvod je zřejmý, kino nedostalo povolení promítat i po 22. hodině. Začne se tedy tradičně na konci června.

PARDUBICE Bylo to vymyšlené pěkně. Letošní 14. ročník letního kina v Pardubicích měl začít 14. května. Jenže nezačal a
nezačne ani 14. června, ale až o dva týdny později. Úřady totiž nepovolily tak dlouhé porušování nočního klidu v centru města.
„Bohužel jsme narazili na legislativní omezení v podobě povolení produkce po 22. hodině. Proces k jeho získání je poměrně
náročný a pouze díky pomoci kolegů z magistrátu se podaří každoročně získat tuto výjimku na celé dva měsíce. Což je
mimochodem velice raritní a jiná města nám mohou závidět,“ uvedl zakladatel bezplatného biografu Jan Motyčka.
Jeho slova ostatně potvrzuje i Radek Hejný, starosta druhé městské části, na jehož území se pravidelná prázdninová akce
koná. „Každé porušování nočního klidu musí povolit vyhláška. A už loni nás lidé z ministerstva vnitra upozorňovali, že není
možné noční klid porušovat tak dlouho. Myslím, že dosavadní model dvou promítacích měsíců úplně stačí,“ uvedl starosta
Hejný.
Nakonec se tedy bude začínat zcela tradičně, a to v první prázdninový večer. „Vracíme se k tradičnímu, léty osvědčenému
modelu, a nadcházející ročník kina odstartujeme slavnostně poslední školní den, tedy v pátek 28. června ve 21.30 hodin,“
uvedl Motyčka.
Ten ovšem musí řešit ještě jeden problém. Původně si vysnil, že areál kina na břehu řeky Labe značně dobuduje. V plánu měl
nové pavilony, lepší sedačky a mnoho dalšího. Nechyběl ani přístav na řece. Jenže nic takového mu Útvar hlavního architekta
města nepovolil. „Bohužel jsme nenašli společnou řeč, nějaké zásadní úpravy dělat nemohu. Těžko tak nějak můžu výrazně
zlepšovat zázemí pro diváky,“ stěžoval si Jan Motyčka.
Ovšem třeba starosta Hejný doplňuje, že některé představy pořadatelů už byly přes čáru. „Pan Motyčka je velký vizionář a
nechce si nechat své plány rozmluvit. Také jsem mu některé věci říkal, snažil jsem se ho brzdit, ale to jde velmi těžko. Myslím,
že architekti z magistrátu mají pravdu, není potřeba na louce u Labe budovat filmové městečko,“ uvedl Hejný s tím, že původní
plány byly natolik velké, že nyní bude mít Motyčka potíže dát do kupy alespoň zázemí, na které si diváci za roky zvykli. „Je to
vždy otázka peněz. Sám jsem zvědav, jestli pořadatelé za měsíc vše stihnou,“ dodal starosta s tím, že větší stavební úpravy by
na louce nebyly vhodné ani vzhledem k tamní přírodě. „Vůbec bych ochranáře zbytečně nedráždil,“ doplnil.
Sám Motyčka potíže se stavbou areálu přiznává, ale zároveň jedním dechem dodává, že 28. června se jistě začne. „Na začátku
června oznámíme program, promítat určitě budeme,“ uvedl Motyčka, který dostal louku nedaleko Polabin do pronájmu
minimálně na pět roků.
Ostatně Motyčka už také oznámil jednu z plánovaných premiér, která se odehraje 11. července. „ Pardubické  letní  kino  bylo
zvoleno jako místo slavnostního představení nově zrestaurované verze Spalovače mrtvol. Hrát ji budeme ve čtvrtek 11.
července,“ uvedl Motyčka na adresu známého filmu režiséra Juraje Herze s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli, který se v roce
1969 točil i v pardubickém krematoriu.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
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Pardubické  letní  kino  před prázdninami vysílat nezačne, obtěžovalo by okolí URL
WEB , Datum: 03.06.2019 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Původně chtěl promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka letošní bezplatné promítání spustit 14. května. Jenže
nezačal a nezačne ani 14. června, ale až o dva týdny později. Úřady totiž nepovolily tak dlouhé porušování nočního klidu v
centru města.

„Bohužel jsme narazili na legislativní omezení v podobě povolení produkce po 22. hodině. Proces k jeho získání je poměrně
náročný a pouze díky pomoci kolegů z magistrátu se podaří každoročně získat tuto výjimku na celé dva měsíce. Což je
mimochodem velice raritní a jiná města nám mohou závidět,“ uvedl zakladatel bezplatného biografu Jan Motyčka.

Jeho slova ostatně potvrzuje i Radek Hejný, starosta druhé městské části, na jehož území se pravidelná prázdninová akce
koná. 
„Každé porušování nočního klidu musí povolit vyhláška. A už loni nás lidé z ministerstva vnitra upozorňovali, že není možné
noční klid porušovat tak dlouho. Myslím, že dosavadní model dvou promítacích měsíců úplně stačí,“ uvedl starosta Hejný.
Nakonec se tedy bude začínat zcela tradičně, a to v první prázdninový večer. „Vracíme se k tradičnímu, léty osvědčenému
modelu a nadcházející ročník kina odstartujeme slavnostně poslední školní den, tedy pátek 28. června ve 21:30 hodin,“ uvedl
Motyčka. „Filmové městečko“ u Labe nevyroste
Ten ovšem musí řešit ještě jeden problém. Původně si vysnil, že areál kina na břehu řeky Labe značně dobuduje. V plánu měl
nové pavilony, lepší sedačky a mnoho dalšího. Nechyběl ani přístav na řece. Jenže nic takového mu Útvar hlavního architekta
města nepovolil. 
„Bohužel jsme nenašli společnou řeč, nějaké zásadní úpravy dělat nemohu. Těžko tak nějak můžu výrazně zlepšovat zázemí
pro diváky,“ postěžoval si Motyčka.

Ovšem třeba starosta Hejný doplňuje, že některé představy pořadatelů už byly přes čáru. 
„Pan Motyčka je velký vizionář a nechce si nechat své plány rozmluvit. Také jsem mu některé věci říkal, snažil jsem se ho brzdit,
ale to jde velmi těžko. Myslím, že architekti z magistrátu mají pravdu, není potřeba na louce u Labe budovat filmové městečko,“
uvedl Hejný s tím, že původní plány byly natolik velké, že nyní bude mít Motyčka potíže dát do kupy alespoň zázemí, na které si
diváci za roky zvykli. 
„Je to vždy otázka peněz. Sám jsem zvědav, jestli pořadatelé za měsíc vše stihnou,“ dodal starosta s tím, že větší stavební
úpravy by na louce nebyly vhodné ani vzhledem k tamní přírodě. „Vůbec bych ochranáře zbytečně nedráždil,“ doplnil.
Sám Motyčka potíže se stavbou areálu přiznává, ale zároveň jedním dechem dodává, že 28. června se jistě začne. „Na začátku
června oznámíme program, promítat určitě budeme,“ uvedl Motyčka, který dostal louku nedaleko Polabin do pronájmu
minimálně na pět roků.
Ostatně Motyčka už také oznámil jednu z plánovaných premiér, která se odehraje 11. července. 
„ Pardubické  letní  kino  bylo zvoleno jako místo slavnostní představení nově zrestaurované verze Spalovače mrtvol. Hrát ji
budeme ve čtvrtek 11. července,“ uvedl Motyčka na adresu známého filmu režiséra Juraje Herze s Rudolfem Hrušínským v
hlavní roli, který se v roce 1969 točil i v pardubickém krematoriu.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 68 / 325

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/letni-kino-pardubice-motycka-most-pawla-wonky.A190531_154042_pardubice-zpravy_lati
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 69 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Pardubické  letní  kino  před prázdninami vysílat nezačne, obtěžovalo by okolí URL
WEB , Datum: 03.06.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Milan Zlinský , RU / den: 25 000
Původně chtěl promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka letošní bezplatné promítání spustit 14. května. Jenže
nezačal a nezačne ani 14. června, ale až o dva týdny později. Úřady totiž nepovolily tak dlouhé porušování nočního klidu v
centru města.

„Bohužel jsme narazili na legislativní omezení v podobě povolení produkce po 22. hodině. Proces k jeho získání je poměrně
náročný a pouze díky pomoci kolegů z magistrátu se podaří každoročně získat tuto výjimku na celé dva měsíce. Což je
mimochodem velice raritní a jiná města nám mohou závidět,“ uvedl zakladatel bezplatného biografu Jan Motyčka. 
Jeho slova ostatně potvrzuje i Radek Hejný, starosta druhé městské části, na jehož území se pravidelná prázdninová akce
koná. 
„Každé porušování nočního klidu musí povolit vyhláška. A už loni nás lidé z ministerstva vnitra upozorňovali, že není možné
noční klid porušovat tak dlouho. Myslím, že dosavadní model dvou promítacích měsíců úplně stačí,“ uvedl starosta Hejný. 
Nakonec se tedy bude začínat zcela tradičně, a to v první prázdninový večer. „Vracíme se k tradičnímu, léty osvědčenému
modelu a nadcházející ročník kina odstartujeme slavnostně poslední školní den, tedy pátek 28. června ve 21:30 hodin,“ uvedl
Motyčka. 
Ten ovšem musí řešit ještě jeden problém. Původně si vysnil, že areál kina na břehu řeky Labe značně dobuduje. V plánu měl
nové pavilony, lepší sedačky a mnoho dalšího. Nechyběl ani přístav na řece. Jenže nic takového mu Útvar hlavního architekta
města nepovolil. 
„Bohužel jsme nenašli společnou řeč, nějaké zásadní úpravy dělat nemohu. Těžko tak nějak můžu výrazně zlepšovat zázemí
pro diváky,“ postěžoval si Motyčka. 
Ovšem třeba starosta Hejný doplňuje, že některé představy pořadatelů už byly přes čáru. 
„Pan Motyčka je velký vizionář a nechce si nechat své plány rozmluvit. Také jsem mu některé věci říkal, snažil jsem se ho brzdit,
ale to jde velmi těžko. Myslím, že architekti z magistrátu mají pravdu, není potřeba na louce u Labe budovat filmové městečko,“
uvedl Hejný s tím, že původní plány byly natolik velké, že nyní bude mít Motyčka potíže dát do kupy alespoň zázemí, na které si
diváci za roky zvykli. 
„Je to vždy otázka peněz. Sám jsem zvědav, jestli pořadatelé za měsíc vše stihnou,“ dodal starosta s tím, že větší stavební
úpravy by na louce nebyly vhodné ani vzhledem k tamní přírodě. „Vůbec bych ochranáře zbytečně nedráždil,“ doplnil. 
Sám Motyčka potíže se stavbou areálu přiznává, ale zároveň jedním dechem dodává, že 28. června se jistě začne. „Na začátku
června oznámíme program, promítat určitě budeme,“ uvedl Motyčka, který dostal louku nedaleko Polabin do pronájmu
minimálně na pět roků. 
Ostatně Motyčka už také oznámil jednu z plánovaných premiér, která se odehraje 11. července. 
„ Pardubické  letní  kino  bylo zvoleno jako místo slavnostní představení nově zrestaurované verze Spalovače mrtvol. Hrát ji
budeme ve čtvrtek 11. července,“ uvedl Motyčka na adresu známého filmu režiséra Juraje Herze s Rudolfem Hrušínským v
hlavní roli, který se v roce 1969 točil i v pardubickém krematoriu. 
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SRPEN
TISK , Datum: 19.06.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 14 , Vytištěno: 2 290 , Rubrika: Deník tipy
FRIENDS FEST

KDY: 17. 8. od 10.30 hodin KDE: Dostihové závodiště Pardubice

Přátelský festival plný Ameriky, to je podtitul čtvrtého ročníku Friends Festu, který se koná na Dostihovém závodišti v
Pardubicích. V aréně proběhnou všechny disciplíny pravého rodea, na scéně westernové ukázky a v areálu se budou tyčit

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 71 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


indiánská tee-pee. Fantastická budou představení stovek amerických automobilů a motocyklů, včetně nejznámějších legend a
veteránů. Celý den opepří sportovně zábavná dřevorubecká show Martina Komárka, dechberoucí kaskadérská vystoupení a
oku lahodící stylové módní přehlídky. A to rozhodně není všechno...

DEN PRO VALY

KDY: 10. 8. od 8.00 hodin KDE: Valy

Zahájit opravy kostela sv. Michaela archanděla, to je cíl benefiční akce Den pro Valy s hudebním programem a dalšími zážitky
– pop up kavárna, pokus o zápis do České knihy rekordů, dětská zóna, výstavy, přednášky, historický kvíz, divadlo a další...

SETKÁNÍ ŽELEZNIC

KDY: 17. – 18. 8. vždy od 10.00 do 17.00 hodin KDE: Muzeum Rosice nad Labem

Výstava několika druhů a typů zahradních železnic nabídne možnost svezení na parkové železnici. Ke spatření bude mnoho
modelů či maket určených zejména pro provoz venku či jen samostatně vystavené modely. Nebude chybět ani drobné
občerstvení v historickém motorovém voze. Některé vystavované železničky se budou během trvání akce měnit – vystavovatelé
budou přijíždět i odjíždět a každý den bude k vidění i něco jiného. Součástí je po oba dva dny jízda historického motoráčku do
Slatiňan.

LETNÍ KINO

KDY: do 1. 9.
KDE: Areál Pardubického  letního  kina  Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky

Letní kino po celé léto nabízí filmy různých žánrů. Začíná se v červenci ve 21.30 hodin, v srpnu ve 21.00 hodin a program
najdete vždy na webu či Facebooku.

KLADRUBSKÉ LÉTO

KDY: 13. 7. – 17. 8.
KDE: Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie Kladruby nad Labem

Po oba letní měsíce v kladrubském kostele proběhne 42. ročník hudebního festivalu. V srpnu se koncerty konají 3., 10. a 17.,
vystoupí třeba Ivan Ženatý, Markéta Schley Rei-ndlová či Tomáš Reindl.

KONĚ V AKCI NA BRUSLÍCH

KDY: 11. 8. od 20.30 hodin KDE: od parkoviště ČSOB Pojišťovna arény Pardubice

Třetí letošní projížďka v cyklu Pardubice na bruslích se v případě příznivého počasí uskuteční 11. srpna. Trasa měří zhruba
devět kilometrů a sportovní akce se koná v rámci oblíbeného Sportovního parku Pardubice.

KDY: 24. – 25. 8.
KDE: Dostihové závodiště Pardubice

Výstava Koně v akci je největším setkáním koní a lidí v domově slavné Velké pardubické. Mezinárodní výstava se uskuteční už
po jednadvacáté. A bude to ročník plný historie. Letos totiž nabídne téma opravdu majestátní: Ve jménu krále. A připraven je i
bohatý doprovodný program.

HRADOZÁMECKÁ NOC NA KUNĚTICKÉ HOŘE

KDY: 31. 8. od 20.00 hodin KDE: Kunětická hora

Poslední prázdninový den bude na Kunětické hoře patřit Hradozámecké noci s lampionovým průvodem. Tradiční akci zahájí ve
20 hodin lampionový průvod, sraz účastníků je na hradním parkovišti a lampiony musí mít každý s sebou. Poté následují
večerní prohlídky zpestřené o doprovodný program.

FESTIVAL VÍNA

KDY: 23. – 24. 8.
KDE: Zámek Pardubice

Tradiční výstava vín proběhne v Pardubicích na zámku, v pátek od 13.00, v sobotu od 12.00 hodin. Výstava vín je určena pro
odborníky i širokou veřejnost v překrásných prostorách zámku a jeho okolí.
Nabídne bohatý doprovodný program, speciality i soutěže.
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Letní kino už je stálicí prázdninových týdnů
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 20 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 562 518 , Čtenost: 680 326
V pátek 28. června odstartuje na louce za mostem Pavla Wonky v centru Pardubic už 14. ročník pardubického  letního  kina .
Unikátní akce, na kterou je vstup zdarma, od roku 2006 přitáhla už stovky tisíc diváků z celého regionu.

Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším letním kinem v České
republice a svým rozsahem, dramaturgií a délkou trvání je nejen republikovým, ale i středoevropským unikátem.
„Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 13 let jeho existence velmi oblíbili, což může potvrdit jak téměř 700 tisíc spokojených
diváků, tak řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy, například režiséři Juraj Herz, Jan Hřebejk,
Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk Zelenka, Dan Přibáň, Jan
Chicago Novák, Jiří Chlumský, Čestmír Kopecký a další,“ uvedl provozovatel a zakladatel letního kina Jan Motyčka.
Úspěch pardubického  letního  kina  se nezrodil ze dne na den. Lidé zpočátku příliš nevěděli, co od akce čekat, také volný
vstup vyvolával otázky. Nejprve totiž přitahoval i lidi, kterým o film až příliš nešlo a svých chováním rušili ostatní. Při promítání v
Tyršových sadech, kde projekt odstartoval, zase pořadatelé bojovali se stížnostmi na hluk, kterými politiky zásobovali obyvatelé
domů na Sukově třídě. Nakonec se však nedostatky podařilo odstranit a dnes kino nabízí maximální možný komfort pod
otevřeným nebem.
„Po celá léta konání jsme jako pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného
druhu činí velmi specifickým. Je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění a v
neposlední řadě absence vstupného,“ uvedl Motyčka s tím, že podle něj skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je zcela
zásadní.
„Tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny sociální vrstvy obyvatel. Letitá obliba letního kina je dána také
komfortním diváckým zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly stovky tisíc
diváků,“ doplnil.
Pardubické  letní  kino  Pernštejn se za uplynulé roky proměnilo z malého projektu několika nadšenců v oblíbenou stálici
letních večerů. První ročníky v Tyršových sadech měly prakticky komorní atmosféru, která se však rychle měnila.
V posledních letech není výjimečné, že například na kreslený film, který je pravidelně na programu ve středu, dorazí i tři tisíce
lidí. „Za zmíněné roky jsme promítli 700 filmů při průměrné návštěvě tisíc lidí,“ počítá Motyčka, který se do programu nebojí
zařadit ani „složitější“ snímky, které logicky nemají takovou návštěvnost, ale zase mohou působit jako osvěta. „Od roku 2006 k
nám zavítalo na 70 filmových delegací,“ připojuje Motyčka další přidanou hodnotu prázdninové události. „Nejde jen o zhlédnutí
filmu – během léta jezdí do Pardubic delegace tvůrců, s nimiž mohou diváci po projekcích besedovat a diskutovat. Kino tak
rozšiřuje obzory a umožňuje filmovým fanouškům bezprostřední kontakt s tvůrci,“ popisuje praxi Jan Motyčka. Nadcházející
čtrnáctý ročník podle pořadatelů nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v podobě
pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. „Naším cílem je dokázat, že i v krajském městě lze pořádat filmovou
přehlídku na stejné úrovni jako ve světových metropolích. Lze předpokládat, že počty spokojených návštěvníků budou dále
narůstat a Pardubické  letní  kino  Pernštejn zanedlouho přivítá miliontého filmového fanouška, čímž se stane jednou z
nejdůležitějších letních kulturních akcí v rámci střední Evropy,“ říká Jan Motyčka.
Ovšem právě jeho nadšení pro věc umožňuje kinu přežívat i těžké chvíle. Ty se týkaly především hledání místa pro promítací
plátno. Osvědčené místo v Tyršových sadech totiž kino muselo opustit kvůli rekonstrukci a následnému zákazu Evropské unie
podnikat na místě, které peníze z Unie pomohly zvelebit.
Několik ročníků se tak muselo konat v prostoru mezi lihovarem a skateparkem. Lokalita byla příjemná pro lidi ze sídliště Závodu
míru nebo pro ty, kteří na projekce jezdili auty. Veřejné parkování u tamních hypermarketů bylo pro diváky příjemné.
Pořadatelé však spokojeni nebyli, a tak hledali lepší parcelu. V roce 2017 se zdálo, že ji našli na kraji Tyršových sadů nedaleko
zdymadla. Pořadatelé poměrně rychle zvelebili pozemek po bývalých jatkách a neváhali například vybudovat i kurt na plážový
volejbal.
Ovšem na jaře 2018 se ukázalo, že kino musí jinam, a začalo další hledání. Nakonec promítačka poprvé zamířila za hranice
prvního městského obvodu a usadila se na louce nedaleko sídliště Polabiny na samém břehu řeky Labe. „Našli jsme tam
krásné místo na dohled centra města, přitom vlastně v přírodě. Hlediště má kapacitu zhruba tři tisíce lidí,“ libují si pořadatelé,
kterým sice nevyšel záměr na poměrně velkolepý a hlavně napevno postavený areál, ale i tak slibují, že lidé budou mít také
letos komfort, na jaký jsou zvyklí. „Velmi pozitivní pro nás je, že máme příslib setrvání u Labe na minimálně deset let,“ dodal Jan
Motyčka.
V době uzávěrky přílohy ještě pořadatelé nezveřejnili kompletní program. Jasné jenom bylo, že zachovají osvědčený model
dramaturgie. V praxi to znamená, že pondělky a středy budou opět ve znamení dětských, převážně kreslených filmů. Úterní a
čtvrteční projekce pak budou obsazeny novinkami z posledních měsíců, které nedávno opustily kamenná kina. Pátky pak
zůstanou vyhrazeny pro nejnovější české snímky a soboty filmům, které bodovaly na posledním vyhlašování cen Oscar.
Nedělní večery pak tradičně vyplní ty největší celosvětové trháky posledních dekád.
V červenci se promítá od 21.30 hodin, v srpnu se pak začíná o 30 minut dříve. Projekce se ruší pouze v případě velké nepřízně
počasí.

Region vydání: 5plus2 - Pardubický kraj
Foto autor:   FOTO: ARCHIV MF DNES
Foto popis:   IDYLA LONI POPRVÉ LETNÍ KINO PARDUBICE PROMÍTALO NA PRAVÉM BŘEHU LABE NEDALEKO MOSTU
PAVLA WONKY. ÚTULNÝ AREÁL NA PŮL CESTY MEZI CENTREM MĚSTA A SÍDLIŠTĚM POLABINY POJME AŽ TŘI TISÍCE
LIDÍ A DIVÁCI V NĚM NAJDOU STÁNKY S OBČERSTVENÍM I SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ.
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Letní kino už je stálicí prázdninových týdnů
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 22 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 562 518 , Čtenost: 680 326
V pátek 28. června odstartuje na louce za mostem Pavla Wonky v centru Pardubic už 14. ročník pardubického  letního  kina .
Unikátní akce, na kterou je vstup zdarma, od roku 2006 přitáhla už stovky tisíc diváků z celého regionu.

Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším letním kinem v České
republice a svým rozsahem, dramaturgií a délkou trvání je nejen republikovým, ale i středoevropským unikátem.
„Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 13 let jeho existence velmi oblíbili, což může potvrdit jak téměř 700 tisíc spokojených
diváků, tak řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy, například režiséři Juraj Herz, Jan Hřebejk,
Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk Zelenka, Dan Přibáň, Jan
Chicago Novák, Jiří Chlumský, Čestmír Kopecký a další,“ uvedl provozovatel a zakladatel letního kina Jan Motyčka.
Úspěch pardubického  letního  kina  se nezrodil ze dne na den. Lidé zpočátku příliš nevěděli, co od akce čekat, také volný
vstup vyvolával otázky. Nejprve totiž přitahoval i lidi, kterým o film až příliš nešlo a svých chováním rušili ostatní. Při promítání v
Tyršových sadech, kde projekt odstartoval, zase pořadatelé bojovali se stížnostmi na hluk, kterými politiky zásobovali obyvatelé
domů na Sukově třídě. Nakonec se však nedostatky podařilo odstranit a dnes kino nabízí maximální možný komfort pod
otevřeným nebem.
„Po celá léta konání jsme jako pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného
druhu činí velmi specifickým. Je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění a v
neposlední řadě absence vstupného,“ uvedl Motyčka s tím, že podle něj skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je zcela
zásadní. „Tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny vrstvy obyvatel. Obliba letního kina je dána také diváckým
zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly stovky tisíc diváků,“ doplnil.
Nadcházející čtrnáctý ročník podle pořadatelů nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v
podobě pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. „Naším cílem je dokázat, že i v krajském městě lze pořádat
filmovou přehlídku na stejné úrovni jako ve světových metropolích. Lze předpokládat, že počty spokojených návštěvníků budou
dále narůstat a Pardubické  letní  kino  Pernštejn zanedlouho přivítá miliontého filmového fanouška, čímž se stane jednou z
nejdůležitějších letních kulturních akcí v rámci střední Evropy,“ říká Jan Motyčka.
Ovšem právě jeho nadšení pro věc umožňuje kinu přežívat i těžké chvíle. Ty se týkaly především hledání místa pro promítací
plátno. Osvědčené místo v Tyršových sadech totiž kino muselo opustit kvůli rekonstrukci a následnému zákazu Evropské unie
podnikat na místě, které peníze z Unie pomohly zvelebit.
Několik ročníků se tak muselo konat v prostoru mezi lihovarem a skateparkem. Lokalita byla příjemná pro lidi ze sídliště Závodu
míru nebo pro ty, kteří na projekce jezdili auty. Veřejné parkování u tamních hypermarketů bylo pro diváky příjemné.
Pořadatelé však spokojeni nebyli, a tak hledali lepší parcelu. V roce 2017 se zdálo, že ji našli na kraji Tyršových sadů nedaleko
zdymadla. Pořadatelé poměrně rychle zvelebili pozemek po bývalých jatkách a neváhali například vybudovat i kurt na plážový
volejbal.
Ovšem na jaře 2018 se ukázalo, že kino musí jinam, a začalo další hledání. Nakonec promítačka poprvé zamířila za hranice
prvního městského obvodu a usadila se na louce nedaleko sídliště Polabiny na samém břehu řeky Labe. „Našli jsme tam
krásné místo na dohled centra města, přitom vlastně v přírodě. Hlediště má kapacitu zhruba tři tisíce lidí,“ libují si pořadatelé,
kterým sice nevyšel záměr na poměrně velkolepý a hlavně napevno postavený areál, ale i tak slibují, že lidé budou mít také
letos komfort, na jaký jsou zvyklí. „Velmi pozitivní pro nás je, že máme příslib setrvání u Labe na minimálně deset let,“ dodal Jan
Motyčka.
V době uzávěrky přílohy ještě pořadatelé nezveřejnili kompletní program. Jasné jenom bylo, že zachovají osvědčený model
dramaturgie. V praxi to znamená, že pondělky a středy budou opět ve znamení dětských, převážně kreslených filmů. Úterní a
čtvrteční projekce pak budou obsazeny novinkami z posledních měsíců, které nedávno opustily kamenná kina. Pátky pak
zůstanou vyhrazeny pro nejnovější české snímky a soboty filmům, které bodovaly na posledním vyhlašování cen Oscar.
Nedělní večery pak tradičně vyplní ty největší celosvětové trháky posledních dekád.
V červenci se promítá od 21.30 hodin, v srpnu se pak začíná o 30 minut dříve. Projekce se ruší pouze v případě velké nepřízně
počasí.

Region vydání: 5plus2 - Královéhradecký kraj
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Letní kino už je stálicí prázdninových týdnů
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 58 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Čtenost: 511 274 ,
Rubrika: Příloha - Náš kraj
V pátek 28. června odstartuje na louce za mostem Pavla Wonky v centru Pardubic už 14. ročník pardubického  letního  kina .
Unikátní akce, na kterou je vstup zdarma, od roku 2006 přitáhla už stovky tisíc diváků z celého regionu. 

Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším letním kinem v České
republice a svým rozsahem, dramaturgií a délkou trvání je nejen republikovým, ale i středoevropským unikátem. 
„Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 13 let jeho existence velmi oblíbili, což může potvrdit jak téměř 700 tisíc spokojených
diváků, tak řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy, například režiséři Juraj Herz, Jan Hřebejk,
Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk Zelenka, Dan Přibáň, Jan
Chicago Novák, Jiří Chlumský, Čestmír Kopecký a další,“ uvedl provozovatel a zakladatel letního kina Jan Motyčka. 
Úspěch pardubického  letního  kina  se nezrodil ze dne na den. Lidé zpočátku příliš nevěděli, co od akce čekat, také volný
vstup vyvolával otázky. Nejprve totiž přitahoval i lidi, kterým o film až příliš nešlo a svých chováním rušili ostatní. Při promítání v
Tyršových sadech, kde projekt odstartoval, zase pořadatelé bojovali se stížnostmi na hluk, kterými politiky zásobovali obyvatelé
domů na Sukově třídě. Nakonec se však nedostatky podařilo odstranit a dnes kino nabízí maximální možný komfort pod
otevřeným nebem. 
„Po celá léta konání jsme jako pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného
druhu činí velmi specifickým. Je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění a v
neposlední řadě absence vstupného,“ uvedl Motyčka s tím, že podle něj skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je zcela
zásadní. 
„Tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny sociální vrstvy obyvatel. Letitá obliba letního kina je dána také
komfortním diváckým zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly stovky tisíc
diváků,“ doplnil. 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn se za uplynulé roky proměnilo z malého projektu několika nadšenců v oblíbenou stálici
letních večerů. První ročníky v Tyršových sadech měly prakticky komorní atmosféru, která se však rychle měnila. 
V posledních letech není výjimečné, že například na kreslený film, který je pravidelně na programu ve středu, dorazí i tři tisíce
lidí. „Za zmíněné roky jsme promítli 700 filmů při průměrné návštěvě tisíc lidí,“ počítá Motyčka, který se do programu nebojí
zařadit ani „složitější“ snímky, které logicky nemají takovou návštěvnost, ale zase mohou působit jako osvěta. „Od roku 2006 k
nám zavítalo na 70 filmových delegací,“ připojuje Motyčka další přidanou hodnotu prázdninové události. 
„Nejde jen o zhlédnutí filmu – během léta jezdí do Pardubic delegace tvůrců, s nimiž mohou diváci po projekcích besedovat a
diskutovat. Kino tak rozšiřuje obzory a umožňuje filmovým fanouškům bezprostřední kontakt s tvůrci,“ popisuje praxi Jan
Motyčka. Nadcházející čtrnáctý ročník podle pořadatelů nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu
překvapení v podobě pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. „Naším cílem je dokázat, že i v krajském městě lze
pořádat filmovou přehlídku na stejné úrovni jako ve světových metropolích. Lze předpokládat, že počty spokojených
návštěvníků budou dále narůstat a Pardubické  letní  kino  Pernštejn zanedlouho přivítá miliontého filmového fanouška, čímž
se stane jednou z nejdůležitějších letních kulturních akcí v rámci střední Evropy,“ říká Jan Motyčka. 
Ovšem právě jeho nadšení pro věc umožňuje kinu přežívat i těžké chvíle. Ty se týkaly především hledání místa pro promítací
plátno. Osvědčené místo v Tyršových sadech totiž kino muselo opustit kvůli rekonstrukci a následnému zákazu Evropské unie
podnikat na místě, které peníze z Unie pomohly zvelebit. 
Několik ročníků se tak muselo konat v prostoru mezi lihovarem a skateparkem. Lokalita byla příjemná pro lidi ze sídliště Závodu
míru nebo pro ty, kteří na projekce jezdili auty. Veřejné parkování u tamních hypermarketů bylo pro diváky příjemné.
Pořadatelé však spokojeni nebyli, a tak hledali lepší parcelu. V roce 2017 se zdálo, že ji našli na kraji Tyršových sadů nedaleko
zdymadla. Pořadatelé poměrně rychle zvelebili pozemek po bývalých jatkách a neváhali například vybudovat i kurt na plážový
volejbal. 
Ovšem na jaře 2018 se ukázalo, že kino musí jinam, a začalo další hledání. Nakonec promítačka poprvé zamířila za hranice
prvního městského obvodu a usadila se na louce nedaleko sídliště Polabiny na samém břehu řeky Labe. „Našli jsme tam
krásné místo na dohled centra města, přitom vlastně v přírodě. Hlediště má kapacitu zhruba tři tisíce lidí,“ libují si pořadatelé,
kterým sice nevyšel záměr na poměrně velkolepý a hlavně napevno postavený areál, ale i tak slibují, že lidé budou mít také
letos komfort, na jaký jsou zvyklí. „Velmi pozitivní pro nás je, že máme příslib setrvání u Labe na minimálně deset let,“ dodal Jan
Motyčka. 
V době uzávěrky přílohy ještě pořadatelé nezveřejnili kompletní program. Jasné jenom bylo, že zachovají osvědčený model
dramaturgie. V praxi to znamená, že pondělky a středy budou opět ve znamení dětských, převážně kreslených filmů. Úterní a
čtvrteční projekce pak budou obsazeny novinkami z posledních měsíců, které nedávno opustily kamenná kina. Pátky pak
zůstanou vyhrazeny pro nejnovější české snímky a soboty filmům, které bodovaly na posledním vyhlašování cen Oscar.
Nedělní večery pak tradičně vyplní ty největší celosvětové trháky posledních dekád. 
V červenci se promítá od 21.30 hodin, v srpnu se pak začíná o 30 minut dříve. Projekce se ruší pouze v případě velké nepřízně
počasí. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   FOTO: ARCHIV MF DNES
Foto popis:   IDYLA LONI POPRVÉ LETNÍ KINO PARDUBICE PROMÍTALO NA PRAVÉM BŘEHU LABE NEDALEKO MOSTU
PAVLA WONKY. ÚTULNÝ AREÁL NA PŮL CESTY MEZI CENTREM MĚSTA A SÍDLIŠTĚM POLABINY POJME AŽ TŘI TISÍCE
LIDÍ A DIVÁCI V NĚM NAJDOU STÁNKY S OBČERSTVENÍM I SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ.
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Letní kino už je stálicí prázdninových týdnů
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 60 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Čtenost: 511 274 ,
Rubrika: Příloha - Náš kraj
V pátek 28. června odstartuje na louce za mostem Pavla Wonky v centru Pardubic už 14. ročník pardubického  letního  kina .
Unikátní akce, na kterou je vstup zdarma, od roku 2006 přitáhla už stovky tisíc diváků z celého regionu. 

Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším letním kinem v České
republice a svým rozsahem, dramaturgií a délkou trvání je nejen republikovým, ale i středoevropským unikátem. 
„Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 13 let jeho existence velmi oblíbili, což může potvrdit jak téměř 700 tisíc spokojených
diváků, tak řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy, například režiséři Juraj Herz, Jan Hřebejk,
Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk Zelenka, Dan Přibáň, Jan
Chicago Novák, Jiří Chlumský, Čestmír Kopecký a další,“ uvedl provozovatel a zakladatel letního kina Jan Motyčka. 
Úspěch pardubického  letního  kina  se nezrodil ze dne na den. Lidé zpočátku příliš nevěděli, co od akce čekat, také volný
vstup vyvolával otázky. Nejprve totiž přitahoval i lidi, kterým o film až příliš nešlo a svých chováním rušili ostatní. Při promítání v
Tyršových sadech, kde projekt odstartoval, zase pořadatelé bojovali se stížnostmi na hluk, kterými politiky zásobovali obyvatelé
domů na Sukově třídě. Nakonec se však nedostatky podařilo odstranit a dnes kino nabízí maximální možný komfort pod
otevřeným nebem. 
„Po celá léta konání jsme jako pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného
druhu činí velmi specifickým. Je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění a v
neposlední řadě absence vstupného,“ uvedl Motyčka s tím, že podle něj skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je zcela
zásadní. „Tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny vrstvy obyvatel. Obliba letního kina je dána také diváckým
zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly stovky tisíc diváků,“ doplnil.
Nadcházející čtrnáctý ročník podle pořadatelů nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v
podobě pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. „Naším cílem je dokázat, že i v krajském městě lze pořádat
filmovou přehlídku na stejné úrovni jako ve světových metropolích. Lze předpokládat, že počty spokojených návštěvníků budou
dále narůstat a Pardubické  letní  kino  Pernštejn zanedlouho přivítá miliontého filmového fanouška, čímž se stane jednou z
nejdůležitějších letních kulturních akcí v rámci střední Evropy,“ říká Jan Motyčka. 
Ovšem právě jeho nadšení pro věc umožňuje kinu přežívat i těžké chvíle. Ty se týkaly především hledání místa pro promítací
plátno. Osvědčené místo v Tyršových sadech totiž kino muselo opustit kvůli rekonstrukci a následnému zákazu Evropské unie
podnikat na místě, které peníze z Unie pomohly zvelebit. 
Několik ročníků se tak muselo konat v prostoru mezi lihovarem a skateparkem. Lokalita byla příjemná pro lidi ze sídliště Závodu
míru nebo pro ty, kteří na projekce jezdili auty. Veřejné parkování u tamních hypermarketů bylo pro diváky příjemné.
Pořadatelé však spokojeni nebyli, a tak hledali lepší parcelu. V roce 2017 se zdálo, že ji našli na kraji Tyršových sadů nedaleko
zdymadla. Pořadatelé poměrně rychle zvelebili pozemek po bývalých jatkách a neváhali například vybudovat i kurt na plážový
volejbal. 
Ovšem na jaře 2018 se ukázalo, že kino musí jinam, a začalo další hledání. Nakonec promítačka poprvé zamířila za hranice
prvního městského obvodu a usadila se na louce nedaleko sídliště Polabiny na samém břehu řeky Labe. „Našli jsme tam
krásné místo na dohled centra města, přitom vlastně v přírodě. Hlediště má kapacitu zhruba tři tisíce lidí,“ libují si pořadatelé,
kterým sice nevyšel záměr na poměrně velkolepý a hlavně napevno postavený areál, ale i tak slibují, že lidé budou mít také
letos komfort, na jaký jsou zvyklí. „Velmi pozitivní pro nás je, že máme příslib setrvání u Labe na minimálně deset let,“ dodal Jan
Motyčka. 
V době uzávěrky přílohy ještě pořadatelé nezveřejnili kompletní program. Jasné jenom bylo, že zachovají osvědčený model
dramaturgie. V praxi to znamená, že pondělky a středy budou opět ve znamení dětských, převážně kreslených filmů. Úterní a
čtvrteční projekce pak budou obsazeny novinkami z posledních měsíců, které nedávno opustily kamenná kina. Pátky pak
zůstanou vyhrazeny pro nejnovější české snímky a soboty filmům, které bodovaly na posledním vyhlašování cen Oscar.
Nedělní večery pak tradičně vyplní ty největší celosvětové trháky posledních dekád. 
V červenci se promítá od 21.30 hodin, v srpnu se pak začíná o 30 minut dříve. Projekce se ruší pouze v případě velké nepřízně
počasí. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
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Letní kino poběží celé prázdniny
TISK , Datum: 24.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 15 373 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO UDÁLOST TÝDNE 

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se opět rozprostře na břehu Labe u mostu Pavla Wonky, zahajuje 14. sezonu. Na
každý prázdninový večer je pro milovníky filmů připraven jeden snímek. Při prvním promítání, které se uskuteční poslední
školní den, tedy v pátek od 21.30 hodin, organizátoři pustí film LOVEní, který se natáčel v Pardubicích. 
Další zajímavostí je digitálně restaurovaná verze filmu Spalovač mrtvol nebo loňský snímek Jan Palach. 
Oba filmy se taktéž částečně natáčely v Pardubicích. Program filmů a doprovodných akcí na červenec je k vidění na
facebookové stránce Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Promítání jsou zdarma. 

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino poběží celé prázdniny URL
WEB , Datum: 25.06.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lada Součková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubické  letní  kino , které se opět rozprostře na břehu Labe u mostu Pavla Wonky, zahajuje 14. sezonu.

"Na každý prázdninový večer je pro milovníky filmů připraven jeden snímek. Při prvním promítání, které se uskuteční poslední
školní den, tedy v pátek od 21.30 hodin, organizátoři pustí film LOVEní, který se natáčel v Pardubicích. Další zajímavostí je
digitálně restaurovaná verze filmu Spalovač mrtvol nebo loňský snímek Jan Palach. Oba filmy se taktéž částečně natáčely v
Pardubicích. Program filmů a doprovodných akcí na červenec je k vidění na facebookové stránce Pardubické  letní  kino
Pernštejn.
Promítání jsou zdarma.
"
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Letní kino poběží celé prázdniny URL
WEB , Datum: 25.06.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Pardubické  letní  kino , které se opět rozprostře na břehu Labe u mostu Pavla Wonky, zahajuje 14. sezonu.

Na každý prázdninový večer je pro milovníky filmů připraven jeden snímek. Při prvním promítání, které se uskuteční poslední
školní den, tedy v pátek od 21.30 hodin, organizátoři pustí film LOVEní, který se natáčel v Pardubicích. Další zajímavostí je
digitálně restaurovaná verze filmu Spalovač mrtvol nebo loňský snímek Jan Palach. Oba filmy se taktéž částečně natáčely v
Pardubicích. Program filmů a doprovodných akcí na červenec je k vidění na facebookové stránce Pardubické  letní  kino
Pernštejn. 

Ilustrační foto / Foto: Letní kino Pardubice/Tomáš Kubelka. 
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Zahájení 14. ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn URL
WEB , Datum: 26.06.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , RU / den: 60 000
14. ročník největšího letního kina ve střední Evropě překročí hranici Rubikonu, zejména co do kvality diváckého komfortu a
architektonického pojetí areálu. Pardubické  letní  kino , louka u Wonkova mostu
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Letní kino zítra zahajuje už svou čtrnáctou sezonu
TISK , Datum: 27.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Čtenost: 511 274 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Více než 60 letních večerů budou moci lidé z Pardubic a okolí strávit v kině. A to dokonce zadarmo. Zajímavou možnost jim už
čtrnáctým rokem za sebou nabízejí pořadatelé Letního kina Pardubice, které druhou sezonu po sobě bude promítat za mostem
Pavla Wonky nedaleko sídliště Polabiny. 
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PARDUBICE Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším letním
kinem v České republice a svým rozsahem, dramaturgií a délkou trvání je nejen republikovým, ale i středoevropským unikátem.
To o svém projektu tvrdí pořadatel a zakladatel kina Jan Motyčka. Někomu se mohou jeho slova zdát jako přehnaná, ale čísla
mluví jasně. Kino od roku 2006, kdy poněkud nesměle začínalo v Tyršových sadech u zámecké zdi, přivítalo zhruba 700 tisíc
diváků. 
„Po celá léta konání jsme jako pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného
druhu činí velmi specifickým. Je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění a v
neposlední řadě absence vstupného,“ uvedl Motyčka s tím, že podle něj skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je zcela
zásadní. „Tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny vrstvy obyvatel. Obliba letního kina je dána také diváckým
zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly stovky tisíc diváků,“ doplnil pořadatel. 
Nadcházející čtrnáctý ročník podle něj nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v podobě
pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. „Naším cílem je dokázat, že i v krajském městě lze pořádat filmovou
přehlídku na stejné úrovni jako ve světových metropolích. Lze předpokládat, že počty spokojených návštěvníků budou dále
narůstat a Pardubické  letní  kino  Pernštejn zanedlouho přivítá miliontého filmového fanouška, čímž se stane jednou z
nejdůležitějších letních kulturních akcí v rámci střední Evropy,“ řekl Jan Motyčka. 
Za dlouhé roky promítání dorazila do areálu kina i řada osobností, které pravidelně jezdí představit své filmy, například režiséři
Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk
Zelenka, Dan Přibáň, Jan Chicago Novák, Jiří Chlumský, Čestmír Kopecký. 
S letním kinem je také spojené neustálé hledání nového místa pro plátno. Když se Tyršovy sady začaly opravovat, muselo se
několik ročníků konat v prostoru mezi lihovarem a skateparkem. Pořadatelé tam však spokojeni nebyli, a tak hledali lepší
parcelu. V roce 2017 se zdálo, že ji našli na kraji Tyršových sadů nedaleko zdymadla, ovšem už na jaře 2018 se ukázalo, že
kino musí jinam, a začalo další hledání. Nakonec promítačka poprvé zamířila za hranice prvního městského obvodu a usadila
se na louce nedaleko sídliště Polabiny na samém břehu řeky Labe. A co je hlavní, zdá se, že areál tam zůstane nadlouho. 
„Schválili jsme pronájem pozemku pro kino na pět let s tím, že je schválená i opce na dalších pět let,“ uvedl tehdejší radní
Pardubic Dušan Salfický při poslední loňské projekci. „Myslím, že to je pěkné místo a že budou spokojeni lidé z celých
Pardubic,“ dodal starosta druhého městského obvodu Radek Hejný. 
Pořadatelé i letos zachovají osvědčený model dramaturgie. V praxi to znamená, že pondělky a středy budou ve znamení
dětských, převážně kreslených filmů. Úterní a čtvrteční projekce pak budou obsazeny novinkami z posledních měsíců. Pátky
pak zůstanou vyhrazeny pro nejnovější české snímky a soboty filmům, které bodovaly na vyhlašování cen Oscar. Nedělní
večery vyplní světové trháky posledních let. V červenci se promítá od 21.30 hodin, v srpnu se pak začíná o 30 minut dříve.
Projekce se ruší pouze v případě velké nepřízně počasí. 

***

Fakta 
Program letního kina 

Pardubice na červenec 
28. 6. LOVEní 
29. 6. Favoritka 
30. 6. Impossible - Fallout 
1. 7. Pohádkový festival - Pásmo filmů Karla Zemana 
2. 7. Šťastný Lazzaro 
3. 7. Já, Simon 
4. 7. Petrolejové lampy 
5. 7. Trabantem tam a zase zpět 
6. 7. Zelená kniha 
7. 7. Upgrade 
8. 7. Pohádkový festival - Pásmo filmů Jiřího Trnky 
9. 7. Utoya, 22. července 
10. 7. Grinch 
11. 7. Festival Juraje Herze - Světová 
premiéra restaurovaného filmu 
Spalovač mrtvol 
12. 7. Jan Palach 
13. 7. BlacKkKlansman 
14. 7. Zlý časy v El Royale 
15. 7. Pohádkový festival 2019 - 
Výběr z animačních technik 40. – 
60. let 
16. 7. Složka 64 
17. 7. Jak vycvičit draka 3 
18. 7. Festival Juraje Herze - Den 
pro mou lásku 
19. 7. Ženy v běhu 
20. 7. Bohemian Rhapsody 
21. 7. Tiché místo 
22. 7. Pohádkový festival 2019 - 
Pásmo animovaných filmů 2 
23. 7. Kursk 
24. 7. Putování se sobíkem 
25. 7. Festival Juraje Herze - Morgiana 
26. 7. Všechno bude 
27. 7. První člověk 
28. 7. Alita: Bojový Anděl 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 90 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


29. 7. Pohádkový festival - Špalíček 
30. 7. Spitfire 
31. 7. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 

Pardubické  Letní  kino  Pernštejn bude promítat na břehu Labe až do začátku září. Promítá se každý den s tím, že v červenci
se začíná od 21:30 hodin a v sprnu od 21 hodin. Projekce se ruší jen v případě silného deště. Na místě jsou k dizpozici stánky
s občerstvením a WC. Do areálu je zákázáno nosit vlastní pití a jídlo. Vstup je zdarma. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto autor:   Foto: archiv MAFRA
Foto popis:   Letní biograf Areál pardubického  letního  kina  se loni poprvé přesunul na louku za mostem Pavla Wonky. Na
plátno se tak lze dívat přímo z cyklostezky, která vede po pravém břehu řeky Labe.

Zpět
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Tipy Deníku
TISK , Datum: 27.06.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 6 599 , Rubrika: Letní tipy
Perníková chaloupka zve na med 

29. až 30. června, Perníková chaloupka v Rábech Víkend v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou bude patřit světu včel
a medu. 
Muzeum perníku připravilo akci Medobraní, kde se návštěvníci seznámí nejen s technikou odběru plástů ze včelích úlů, ale
také s vytáčením čerstvého medu a jeho dalším zpracováním. 

Letní kino začne promítat 

28. června od 21:30, prostranství u Wonkova mostu V pátek zahájí pardubické  letní  kino  svou čtrnáctou sezónu. První
promítací večer se mohou diváci těšit na český komediální snímek LOVEní. Podle pořadatelů byly filmy vybírány tak, aby si
každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii. Vstupné je tradičně zdarma. Nový areál kina na
pravém břehu Labe bude sloužit také jako místo relaxace a setkávání. Letní kino bude promítat každý den až do 1. září. 

Historickým trolejbusem do lázní 

30. června od 15:30 a 17:00, třída Míru v Pardubicích V neděli se mohou fanoušci historických vozidel vypravit na zmrzlinu do
Lázní Bohdaneč trolejbusem Škoda-Sanos. Historický trolejbus vyrazí ve dvou časech. 
Jízdné je dobrovolné, vybírá se do kasičky ve voze. 

Ve Třebové začíná světový pohár 

27. – 30. června, ZS Česká Třebová a Litomyšl Zimní stadiony v České Třebové a Litomyšli ode dneška hostí unikátní souboj
mládežnických výběrů v hokejbale. Historicky druhý světový pohár v hokejbale juniorů do 16 let a premiérový šampionát
juniorek do 18 let nabídne konfrontaci s týmy Kanady, Slovenska, Velké Británie, domácích reprezentací a dalších celků.
Turnaj odstartuje dnes v 9 hodin souboj juniorek U18 Britek a Češek, v 11 hodin pak zahájí turnaj reprezentace chlapců U16
proti výběru U15. 

24 hodin na kole a koloběžkách 

29. června od 10 hodin, Ústí nad Orlicí Už poosmé se v Ústí nad Orlicí koná závod 24 hodin na kole a koloběžkách. Kroužení
se mohou zúčastnit jednotlivci, dvoučlenná a tříčlenná družstva a borci do 15 let. Závod startuje v sobotu v 10 hodin z areálu
Moldex/Metric v Hylvátech, kroužení bude ukončeno v neděli v 10 hodin. 

Region vydání: Východní Čechy
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Letní kino bude letos poctou Juraji Herzovi URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000
/ROZHOVOR/ Snímkem LOVEní, který se natáčel v Pardubicích, odstartuje dnes od 21.30 hodin promítání pardubického
letního  kina . Usídlilo se v areálu u Wonkova mostu. Původně měl 14. ročník odstartovat symbolicky 14. května. K tomu ale
nakonec nedošlo.

„Chtěli jsme poděkovat divákům a městu za to, že nám umožnili nestěhovat se každý rok a promítat aspoň dva roky na jednom
místě. Bohužel se ukázalo, že to není v souladu s vyhláškou o rušení nočního klidu. Kolegům na magistrátu dá dost práce
vyjednat výjimku, kterou už máme, protože přesahuje tři měsíce,“ říká promotér pardubického  letního  kina  JAN MOTYČKA. 
Také jste chtěl zlepšit zázemí pro návštěvníky, proč to nevyšlo? 
Mrzí mě to, protože to bylo tři čtvrtě roku práce – mé, mých kolegů, lidí na magistrátu. Je to dlouhodobá záležitost a snažili jsme
se mít skutečně všechna povolení, která jsme také dostali. Ale v okamžiku, kdy jsem si po několika měsících této práce šel pro
územní souhlas, ukázalo se, že prostor je v chráněném pásmu číslo jedna. Není možné tam postavit nějaké dlouhodobější
stavby. Náš záměr byl, aby tam část věcí mohla zůstat, aby se snížily náklady na každoroční stěhování. Nakonec to bude
kompromis. Velkou výhodou je, že na rozdíl od loňského roku je tam přivedená elektřina. 
Druhým rokem budete na stejném místě. Osvědčil se vám areál u Wonkova mostu? 
Areál má spoustu výhod. Je v bezprostředním centru města, v krásném prostředí. Každý rok nám říkali, proč neměníme grafiku.
My jsme říkali, že každý rok měníme místo. Nyní jsme nezměnili místo, tak jsme změnili grafiku. 
Loni jste skončili ve velké ztrátě. Čím to bylo způsobeno? 
To byl součet nákladů na elektrifikaci. A čas věnovaný tomuto projektu bychom jinak věnovali získávání sponzorů. Situace se
částečně opakovala i letos, kdy to nebyla elektřina, ale administrativa související se všemi povoleními, které máme. Je to z části
demotivující, ale areál je krásný a věřím, že příští rok už tam bude stát to, co tam stát má. 
Každý čtvrtek budete uvádět snímek Juraje Herze. Proč jste se rozhodli připomenout jeho filmy? 
Je to jedna z věcí, které mi říkají, že provozování pardubického  letního  kina  má smysl. Ve čtvrtek 11. července u nás bude
mít svoji světovou premiéru zdigitalizovaná verze filmu Spalovač mrtvol Juraje Herze, a to pouze díky vztahu, který si pan Herz k
Pardubicím vybudoval – zejména díky projekci v krematoriu. Když režisér takového formátu ocenil naši produkci, dává nám to
chuť pokračovat. To je tedy také důvod, proč jsme se rozhodli udělat festival Juraje Herze a budeme každý čtvrtek promítat
jeho staré filmy. Stejně jako jsme loni promítali filmy Miloše Formana, které natočil v Americe. 
Jak bude vypadat dramaturgie zbývajících dnů v týdnu? 
Bude stejná jako každý rok. To je jedna z věcí, kterou se pardubické  letní  kino  odlišuje od jiných kin v České republice –
kromě toho, že nevybírá vstupné, což všichni berou jako samozřejmost, ale ono to tak úplně samozřejmé není. V pondělí to
jsou filmy animované, edukativní, rodinné. Letos to jsou více snímky promítané ve spolupráci s Národním filmovým archivem a
je to ukázka původní české animované tvorby. Úterý – to je výběr toho nejlepšího ze světové kinematografie, ve středu budou
filmy pro děti. V pátek promítáme české filmy. V sobotu to jsou oscarové snímky. 
Které snímky byste osobně vypíchnul? 
Myslím si, že program je postaven tak, aby si každý vybral, co chce. Troufám si tvrdit, že to je velmi nabitý program. Jan Palach
– úžasný biják, stejně tak Spalovač mrtvol, oscarová Zelená kniha… A v podstatě všechny filmy Juraje Herze. Ale to je můj
výběr, princip je v tom, aby si každý našel svůj snímek, který ho do letního kina přivede a díky kterému tam stráví krásný večer.
Máte domluvené nějaké delegace? 
Naší snahou je, aby delegace přijely k co největšímu počtu filmů. Vždycky je problémových prvních pár dní v červenci, protože
jsme v kolizi s karlovarským festivalem. Nicméně potom se budeme snažit, aby tady každý pátek někdo byl. Už jsme domluveni s
režisérem filmu Chata na prodej Tomášem Pavlíčkem. 

Jan Motyčka / Foto: Archiv. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 94 / 325

http://pardubicky.denik.cz/letni-kino/letni-kino-letos-bude-poctou-juraji-herzovi-20190628.html
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

U mostu Pavla Wonky v Pardubicích startuje letní kino. I letos je zdarma URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: idnes.cz , Autor: Autor:, Milan Zlinský , RU / den: 1 330 730
Po více než 60 letních večerů se budou moci lidé z Pardubic a okolí bavit v kině. A to dokonce zadarmo. Tuto možnost jim už
čtrnáctým rokem nabízejí pořadatelé Letního kina Pardubice, které bude druhou sezonu v řadě promítat za mostem Pavla
Wonky nedaleko sídliště Polabiny.

Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším letním kinem v České
republice a svým rozsahem, dramaturgií a délkou trvání je nejen republikovým, ale i středoevropským unikátem. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 95 / 325

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/letni-kino-pardubice-leto-motycka.A190628_095110_pardubice-zpravy_lati
http://www.newtonmedia.eu/


To o svém projektu tvrdí pořadatel a zakladatel kina Jan Motyčka. Někomu se mohou jeho slova zdát přehnaná, ale čísla mluví
jasně. Kino od roku 2006, kdy poněkud nesměle začínalo v Tyršových sadech u zámecké zdi, přivítalo zhruba 700 tisíc diváků. 
„Po celá léta jsme jako pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného druhu činí
velmi specifickým. Je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění a v neposlední
řadě absence vstupného,“ uvedl Motyčka s tím, že podle něj skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je zcela zásadní. 
„Tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny vrstvy obyvatel. Obliba letního kina je dána také diváckým zázemím
a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly stovky tisíc diváků,“ doplnil pořadatel. 
Nadcházející čtrnáctý ročník podle něj nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v podobě
pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. 
„Naším cílem je dokázat, že i v krajském městě lze pořádat filmovou přehlídku na stejné úrovni jako ve světových metropolích.
Lze předpokládat, že počty spokojených návštěvníků budou dále narůstat a Pardubické  letní  kino  Pernštejn zanedlouho
přivítá miliontého filmového fanouška, čímž se stane jednou z nejdůležitějších letních kulturních akcí v rámci střední Evropy,“
řekl Jan Motyčka. 
28. 6. LOVEní 
29. 6. Favoritka 
30. 6. Impossible - Fallout 
1. 7. Pohádkový festival - Pásmo filmů Karla Zemana 
2. 7. Šťastný Lazzaro 
3. 7. Já, Simon 
4. 7. Petrolejové lampy 
5. 7. Trabantem tam a zase zpět 
6. 7. Zelená kniha 
7. 7. Upgrade 
8. 7. Pohádkový festival - Pásmo filmů Jiřího Trnky 
9. 7. Utoya, 22. července 
10. 7. Grinch 
11. 7. Festival Juraje Herze - Světová premiéra restaurovaného filmu Spalovač mrtvol 
12. 7. Jan Palach 
13. 7. BlacKkKlansman 
14. 7. Zlý časy v El Royale 
15. 7. Pohádkový festival 2019 - Výběr z animačních technik 40. – 60. let 
16. 7. Složka 64 
17. 7. Jak vycvičit draka 3 
18. 7. Festival Juraje Herze - Den pro mou lásku 
19. 7. Ženy v běhu 
20. 7. Bohemian Rhapsody 
21. 7. Tiché místo 
22. 7. Pohádkový festival 2019 - Pásmo animovaných filmů 2 
23. 7. Kursk 
24. 7. Putování se sobíkem 
25. 7. Festival Juraje Herze - Morgiana 
26. 7. Všechno bude 
27. 7. První člověk 
28. 7. Alita: Bojový Anděl 
29. 7. Pohádkový festival - Špalíček 
30. 7. Spitfire 
31. 7. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 
Pardubické  Letní  kino  Pernštejn bude promítat na břehu Labe až do začátku září. Promítá se každý den s tím, že v červenci
se začíná od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin. Projekce se ruší jen v případě silného deště. Na místě jsou k dispozici stánky
s občerstvením a WC. Do areálu je zakázáno nosit vlastní pití a jídlo. Vstup je zdarma. 
Za dlouhé roky promítání dorazila do areálu kina i řada osobností, které pravidelně jezdí představit své filmy, například režiséři
Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk
Zelenka, Dan Přibáň, Jan Chicago Novák, Jiří Chlumský, Čestmír Kopecký. 
S letním kinem je také spojené neustálé hledání nového místa pro plátno. Když se Tyršovy sady začaly opravovat, muselo se
několik ročníků konat v prostoru mezi lihovarem a skateparkem. Pořadatelé tam však spokojeni nebyli, a tak hledali lepší
parcelu. 
V roce 2017 se zdálo, že ji našli na kraji Tyršových sadů nedaleko zdymadla, ovšem už na jaře 2018 se ukázalo, že kino musí
jinam, a začalo další hledání. Nakonec promítačka poprvé zamířila za hranice prvního městského obvodu a usadila se na louce
nedaleko sídliště Polabiny na samém břehu řeky Labe. A co je hlavní, zdá se, že areál tam zůstane nadlouho. 
„Schválili jsme pronájem pozemku pro kino na pět let s tím, že je schválená i opce na dalších pět let,“ uvedl tehdejší radní
Pardubic Dušan Salfický při poslední loňské projekci. „Myslím, že to je pěkné místo a že budou spokojeni lidé z celých
Pardubic,“ dodal starosta druhého městského obvodu Radek Hejný. 
Pořadatelé i letos zachovají osvědčený model dramaturgie. V praxi to znamená, že pondělky a středy budou ve znamení
dětských, převážně kreslených filmů. 
Úterní a čtvrteční projekce pak budou obsazeny novinkami z posledních měsíců. 
Pátky zůstanou vyhrazeny pro nejnovější české snímky a soboty filmům, které bodovaly na vyhlašování cen Oscar. Nedělní
večery vyplní světové trháky posledních let. V červenci se promítá od 21.30 hodin, v srpnu se pak začíná o 30 minut dříve.
Projekce se ruší pouze v případě velké nepřízně počasí. 
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Zpět

U mostu Pavla Wonky v Pardubicích startuje letní kino. I letos je zdarma URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Milan Zlinský , RU / den: 25 000
Po více než 60 letních večerů se budou moci lidé z Pardubic a okolí bavit v kině. A to dokonce zadarmo. Tuto možnost jim už
čtrnáctým rokem nabízejí pořadatelé Letního kina Pardubice, které bude druhou sezonu v řadě promítat za mostem Pavla
Wonky nedaleko sídliště Polabiny.

Pardubické  letní  kino  Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším letním kinem v České
republice a svým rozsahem, dramaturgií a délkou trvání je nejen republikovým, ale i středoevropským unikátem. 
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To o svém projektu tvrdí pořadatel a zakladatel kina Jan Motyčka. Někomu se mohou jeho slova zdát přehnaná, ale čísla mluví
jasně. Kino od roku 2006, kdy poněkud nesměle začínalo v Tyršových sadech u zámecké zdi, přivítalo zhruba 700 tisíc diváků. 
„Po celá léta jsme jako pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného druhu činí
velmi specifickým. Je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění a v neposlední
řadě absence vstupného,“ uvedl Motyčka s tím, že podle něj skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je zcela zásadní. 
„Tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny vrstvy obyvatel. Obliba letního kina je dána také diváckým zázemím
a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly stovky tisíc diváků,“ doplnil pořadatel. 
Nadcházející čtrnáctý ročník podle něj nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v podobě
pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. 
„Naším cílem je dokázat, že i v krajském městě lze pořádat filmovou přehlídku na stejné úrovni jako ve světových metropolích.
Lze předpokládat, že počty spokojených návštěvníků budou dále narůstat a Pardubické  letní  kino  Pernštejn zanedlouho
přivítá miliontého filmového fanouška, čímž se stane jednou z nejdůležitějších letních kulturních akcí v rámci střední Evropy,“
řekl Jan Motyčka. 
28. 6. LOVEní 
29. 6. Favoritka 
30. 6. Impossible - Fallout 
1. 7. Pohádkový festival - Pásmo filmů Karla Zemana 
2. 7. Šťastný Lazzaro 
3. 7. Já, Simon 
4. 7. Petrolejové lampy 
5. 7. Trabantem tam a zase zpět 
6. 7. Zelená kniha 
7. 7. Upgrade 
8. 7. Pohádkový festival - Pásmo filmů Jiřího Trnky 
9. 7. Utoya, 22. července 
10. 7. Grinch 
11. 7. Festival Juraje Herze - Světová premiéra restaurovaného filmu Spalovač mrtvol 
12. 7. Jan Palach 
13. 7. BlacKkKlansman 
14. 7. Zlý časy v El Royale 
15. 7. Pohádkový festival 2019 - Výběr z animačních technik 40. – 60. let 
16. 7. Složka 64 
17. 7. Jak vycvičit draka 3 
18. 7. Festival Juraje Herze - Den pro mou lásku 
19. 7. Ženy v běhu 
20. 7. Bohemian Rhapsody 
21. 7. Tiché místo 
22. 7. Pohádkový festival 2019 - Pásmo animovaných filmů 2 
23. 7. Kursk 
24. 7. Putování se sobíkem 
25. 7. Festival Juraje Herze - Morgiana 
26. 7. Všechno bude 
27. 7. První člověk 
28. 7. Alita: Bojový Anděl 
29. 7. Pohádkový festival - Špalíček 
30. 7. Spitfire 
31. 7. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 
Pardubické  Letní  kino  Pernštejn bude promítat na břehu Labe až do začátku září. Promítá se každý den s tím, že v červenci
se začíná od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin. Projekce se ruší jen v případě silného deště. Na místě jsou k dispozici stánky
s občerstvením a WC. Do areálu je zakázáno nosit vlastní pití a jídlo. Vstup je zdarma. 
Za dlouhé roky promítání dorazila do areálu kina i řada osobností, které pravidelně jezdí představit své filmy, například režiséři
Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk
Zelenka, Dan Přibáň, Jan Chicago Novák, Jiří Chlumský, Čestmír Kopecký. 
S letním kinem je také spojené neustálé hledání nového místa pro plátno. Když se Tyršovy sady začaly opravovat, muselo se
několik ročníků konat v prostoru mezi lihovarem a skateparkem. Pořadatelé tam však spokojeni nebyli, a tak hledali lepší
parcelu. 
V roce 2017 se zdálo, že ji našli na kraji Tyršových sadů nedaleko zdymadla, ovšem už na jaře 2018 se ukázalo, že kino musí
jinam, a začalo další hledání. Nakonec promítačka poprvé zamířila za hranice prvního městského obvodu a usadila se na louce
nedaleko sídliště Polabiny na samém břehu řeky Labe. A co je hlavní, zdá se, že areál tam zůstane nadlouho. 
„Schválili jsme pronájem pozemku pro kino na pět let s tím, že je schválená i opce na dalších pět let,“ uvedl tehdejší radní
Pardubic Dušan Salfický při poslední loňské projekci. „Myslím, že to je pěkné místo a že budou spokojeni lidé z celých
Pardubic,“ dodal starosta druhého městského obvodu Radek Hejný. 
Pořadatelé i letos zachovají osvědčený model dramaturgie. V praxi to znamená, že pondělky a středy budou ve znamení
dětských, převážně kreslených filmů. 
Úterní a čtvrteční projekce pak budou obsazeny novinkami z posledních měsíců. 
Pátky zůstanou vyhrazeny pro nejnovější české snímky a soboty filmům, které bodovaly na vyhlašování cen Oscar. Nedělní
večery vyplní světové trháky posledních let. V červenci se promítá od 21.30 hodin, v srpnu se pak začíná o 30 minut dříve.
Projekce se ruší pouze v případě velké nepřízně počasí. 
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Jak se pozná Pardubák?
TISK , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: Bulvár , Strana: 11 , Vytištěno: 15 000 , Rubrika: Rozhovor
Nechce platit vstupné

S koncem školního roku se rozjelo i tradiční Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Jako jeho „rozehrávač“ byl vybrán film v
Pardubicích natáčený, komedie Karla Janáka LOVEní. Na diváky čeká celoprázdninový filmový maraton, při kterém si v areálu
u Wonkova mostu přijdou na své všechny generace. Začátky představení jsou od půl desáté večer. Jaký letošní ročník bude, o
tom jsme mluvili se zakladatelem a ředitelem kina Janem Motyčkou.

* Letní kino k Pardubicím už neodmyslitelně patří. Co jste letos, kromě tradiční dávky filmů, pro návštěvníky připravili? Máte
připravené nějaké bonbonky?

Ona samotná existence pardubického  letního  kina , které jako jediné v České republice a mám pocit i ve střední Evropě
promítá zcela zdarma, je sama o sobě bonbonkem. V jiných městech taková kina nejsou a je vtipné, když jinde říkají, že
Pardubák se pozná tak, že nechce platit vstupné. Divákům se snažíme nabídnout co nejkvalitnější filmy v co nejlepším
prostředí, v tuto chvíli na pravém břehu Labe u Wonkova mostu v místě, kde Pardubické  letní  kino  bude nacházet svoje
zázemí po dalších pět, respektive deset let.

* Nicméně jsou projekce, které v programu vyčnívají, ne?

Těch projekcí je celá řada. Už řadu let dodržujeme jistou odlišnost od ostatních kin spočívající v dodržování dramaturgie žánrů
jednotlivých dnů. V pondělí to jsou filmy pro děti, letos o to edukativnější, že se jedná o starší filmy. Jde o ukázku animované
tvorby let minulých, například filmů Jiřího Trnky. Malí diváci tak budou mít možnost srovnat současnou zahraniční tvorbu právě
s těmito filmy, které byly ve své době bezkonkurenční. V rámci toho jsme rozjeli projekt, při kterém distribuujeme pohádkové
limonády, což jsou limonády s obsahem lactobacilů, které pomáhají dětem zvyšovat imunitu. V úterý hrajeme filmy napříč
světovou kinematografií, ve středu filmy rodinné. Ve čtvrtek máme v podstatě festivaly. Tedy, jako byl loni festival Miloše
Formana Za vodou, ve kterém náš nejúspěšnější českoamerický spisovatel Jan Novák uváděl americké filmy Miloše Formana,
letos to budou srpnové čtvrtky, kdy budeme promítat Formanovy filmy z doby před emigrací. Červnové čtvrtky budou patřit
neméně geniálnímu režisérovi, který měl navíc k Pardubicím velké citové pouto a jehož film Spalovač mrtvol jsme, tuším, v roce
2006 promítali v pardubickém krematoriu. Tím režisérem je Juraj Herz, jehož digitálně zrestaurovanou verzi Spalovače mrtvol
uvedeme v Pardubicích ve světové premiéře 11. července.

* Co je ještě v Pardubicích jiné než v jiných městech?

Mám zkušenost i z jiných letních kin a je zvláštní, že i v Praze nebo Hrochově Týnci přijde po filmu spousta lidí a děkují za to, že
tam to kino mají. To jsou velmi pěkné okamžiky, kterých si vážíme a kterých je v Pardubicích pomálu.

* Takže vám chybí zpětná vazba od diváků?

Ano, v tom máte pravdu. Skutečně by mě zajímalo, co vlastně od kina chtějí, co očekávají.

Foto popis:   Jan Motyčka, zakladatel a ředitel Pardubického  letního  kina  s producentem a dramaturgem Česmírem
Kopeckým. z droj: archiv Jana Motyčky
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Letní kino bude letos poctou Juraji Herzovi URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
/ROZHOVOR/ Snímkem LOVEní, který se natáčel v Pardubicích, odstartuje dnes od 21.30 hodin promítání pardubického
letního  kina . Usídlilo se v areálu u Wonkova mostu. Původně měl 14. ročník odstartovat symbolicky 14. května. K tomu ale
nakonec nedošlo.

"„Chtěli jsme poděkovat divákům a městu za to, že nám umožnili nestěhovat se každý rok a promítat aspoň dva roky na jednom
místě. Bohužel se ukázalo, že to není v souladu s vyhláškou o rušení nočního klidu. Kolegům na magistrátu dá dost práce
vyjednat výjimku, kterou už máme, protože přesahuje tři měsíce,“ říká promotér pardubického  letního  kina  JAN MOTYČKA.
Také jste chtěl zlepšit zázemí pro návštěvníky, proč to nevyšlo?Mrzí mě to, protože to bylo tři čtvrtě roku práce – mé, mých
kolegů, lidí na magistrátu. Je to dlouhodobá záležitost a snažili jsme se mít skutečně všechna povolení, která jsme také dostali.
Ale v okamžiku, kdy jsem si po několika měsících této práce šel pro územní souhlas, ukázalo se, že prostor je v chráněném
pásmu číslo jedna. Není možné tam postavit nějaké dlouhodobější stavby. Náš záměr byl, aby tam část věcí mohla zůstat, aby
se snížily náklady na každoroční stěhování. Nakonec to bude kompromis. Velkou výhodou je, že na rozdíl od loňského roku je
tam přivedená elektřina.
Druhým rokem budete na stejném místě. Osvědčil se vám areál u Wonkova mostu?Areál má spoustu výhod. Je v
bezprostředním centru města, v krásném prostředí. Každý rok nám říkali, proč neměníme grafiku. My jsme říkali, že každý rok
měníme místo. Nyní jsme nezměnili místo, tak jsme změnili grafiku.

Loni jste skončili ve velké ztrátě. Čím to bylo způsobeno?To byl součet nákladů na elektrifikaci. A čas věnovaný tomuto
projektu bychom jinak věnovali získávání sponzorů. Situace se částečně opakovala i letos, kdy to nebyla elektřina, ale
administrativa související se všemi povoleními, které máme. Je to z části demotivující, ale areál je krásný a věřím, že příští rok
už tam bude stát to, co tam stát má.
Každý čtvrtek budete uvádět snímek Juraje Herze. Proč jste se rozhodli připomenout jeho filmy?Je to jedna z věcí, které mi
říkají, že provozování pardubického  letního  kina  má smysl. Ve čtvrtek 11. července u nás bude mít svoji světovou premiéru
zdigitalizovaná verze filmu Spalovač mrtvol Juraje Herze, a to pouze díky vztahu, který si pan Herz k Pardubicím vybudoval –
zejména díky projekci v krematoriu. Když režisér takového formátu ocenil naši produkci, dává nám to chuť pokračovat. To je
tedy také důvod, proč jsme se rozhodli udělat festival Juraje Herze a budeme každý čtvrtek promítat jeho staré filmy. Stejně
jako jsme loni promítali filmy Miloše Formana, které natočil v Americe.
Jak bude vypadat dramaturgie zbývajících dnů v týdnu?Bude stejná jako každý rok. To je jedna z věcí, kterou se pardubické
letní  kino  odlišuje od jiných kin v České republice – kromě toho, že nevybírá vstupné, což všichni berou jako samozřejmost,
ale ono to tak úplně samozřejmé není. V pondělí to jsou filmy animované, edukativní, rodinné. Letos to jsou více snímky
promítané ve spolupráci s Národním filmovým archivem a je to ukázka původní české animované tvorby. Úterý – to je výběr
toho nejlepšího ze světové kinematografie, ve středu budou filmy pro děti. V pátek promítáme české filmy. V sobotu to jsou
oscarové snímky.
Které snímky byste osobně vypíchnul?Myslím si, že program je postaven tak, aby si každý vybral, co chce. Troufám si tvrdit, že
to je velmi nabitý program. Jan Palach – úžasný biják, stejně tak Spalovač mrtvol, oscarová Zelená kniha… A v podstatě
všechny filmy Juraje Herze. Ale to je můj výběr, princip je v tom, aby si každý našel svůj snímek, který ho do letního kina
přivede a díky kterému tam stráví krásný večer.
Máte domluvené nějaké delegace?Naší snahou je, aby delegace přijely k co největšímu počtu filmů. Vždycky je problémových
prvních pár dní v červenci, protože jsme v kolizi s karlovarským festivalem. Nicméně potom se budeme snažit, aby tady každý
pátek někdo byl. Už jsme domluveni s režisérem filmu Chata na prodej Tomášem Pavlíčkem.
"
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Zahájení 14. ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn URL
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070
14. ročník největšího letního kina ve střední Evropě překročí hranici Rubikonu, zejména co do kvality diváckého komfortu a
architektonického pojetí areálu. Pardubické  letní  kino , louka u Wonkova mostu
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Letní kino letos bude poctou Juraji Herzovi
TISK , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 15 373 , Rubrika:
Pardubicko/Pardubický kraj
Snímkem LOVEní, který se natáčel v Pardubicích, odstartuje dnes od 21.30 hodin promítání pardubického  letního  kina .
Usídlilo se v areálu u Wonkova mostu. Původně měl 14. ročník odstartovat symbolicky 14. května. K tomu ale nakonec
nedošlo. 
„Chtěli jsme poděkovat divákům a městu za to, že nám umožnili nestěhovat se každý rok a promítat aspoň dva roky na jednom
místě. Bohužel se ukázalo, že to není v souladu s vyhláškou o rušení nočního klidu. Kolegům na magistrátu dá dost práce
vyjednat výjimku, kterou už máme, protože přesahuje tři měsíce,“ říká promotér pardubického  letního  kina  

JAN MOTYČKA. 
Také jste chtěl zlepšit zázemí pro návštěvníky, proč to nevyšlo? 

Mrzí mě to, protože to bylo tři čtvrtě roku práce – mé, mých kolegů, lidí na magistrátu. Je to dlouhodobá záležitost a snažili jsme
se mít skutečně všechna povolení, která jsme také dostali. Ale v okamžiku, kdy jsem si po několika měsících této práce šel pro
územní souhlas, ukázalo se, že prostor je v chráněném pásmu číslo jedna. Není možné tam postavit nějaké dlouhodobější
stavby. Náš záměr byl, aby tam část věcí mohla zůstat, aby se snížily náklady na každoroční stěhování. 
Nakonec to bude kompromis. Velkou výhodou je, že na rozdíl od loňského roku je tam přivedená elektřina. 

Druhým rokem budete na stejném místě. Osvědčil se vám areál u Wonkova mostu? 

Areál má spoustu výhod. Je v bezprostředním centru města, v krásném prostředí. Každý rok nám říkali, proč neměníme grafiku.
My jsme říkali, že každý rok měníme místo. Nyní jsme nezměnili místo, tak jsme změnili grafiku. 

Loni jste skončili ve velké ztrátě. Čím to bylo způsobeno? 

To byl součet nákladů na elektrifikaci. A čas věnovaný tomuto projektu bychom jinak věnovali získávání sponzorů. Situace se
částečně opakovala i letos, kdy to nebyla elektřina, ale administrativa související se všemi povoleními, které máme. Je to z části
demotivující, ale areál je krásný a věřím, že příští rok už tam bude stát to, co tam stát má. 

Každý čtvrtek budete uvádět snímek Juraje Herze. Proč jste se rozhodli připomenout jeho filmy? 

Je to jedna z věcí, které mi říkají, že provozování pardubického  letního  kina  má smysl. Ve čtvrtek 11. července u nás bude
mít svoji světovou premiéru zdigitalizovaná verze filmu Spalovač mrtvol Juraje Herze, a to pouze díky vztahu, který si pan Herz k
Pardubicím vybudoval – zejména díky projekci v krematoriu. Když režisér takového formátu ocenil naši produkci, dává nám to
chuť pokračovat. To je tedy také důvod, proč jsme se rozhodli udělat festival Juraje Herze a budeme každý čtvrtek promítat
jeho staré filmy. Stejně jako jsme loni promítali filmy Miloše Formana, které natočil v Americe. 

Jak bude vypadat dramaturgie zbývajících dnů v týdnu? 

Bude stejná jako každý rok. To je jedna z věcí, kterou se pardubické  letní  kino  odlišuje od jiných kin v České republice –
kromě toho, že nevybírá vstupné, což všichni berou jako samozřejmost, ale ono to tak úplně samozřejmé není. 
V pondělí to jsou filmy animované, edukativní, rodinné. Letos to jsou více snímky promítané ve spolupráci s Národním filmovým
archivem a je to ukázka původní české animované tvorby. Úterý – to je výběr toho nejlepšího ze světové kinematografie, ve
středu budou filmy pro děti. V pátek promítáme české filmy. V sobotu to jsou oscarové snímky. 

Které snímky byste osobně vypíchnul? 

Myslím si, že program je postaven tak, aby si každý vybral, co chce. Troufám si tvrdit, že to je velmi nabitý program. Jan Palach
– úžasný biják, stejně tak Spalovač mrtvol, oscarová Zelená kniha... A v podstatě všechny filmy Juraje Herze. Ale to je můj
výběr, princip je v tom, aby si každý našel svůj snímek, který ho do letního kina přivede a díky kterému tam stráví krásný večer.

Máte domluvené nějaké delegace? 

Naší snahou je, aby delegace přijely k co největšímu počtu filmů. Vždycky je problémových prvních pár dní v červenci, protože
jsme v kolizi s karlovarským festivalem. Nicméně potom se budeme snažit, aby tady každý pátek někdo byl. Už jsme domluveni s
režisérem filmu Chata na prodej Tomášem Pavlíčkem. 
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Letní kino začalo snímkem LOVEní
TISK , Datum: 29.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (zprav) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 15 373 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO VČERA

Pardubice – Pardubické  letní  kino  včera odstartovalo prázdninové promítání, jako první na programu byl snímek LOVEní,
který se natáčel v pardubických ulicích. Promítat se bude i dnes, organizátoři mají pro milovníky filmu připravený na každý den
jeden snímek. V pondělí se promítnou filmy animované, edukativní, rodinné, v úterý půjde o výběr toho nejlepšího ze světové
kinematografie, ve středu budou filmy pro děti. Ve čtvrtek se promítají filmy Juraje Herze a v pátek filmy české . V sobotu to jsou
oscarové snímky. Vstupné na promítání je zdarma.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

T ipy deníku
TISK , Datum: 01.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Pardubicko - Pardubický kraj
Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje 

Letní kino přiblíží českou animaci 

1. a 2. června, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Pondělní projekce pardubického  letního  kina  budou patřit dětem. Dnes se
mohou těšit na Pohádkový festival a pásmo filmů Karla Zemana. Každé úterý se budou promítat novinky světové
kinematografie, první na řadě je drama ky Šťastný Lazzaro. Promítání začíná ve 21:30 hodin. 

Region vydání: Východní Čechy
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Rubrika: Letní tipy
Na Létofestu zahrají známé kapely 
12. a 13. července – Dostihové závodiště Pardubice 

Divokej Bill, Xindl X nebo Mandrage. Na letošním Létofestu se představí nejznámější kapely české hudební scény. Na
návštěvníky čeká celkem osmnáct hudebních vystoupení. 
Festival začne v pátek od 15 hodin na pardubickém dostihovém závodišti a bude pokračovat i v sobotu. 

Světová premiéra Spalovače mrtvol 

11. července od 21:30 – Pardubické  letní  kino  Restaurovaný film Spalovač mrtvol bude mít světovou premiéru ve čtvrtek v
Pardubickém letním kině. Předpremiéru měl zdigitalizovaný snímek na festivalu v Karlových Varech. Spalovače mrtvol natočil
režisér Juraj Herz podle stejnojmenné novely Ladislava Fukse. Poprvé film promítali 14. března 1969, ale okamžitě poté byl
snímek uložen do trezoru, oficiálně kvůli přílišné morbidnosti. Diváci mohli film znovu zhlédnout až po pádu komunistického
režimu. 

Akustický rock zazní v Přelouči 

10. července – Masarykovo náměstí, Přelouč Hudební skupina Alband zahraje ve středu od 19 hodin na náměstí v Přelouči. 
Všichni muzikanti jsou bývalí členové brněnské rockové kapely Kern. Návštěvníci si v jejich podání poslechnou akustický rock. 

Léto odstartuje Čert a Káča 

10. června od 17.30 hodin, Jablonné nad Orlicí Léto bude v Jablonném nad Orlicí ve znamení kultury, a to nejen pro dospělé.
Děti mohou ve středu v podvečer vyrazit na dvoreček za Informačním centrem, kde pro ně divadlo Dokola zahraje klasickou
českou pohádku Čert a Káča. Klasická česká pohádka na motivy příběhu Boženy Němcové vypráví o tom, jak to dopadne, když
popletený čert si na svých zádech odnese do pekla místo lakotného a zlého starosty hubatou a tancechtivou Káču... 

Memoriál Jiřího Leichta 

12. července od 17.00 hodin, Těchonín V Těchoníně se v pátek odpoledne uskuteční jedenáctý ročník časovky horských kol.
Koná se od roku 1989, dříve nesla název „O pouťový koláč“, po úmrtí zakladatele a hlavního organizátora Jiřího Leichta
dostala nový název. Časovka je otevřená pro širokou veřejnost, prezence začíná v 15.30 u obecního úřadu, trasa měří 12,7
kilometru a jede se v několika kategoriích. Startovné je 50 korun a každý startuje na vlastní nebezpečí, přičemž přilba je
povinná. 

Region vydání: Východní Čechy
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
Kino uvede film o norské tragédii 

Pardubice – Norský snímek s názvem Utoya, 22. července o masakru na letním táboře u Osla promítne Pardubické  letní
kino  dnes od 21:30 hodin. Film o tragédii, která se skutečně stala, zpracoval režisér Erik Poppe jako drama natočené v
reálném čase bez hudby a střihu. Andres Breivik převlečený za policistu v roce 2011 na táboře Svazu dělnické mládeže zastřelil
69 lidí. Ke svému činu se přiznal. Diváci zhlédnou příběh mladé Kaji, která se snaží bezhlavé střílení přežít a zároveň najít v
chaosu a panice svou mladší sestru. Scénář filmu je napsaný na základě hloubkových rozhovorů s přeživšími a snaží se co
nejvěrněji zachytit pocity mladých. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Letní kino zve na pohádku, smutný příběh i evergreen
TISK , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Vzhledem ke stabilnímu a suchému počasí i tento týden čeká pardubické  Letní  kino  Pernštejn bezproblémové promítání. A
program je více než pestrý. Hned dnes se bude promítat film inspirovaný hrůzným masakrem norských studentů v roce 2011 s
výmluvným názvem Utoya, 22. července. Zítra je pak tradičně na programu pohádka a o tu se postará kreslený příběh Grinch.
Ve čtvrtek se pak dostane na známý český film režiséra Juraje Herze Spalovač mrtvol, který se natáčel i v pardubickém
krematoriu. Promítá se od 21.30 hodin. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Kino uvede film o norské tragédii URL
WEB , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Norský snímek s názvem Utoya, 22. července o masakru na letním táboře u Osla promítne Pardubické  letní  kino  v úterý od
21:30.

"Film o tragédii, která se skutečně stala, zpracoval režisér Erik Poppe jako drama natočené v reálném čase bez hudby a střihu.
Andres Breivik převlečený za policistu v roce 2011 na táboře Svazu dělnické mládeže zastřelil 69 lidí. Ke svému činu se přiznal.
Diváci zhlédnou příběh mladé Kaji, která se snaží bezhlavé střílení přežít a zároveň najít v chaosu a panice svou mladší sestru.
Scénář filmu je napsaný na základě hloubkových rozhovorů s přeživšími a snaží se co nejvěrněji zachytit pocity mladých.
"
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Kino uvede film o norské tragédii URL
WEB , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Milan Jaroš , RU / den: 60 000
Norský snímek s názvem Utoya, 22. července o masakru na letním táboře u Osla promítne Pardubické  letní  kino  v úterý od
21:30.

Film o tragédii, která se skutečně stala, zpracoval režisér Erik Poppe jako drama natočené v reálném čase bez hudby a střihu. 
Andres Breivik převlečený za policistu v roce 2011 na táboře Svazu dělnické mládeže zastřelil 69 lidí. Ke svému činu se přiznal.
Diváci zhlédnou příběh mladé Kaji, která se snaží bezhlavé střílení přežít a zároveň najít v chaosu a panice svou mladší sestru.
Scénář filmu je napsaný na základě hloubkových rozhovorů s přeživšími a snaží se co nejvěrněji zachytit pocity mladých. 

Ilustrační foto. / Foto: DENÍK/Milan Jaroš. 
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LETNÍ KINO PARDUBICE
TISK , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Vytištěno: 2 290 , Rubrika: Tipy deníku
14. ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn 

Pardubické  letní  kino  Pernštejn si připravilo i na sezónu 2019 bohatý program. Promítá každý prázdninový večer na pravém
břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin. 

11. 7. Spalovač mrtvol (ČSR – drama, horor, psychologický) 

Spalovač mrtvol je jeden z nejvýznamnějších filmů Juraje Herze. Příběh je situován do 30. let minulého století, kdy hlavní
postava Karel Kopfrkingl působí jako zaměstnanec pražského krematoria a vzorný otec rodiny. 
Spolupracuje však s nacistickými okupanty a postupně se začne zbavovat všeho nebezpečného ve svém okolí, včetně členů
vlastní rodiny. 

12.7. Jan Palach (ČR, SR – drama, životopisný, historický) 

Film zaznamenává několik posledních měsíců života Jana Palacha – studenta, který obětoval svůj život na protest proti
potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace států Varšavské smlouvy. Jan Palach o svých
úmyslech nikomu neřekl, proto se film snaží zachytit okamžiky jeho rozhodnutí. 
13. 7. BlacKkKlansman (USA – drama, životopisný, krimi) 

Příběh vypráví život Rona Stallwortha – mladíka černé pleti, který v 70: letech minulého století infiltroval Ku Klux Klan, když se
stal jako první černoch členem sboru coloradské policie. Co tím sdělil ostatním černochům a jaká byla jeho cesta? Na to odpoví
film. 

14. 7. Zlý časy v El Royale (USA – mysterozní, thriller) 

Hotel El Royle byl v minulosti velmi oblíbený a hojně navštěvovaný nejen celebritami. Roky své slávy má už ale za sebou a
zbyly po nich pouze černobílé fotky na zdech. Jednoho dne do něj však zavítá naráz pět návštěvníků, kteří netuší, že se jejich
pobyt stane cestou o vlastní vykoupení. 

15. 7. Čtyřlístek ve službách krále (ČR – animovaný) 

Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík vezmou s sebou děti opět na dobrodružství. Tentokrát se jejich výlet do Prahy promění o
pomoc císaři Rudolfovi, který se vydal z minulosti do přítomnosti, aby požádal Čtyřlístek o pomoc. 

16. 7. Složka 64 (Německo – krimi, mysteriozní thriller) 

Film založený na skutečné kapitole dánských dějin vypráví příběh detektiva Carla Morcka a jeho asistenta Assada z
kriminálního Oddělení Q, kteří se pouští do půl století starého a nevyřešeného případu. Za stěnou jednoho bytu v Kodani byla
totiž nalezena tři mumifikovaná těla. Vyřeší tuto záhadu? 

17. 7. Jak vycvičit draka 3 (USA – animovaný, dobrodružný, rodinný) 

Ostrov Blb, na němž žijí Vikingové se svými draky, se dostává do nebezpečí a musí se tak honem přemístit někam do úkrytu.
Schovat někde tolik draků je ale nesnadný úkol, proto náčelník Škyťák rozhodl, že se všichni společně vydají najít Skrytý svět. 
Podaří se jim to? 
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Světová premiéra v letním kině URL
WEB , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Restaurovaný film Spalovač mrtvol bude mít světovou premiéru ve čtvrtek v Pardubickém letním kině, které promítá v areálu u
Wonkova mostu.

"Předpremiéru měl zdigitalizovaný snímek na festivalu v Karlových Varech. Spalovače mrtvol natočil režisér Juraj Herz podle
stejnojmenné novely Ladislava Fukse. Poprvé film promítali 14. března 1969, ale okamžitě poté byl snímek uložen do trezoru,
oficiálně kvůli přílišné morbidnosti. Diváci mohli film znovu zhlédnout až po pádu komunistického režimu.
"
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Světová premiéra v letním kině URL
WEB , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Restaurovaný film Spalovač mrtvol bude mít světovou premiéru ve čtvrtek v Pardubickém letním kině, které promítá v areálu u
Wonkova mostu.

Předpremiéru měl zdigitalizovaný snímek na festivalu v Karlových Varech. Spalovače mrtvol natočil režisér Juraj Herz podle
stejnojmenné novely Ladislava Fukse. Poprvé film promítali 14. března 1969, ale okamžitě poté byl snímek uložen do trezoru,
oficiálně kvůli přílišné morbidnosti. Diváci mohli film znovu zhlédnout až po pádu komunistického režimu. 

Spalovač mrtvol / Foto: Archiv. 
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Kam ve středu za zábavou na Pardubicku URL
WEB , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
I středa přináší bohatou kulturní nabídku.

"Hudební skupina Alband zahraje ve středu od 19 hodin na náměstí v Přelouči. Všichni muzikanti jsou bývalí členové brněnské
rockové kapely Kern. Návštěvníci si v jejich podání poslechnou akustický rock.
Z přístaviště v Pardubicích ve středu vyplují piráti. Začátek akce je v 10:30 hodin a o půl hodiny později se zájemci společně s
piráty vydají na tříhodinovou plavbu výletní lodí Arnošt. Pro děti budou připravené soutěže, pirátská zábava i ceny. Program je
vhodný pro děti od 5 let.
Přestože léto je v plném proudu, v Pardubickém letním kině si dnes diváci připomenou vánoční svátky. Ve 21:30 hodin začne
animovaná komedie Grinch z roku 2018. Divákům představí příběh zeleného mužíčka, který má plán, jak ukrást Vánoce.
"
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Kam ve středu za zábavou na Pardubicku URL
WEB , Datum: 10.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jiří Sejkora , RU / den: 60 000
I středa přináší bohatou kulturní nabídku.

Hudební skupina Alband zahraje ve středu od 19 hodin na náměstí v Přelouči. Všichni muzikanti jsou bývalí členové brněnské
rockové kapely Kern. Návštěvníci si v jejich podání poslechnou akustický rock. 
Z přístaviště v Pardubicích ve středu vyplují piráti. Začátek akce je v 10:30 hodin a o půl hodiny později se zájemci společně s
piráty vydají na tříhodinovou plavbu výletní lodí Arnošt. Pro děti budou připravené soutěže, pirátská zábava i ceny. Program je
vhodný pro děti od 5 let. 
Přestože léto je v plném proudu, v Pardubickém letním kině si dnes diváci připomenou vánoční svátky. Ve 21:30 hodin začne
animovaná komedie Grinch z roku 2018. Divákům představí příběh zeleného mužíčka, který má plán, jak ukrást Vánoce. 

/ Foto: Jiří Sejkora. 
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Pardubické  letní  kino  uvede legendárního Spalovače mrtvol URL
WEB , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000
Snímek Spalovač mrtvol bude k vidění ve čtvrtek od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, které sídlí u Wonkova
mostu.

„Digitálně restaurovaný Spalovač mrtvol, jeden z vrcholných snímků československé nové vlny, který byl uveden v
předpremiéře na 54. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, promítneme ve světové premiéře. Národní filmový
archiv díky digitálnímu restaurování vrací Spalovače mrtvol na plátna kin v podobě, v jaké jej diváci viděli v době premiéry v
roce 1969,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Spalovač mrtvol, groteskně hororová studie charakteru posedlého mocí, vznikl jako adaptace stejnojmenného románu
Ladislava Fukse z roku 1967. Snímek režiséra Juraje Herze poskytl mimořádnou příležitost hereckým představitelům –
Rudolfovi Hrušínskému v hlavní roli a také Vlastě Chramostové, pro niž se role Kopfrkinglovy manželky stala nadlouho poslední
filmovou rolí. „Herečka se kvůli svým otevřeným politickým názorům stala pro komunistický režim nežádoucí osobou. Podobně
jako kameraman Stanislav Milota, jenž s tehdy čtyřiatřicetiletým Jurajem Herzem úzce spolupracoval už na technickém scénáři.
Důležitý podíl na kvalitách snímku má vedle hereckých výkonů a obrazové vytříbenosti také hudba Zdeňka Lišky,“ popsal
Motyčka. 
Osudy snímku byly pohnuté, Československo ho navrhlo do oscarové soutěže, ale do nominačního výběru se nedostal. V
dubnu 1973 se ocitl mezi takzvanými trezorovými filmy, které neměly být už nikdy spatřeny. V srpnu 1990 byl Spalovač mrtvol
znovu uveden v kinech na filmových kopiích a nyní se vrací do kin v restaurované podobě, která umožní distribuci v digitálních
kinech. 
„Stanislav Milota se už nemohl podílet na restaurování Spalovače mrtvol osobně, ale bylo možné využít jeho poznámek, takže
to, co dnes uvidí nové generace diváků na plátnech kin, se maximálně blíží původní podobě filmu z konce 60. let,“ konstatoval
generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. 

Ze známého filmu Spalovač mrtvol / Foto: Filmové studio Barrandov. 
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Letní kino dnes promítne digitálně obnoveného Spalovače mrtvol
TISK , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 ,
Rubrika: Pardubický kraj
PARDUBICE Digitálně restaurovaný Spalovač mrtvol, jeden z vrcholných snímků československé nové vlny, který byl uveden v
předpremiéře na 54. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn dnes
večer. Národní filmový archiv díky digitálnímu restaurování vrací Spalovače mrtvol na plátna kin v podobě, v jaké jej diváci
viděli v době premiéry v roce 1969. 
Spalovač mrtvol, groteskně hororová studie charakteru posedlého mocí, vznikl jako adaptace stejnojmenného románu
Ladislava Fukse z roku 1967. Snímek režiséra Juraje Herze poskytl mimořádnou příležitost hereckým představitelům – Rudolfu
Hrušínskému v hlavní roli a také Vlastě Chramostové, pro niž se role Kopfrkinglovy manželky stala nadlouho poslední filmovou
rolí. 
„Herečka se kvůli svým otevřeným politickým názorům stala pro komunistický režim nežádoucí osobou. Podobně jako
kameraman Stanislav Milota, jenž s tehdy čtyřiatřicetiletým Jurajem Herzem úzce spolupracoval už na technickém scénáři.
Důležitý podíl na kvalitách snímku má vedle hereckých výkonů a obrazové vytříbenosti také hudba Zdeňka Lišky,“ uvedl
pořadatel Letního kina Pernštejn Jan Motyčka. 
Osudy snímku byly pohnuté: Československo ho navrhlo do oscarové soutěže, ale do nominačního výběru se však nedostal. V
dubnu 1973 se ocitl mezi takzvanými trezorovými filmy, které neměly být už nikdy spatřeny. V srpnu 1990 byl film znovu uveden
v kinech na filmových kopiích a nyní se vrací v restaurované podobě, která umožní distribuci v digitálních kinech. 
„Stanislav Milota se už nemohl podílet na restaurování Spalovače mrtvol osobně, ale bylo možné využít jeho poznámek, takže
to, co dnes uvidí nové generace diváků na plátnech kin, se maximálně blíží původní podobě filmu z konce 60. let,“ komentuje
vstup snímku do distribuce generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

Pardubické  letní  kino  uvede Spalovače mrtvol
TISK , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: PARDUBICKO / Pardubický
kraj
Zaujalo nás 

Pardubice – Snímek Spalovač mrtvol v režii Juraje Herze bude k vidění dnes od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině
Pernštejn. „Digitálně restaurovaný Spalovač mrtvol, jeden z vrcholných snímků československé nové vlny, který byl uveden v
předpremiéře na 54. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, promítneme ve světové premiéře,“ uvedl promotér
letního kina Jan Motyčka. Národní filmový archiv díky digitálnímu restaurování vrací Spalovače mrtvol na plátna kin v podobě, v
jaké jej diváci viděli v době premiéry v roce 1969. „Kameraman Stanislav Milota se už nemohl podílet na restaurování osobně,
ale bylo možné využít jeho poznámek, takže to, co diváci uvidí, se maximálně blíží původní podobě filmu,“ řekl generální ředitel
Národního filmového archivu Michal Bregant. 

Region vydání: Východní Čechy
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Pardubické  letní  kino  uvede legendárního Spalovače mrtvol URL
WEB , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Snímek Spalovač mrtvol bude k vidění ve čtvrtek od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině Pernštejn, které sídlí u Wonkova
mostu.

"„Digitálně restaurovaný Spalovač mrtvol, jeden z vrcholných snímků československé nové vlny, který byl uveden v
předpremiéře na 54. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, promítneme ve světové premiéře. Národní filmový
archiv díky digitálnímu restaurování vrací Spalovače mrtvol na plátna kin v podobě, v jaké jej diváci viděli v době premiéry v
roce 1969,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
Spalovač mrtvol, groteskně hororová studie charakteru posedlého mocí, vznikl jako adaptace stejnojmenného románu
Ladislava Fukse z roku 1967. Snímek režiséra Juraje Herze poskytl mimořádnou příležitost hereckým představitelům –
Rudolfovi Hrušínskému v hlavní roli a také Vlastě Chramostové, pro niž se role Kopfrkinglovy manželky stala nadlouho poslední
filmovou rolí. „Herečka se kvůli svým otevřeným politickým názorům stala pro komunistický režim nežádoucí osobou. Podobně
jako kameraman Stanislav Milota, jenž s tehdy čtyřiatřicetiletým Jurajem Herzem úzce spolupracoval už na technickém scénáři.
Důležitý podíl na kvalitách snímku má vedle hereckých výkonů a obrazové vytříbenosti také hudba Zdeňka Lišky,“ popsal
Motyčka.
Osudy snímku byly pohnuté, Československo ho navrhlo do oscarové soutěže, ale do nominačního výběru se nedostal. V
dubnu 1973 se ocitl mezi takzvanými trezorovými filmy, které neměly být už nikdy spatřeny. V srpnu 1990 byl Spalovač mrtvol
znovu uveden v kinech na filmových kopiích a nyní se vrací do kin v restaurované podobě, která umožní distribuci v digitálních
kinech.
„Stanislav Milota se už nemohl podílet na restaurování Spalovače mrtvol osobně, ale bylo možné využít jeho poznámek, takže
to, co dnes uvidí nové generace diváků na plátnech kin, se maximálně blíží původní podobě filmu z konce 60. let,“ konstatoval
generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.
"
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Začíná festival šachu a her 

11. až 28. července – Pardubice, ČSOB Pojišťovna arena Třicátý ročník festivalu šachu a her Czech Open dnes začne v
Pardubicích. Podle organizátorů by se do Pardubic mělo v červenci sjet na pět tisíc lidí. Festival začne Mistrovstvím Evropy
mládežnických družstev, kterého se bude účastnit zhruba 120 čtyřčlenných týmů. 

Král navštíví Kunětickou horu 

14. července od 11 hodin – Hrad Kunětická hora Před 522 lety dorazil na Kunětickou horu král Vladislav Jagellonský a pasoval
syny Viléma z Pernštejna na rytíře. Tuto událost si v neděli připomenou návštěvníci hradu Kunětická hora. Čekají na ně
kostýmové výklady vedené formou dialogu mezi Vladislavem Jagellonským a Vilémem z Pernštejna. 
Součástí prohlídek je i pasování návštěvníků na rytíře. Skupina historického šermu Fortis představí zájemcům výstavu zbraní a
zahraje divadelní scénky. 

Letní kino uvede film Jan Palach 

12. července od 21:30 – Pardubické  letní  kino  Pernštějn Film o posledních měsících života Jana Palacha v pátek promítne
Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Snímek se v Pardubicích z části natáčel. 
Pernštýnské náměstí ve filmu figuruje jako pražský Václavák v době okupace. 

Kulturní léto zahájí cimbálovka 

12. 7. v 19.30 hodin, zámecké zahrady Lanškroun V Lanškrouně startuje Kulturní léto. Zahájí ho v pátek večer Horňácká
cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova. Koncert se uskuteční v zámeckých zahradách. Kulturní léto nabídne v červenci i
další bohatý program. 19. července koncert kapely Atarés, 21. července Eliščiny pohádky v podání divadelníků pely dikoncert
z Divadla Já to jsem, 26. července Šansonový Jany Musilové a v průběhu července také tři promítání letního kina. 

V Králíkách vypukne Artex 

13. 7. od 16 hodin, Velké náměstí Králíky Centrum Králík se v sobotu ponoří do rytmu hudby. Další ročník festivalu Artex zahájí
energická rocková formace In4formation, následovat budou poprocková skupina Trocha Klidu, zpěvačka Divá Baara neboli
Bára Vaculíková se skupinou Yellow Sisters, David Stypka s kapelou Bandjeez, skupina Mydy Rabycad a zakončí jej kapela
Abraxas. V doprovodném programu je malování obrazů na náměstí (dražba v neděli ve 14 hodin), program pro děti. Vstup je
zdarma. 
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Žhavé zprávy
TISK , Datum: 11.07.2019 , Zdroj: Blesk , Strana: 10 , Vytištěno: 219 051 , Prodáno: 181 306 , Čtenost: 834 031 , Rubrika: Společnost
Zasněžený Trávníček 

Přestože je léto v plném proudu, Pavel Trávníček (68) se chystá režírovat muzikál Zasněžená romance podle stejnojmenného
amerického filmu. „Jednáme s řadou hvězd a jedna z nich bude pořádné překvapení,“ řekl Blesku. 

Rytmus: Změna jména 

Syn Patrika Vrbovského (42) alias Rytmuse se bude nejspíš jmenovat Sanel. Tak ho totiž oslovuje v novém videoklipu.
Doposud ale raper s manželkou Jasminou (30) o nenarozeném potomkovi mluvili jako o Bengorovi. 

Ztracený na vrcholu 

Marek Ztracený (34) je horal každým coulem. Rodák ze Železné Rudy se vydal na nejvyšší českou horu. „Můj rozlítaný život mě
dnes zavedl až na vrchol – na Sněžku,“ svěřil zpěvák s tím, že se na cestu posilnil několika pivy. 

Spalovač se vrací 

Digitálně restaurovaný film Spalovač mrtvol, který viděli diváci v předpremiéře ve Varech, promítne dnes Pardubické  letní
kino  Pernštejn. Právě v pardubickém krematoriu se Herzův horor v roce 1969 natáčel. 
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Letní kino dává Palacha
TISK , Datum: 12.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Pardubické  Letní  kino  Pernštejn chystá na dnešní večer český film Jan Palach. Tragický příběh mladého může se začne u
řeky Labe promítat po půl desáté večer. 

Zpět
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Letní kino promítne snímek o Janu Palachovi URL
WEB , Datum: 12.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubické  letní  kino  si připravilo i na sezonu 2019 bohatý program. Promítá každý prázdninový večer na pravém břehu
Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin.

"V pátek 12. 7. to bude český film Jan Palach, který zaznamenává několik posledních měsíců života Jana Palacha – studenta,
který obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace států
Varšavské smlouvy. Jan Palach o svých úmyslech nikomu neřekl, proto se film snaží zachytit okamžiky jeho rozhodnutí.
V sobotu je na programu americké drama BlacKkKlansman, které vypráví životní příběh Rona Stallwortha – mladíka černé pleti,
který v 70: letech minulého století infiltroval do Ku Klux Klan, když se stal jako první černoch členem sboru coloradské policie.
Co tím sdělil ostatním černochům a jaká byla jeho cesta? Na to odpoví film.
V neděli 14. 7. letní kino nabídne mysteriozní thriller Zlý časy v El Royale.
Hotel El Royle byl v minulosti velmi oblíbený a hojně navštěvovaný nejen celebritami. Roky své slávy má už ale za sebou a
zbyly po nich pouze černobílé fotky na zdech. Jednoho dne do něj však zavítá naráz pět návštěvníků, kteří netuší, že se jejich
pobyt stane cestou o vlastní vykoupení.
V pondělí 15. 7. bude kino patřit Čtyřlísku. V českém animovaném filmu vezmou Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík s sebou děti
opět na dobrodružství. Tentokrát se jejich výlet do Prahy promění v pomoc císaři Rudolfovi, který se vydal z minulosti do
přítomnosti.
"
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Pardubické kino promítá zdarma
TISK , Datum: 12.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Víkendové tipy
Tip Deníku 

Kdy: celé prázdniny Kde: u Wonkova mostu v Pardubicích Za kolik: zdarma Proč přijít: 

Pardubické  letní  kino  si připravilo i na sezonu 2019 bohatý program. Promítá každý prázdninový večer na pravém břehu
Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin. 
V pátek 12. 7. to bude český film Jan Palach, který zaznamenává několik posledních měsíců života Jana Palacha – studenta,
který obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace států
Varšavské smlouvy. Jan Palach o svých úmyslech nikomu neřekl, proto se film snaží zachytit okamžiky jeho rozhodnutí. 
V sobotu je na programu americké drama BlacKkKlansman, které vypráví životní příběh Rona Stallwortha – mladíka černé pleti,
který v 70: letech minulého století infiltroval Ku Klux Klan, když se stal jako první černoch členem sboru coloradské policie. Co
tím sdělil ostatním černochům a jaká byla jeho cesta? Na to odpoví film. 
V neděli 14. 7. letní kino nabídne mysteriozní thriller Zlý časy v El Royale. 
Hotel El Royle byl v minulosti velmi oblíbený a hojně navštěvovaný nejen celebritami. Roky své slávy má už ale za sebou a
zbyly po nich pouze černobílé fotky na zdech. Jednoho dne do něj však zavítá naráz pět návštěvníků, kteří netuší, že se jejich
pobyt stane cestou o vlastní vykoupení. 
V pondělí 15. 7. bude kino patřit Čtyřlísku. V českém animovaném filmu vezmou Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík s sebou děti
opět na dobrodružství. Tentokrát se jejich výlet do Prahy promění v pomoc císaři Rudolfovi, který se vydal z minulosti do
přítomnosti. 
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Letní kino promítne snímek o Janu Palachovi URL
WEB , Datum: 12.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Deník Redakc , RU / den: 60 000
Pardubické  letní  kino  si připravilo i na sezonu 2019 bohatý program. Promítá každý prázdninový večer na pravém břehu
Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin.

V pátek 12. 7. to bude český film Jan Palac h, který zaznamenává několik posledních měsíců života Jana Palacha – studenta,
který obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace států
Varšavské smlouvy. Jan Palach o svých úmyslech nikomu neřekl, proto se film snaží zachytit okamžiky jeho rozhodnutí. 
V sobotu je na programu americké drama BlacKkKlansman, které vypráví životní příběh Rona Stallwortha – mladíka černé pleti,
který v 70: letech minulého století infiltroval do Ku Klux Klan, když se stal jako první černoch členem sboru coloradské policie.
Co tím sdělil ostatním černochům a jaká byla jeho cesta? Na to odpoví film. 
V neděli 14. 7. letní kino nabídne mysteriozní thriller Zlý časy v El Royale. 
Hotel El Royle byl v minulosti velmi oblíbený a hojně navštěvovaný nejen celebritami. Roky své slávy má už ale za sebou a
zbyly po nich pouze černobílé fotky na zdech. Jednoho dne do něj však zavítá naráz pět návštěvníků, kteří netuší, že se jejich
pobyt stane cestou o vlastní vykoupení. 
V pondělí 15. 7. bude kino patřit Čtyřlísku. V českém animovaném filmu vezmou Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík s sebou děti
opět na dobrodružství. Tentokrát se jejich výlet do Prahy promění v pomoc císaři Rudolfovi, který se vydal z minulosti do
přítomnosti. 

Ilustrační foto / Foto: Deník / Redakc. 
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Letní kina jsou opět v kurzu
TV , Datum: 13.07.2019 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 12 , Sledovanost pořadu: 1 298 834

Iveta VÍTOVÁ, moderátorka 
Ještě před 15 lety byla letní kina v ohrožení, ale teď zažívají velký návrat. Pomohlo tomu i loňské horké léto a i letos, až na pár
výjimek, počasí sledování filmů pod širým nebem přeje. Starší návštěvníci si návštěvou letního kina osvěžují dávné vzpomínky
a ti mladší objevují romantiku spojenou s diváckým zážitkem pod noční oblohou. /ukázka/

anketa 
Já jsem ještě nikdy nebyla v letním kině a bylo to moje přání.

anketa 
Je to zážitek.

Ivan BERKA, redaktor 
Tady v Jablonci nad Nisou ani 14 stupňové teploty s občasným deštěm milovníky promítání pod širým nebem od návštěvy
letního kina neodradily.

anketa 
Máme deku, teplej čaj, prostě jsem chtěl vytáhnout přítelkyni na rande.

anketa 
Pohádku.

anketa 
Tady to je přece jenom na čerstvým vzduchu. /ukázka/

Jana PĚNČÍKOVÁ, ředitelka Eurocentra Jablonec nad Nisou 
Tady se promítá už od roku 1963.

Ivan BERKA, redaktor 
Zavedení multiplexních kin znamenalo pro řadu letních kin smrtelnou ránu. Lidé teď ale hledají jiný zážitek než dokonalý zvuk v
klimatizované místnosti.

Jana PĚNČÍKOVÁ, ředitelka Eurocentra Jablonec nad Nisou 
Ten trend vyjít ven z těch kamenných kin.

anketa 
Je to v přírodě. Určitě to mám radši než kino zavřené.

anketa 
Příjemná letní zábava, lidi jsou i takoví víc v pohodě, nejradši máme filmy podle skutečnosti.

anketa 
4 druhy piv, já mám rád filmy o historii.

Ivan BERKA, redaktor 
Také si s sebou můžete vzít psa nebo dítě v kočárku a na rozdíl od kočovných kin ta stálá mohou promítat premiéry.

Jana PĚNČÍKOVÁ, ředitelka Eurocentra Jablonec nad Nisou 
Letos v létě určitě největší pecka Tenkrát v Hollywoodu, nový film od Quentina Tarantina.

Ivan BERKA, redaktor 
Třeba pardubické  letní  kino  je raritou. Největší ve střední Evropě, se vstupným zdarma.

Jan MOTYČKA, letní kino Pardubice 
V pátek je teda český film, v sobotu na film, který byl oceněný Oscarem, v neděli divácky navštěvovaný.

Ivan BERKA, redaktor 
A takhle to vypadá v kabině promítače. Už dávno to není o přehazování cívek s kinofilmem. Tahle profese se teď podobá spíš
práci IT technika.

Antonín MASÁK, promítač v letním kině Jablonec nad Nisou 
Někdy se člověku zasteskne, no, ale jede se v rozlišení 4K, jsou tam lampy navíc, i kdyby náhodou jedna bouchla, tak se to dá
přehodit, že to vlastně ani divák nepozná.

zaměstnankyně letního kina 
Brigáda snů je to.

Ivan BERKA, redaktor 
Ivan Berka a redakce, televize Nova.
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Letní kino zve na pohádky
TISK , Datum: 15.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Pardubické  Letní  kino  Pernštejn bude dnes večer plné dětí. Na programu je totiž pohádkový festival kratších snímků. Zítra
se pak promítá německo-dánský thriller s názvem Složka 64. 

Zpět

Kam v úterý v Pardubicích URL
WEB , Datum: 15.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Vernisáž nové výstavy i další film v letním kině Perštejn. To je úterní kulturní nabídka v Pardubích.

"Galerie města Pardubic v úterý od 17 hodin zahájí vernisáž výstavy Prázdno x Naplnění performativní cykloprojížďkou.
Samotnou výstavu otevře následně v 19:30 hodin ve svých prostorách. Výstava vyzývá vyjít z galerie ven a poukázat na umění
ve veřejném prostoru.
Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede v úterý ve 21:30 hodin nedaleko mostu Pavla Wonky thriller Složka 64. Film založený
na skutečné kapitole dánských dějin vypráví o detektivu Carlu Morckovi a jeho asistentu Assadovi, kteří se snaží rozluštit půl
století starou záhadu.
"
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Kam v úterý v Pardubicích URL
WEB , Datum: 15.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Vernisáž nové výstavy i další film v letním kině Perštejn. To je úterní kulturní nabídka v Pardubích.

Galerie města Pardubic v úterý od 17 hodin zahájí vernisáž výstavy Prázdno x Naplnění performativní cykloprojížďkou.
Samotnou výstavu otevře následně v 19:30 hodin ve svých prostorách. Výstava vyzývá vyjít z galerie ven a poukázat na umění
ve veřejném prostoru. 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede v úterý ve 21:30 hodin nedaleko mostu Pavla Wonky thriller Složka 64. Film založený
na skutečné kapitole dánských dějin vypráví o detektivu Carlu Morckovi a jeho asistentu Assadovi, kteří se snaží rozluštit půl
století starou záhadu. 

Ilustrační foto / Foto: Archiv Deníku. 
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Složka 64 v kině
TISK , Datum: 16.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tča) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede dnes ve 21:30 hodin nedaleko mostu Pavla Wonky thriller Složka 64.
Film založený na skutečné kapitole dánských dějin vypráví o detektivu Carlu Morckovi a jeho asistentu Assadovi, kteří se snaží
rozluštit půl století starou záhadu. 
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deník komunity
TISK , Datum: 17.07.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Vytištěno: 2 290 , Rubrika: Tipy deníku
SPORT 
Kdy: 19. až 21. července Kde: Dostihové závodiště Pardubice Co: Letní všestrannost Seriál military soutěží na pardubickém
závodišti bude od pátku do neděle pokračovat Letní všestranností. Military, neboli všestrannost, je jedna z nejnáročnějších
jezdeckých disciplín, která se vyvinula z testování koní pro armádu. V Pardubicích už byly military závody na jaře, poslední
závod seriálu se pojede v listopadu. 
PŘEDNÁŠKA Kdy: 19. července od 18:30 hodin Kde: Natura Park, Pardubice Co: Hliněné stavitelství Vše o stavění z hlíny se
zájemci dozvědí v pátek na přednášce v Natura Parku. Návštěvníci zjistí, co všechno jde z hlíny postavit, nebo jak vyrobit
správnou hliněnou směs na omítku. Na přednášce také poradí, jak postavit stěnu z nepálených hliněných cihel a jak si na to
namíchat maltu. Přednášející navíc ukáže kreativní využití hlíny v exteriéru i interiéru. 
KONCERT 
Kdy: 19. července od 19 hodin Kde: přístaviště Pardubice Co: U2 revival – koncert Ged Maloney&So Fine Revivalová skupina
Ged Maloney&So Fine zahraje ve čtvrtek na výletní lodi Arnošt. Z pardubického přístavu loď vypluje v 19:15 hodin. Na
dvouhodinové plavbě návštěvníci uslyší známé skladby populární irské kapely U2 v podání anglického zpěváka Geda
Maloneyho a kapely So Fine. 
KINO Kdy: 19. července od 22 hodin Kde: parkoviště před Kulturním domem Holice Co: Začátek holického letního kina Letní
kino v Holicích svým programem složí poctu zesnulému režisérovi Václavu Vorlíčkovi. Promítání začíná tento pátek od 22 hodin
na parkovišti u Kulturního domu Holice. Jako první uvedou pořadatelé film Konec agenta W4C. Na další snímky se mohou
návštěvníci těšit i následující páteční večery. 

LETNÍ KINO PARDUBICE 

14. ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn 

Pardubické  letní  kino  Pernštejn si připravilo i na sezónu 2019 bohatý program. Promítá každý prázdninový večer na pravém
břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin. 

18. 7. Den pro mou lásku (ČSR – drama, psychologický) 

Režisér Juraj Herz v době normalizace natočil příběh o manželské dvojici, která se musí vyrovnávat s tragickou událostí, jež
zasáhla do jejího společného soužití. Navzdory době se Herzovi podařilo zbavit vyprávění jakýchkoli politických odkazů. Film
upoutal na svou dobu odvážnou milostnou scénou. 

19. 7. Ženy v běhu (ČR – komedie) 

Věra je pevně rozhodnutá splnit poslední přání svého zesnulého manžela – zaběhnout maraton. Více než 42 kilometrů chce
zdolat jako štafetu se svými třemi dcerami. Ty ale řeší úplně jiné problémy než trénink na maraton. 
Nejstarší Marcela se musí starat o tři syny a jejich otce. Prostřední Bára zase touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho
pravého tatínka. A nejmladší Kačka sice muže má, ale ženatého. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny síly,
aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek na start. 

20. 7. Bohemian Rhapsody (USA, VB – drama, životopisný, hudební) 

Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. 
Snímekmapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako právě
„Bohemian Rhapsody“. Příběh vrcholí nezapomenutelným vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. 

21. 7. Tiché místo (USA – mysterozní, horor) 

Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naživu. 
Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že
mají mimořádně vyvinutý sluch a každičký zvuk přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, což záhy
na vlastní kůži poznají i Abbottovi. 

23. 7. Kursk (Belgie, Lucembursko – drama, historický) 
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Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. Během
námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nacházelo 118 členů posádky. 12. srpna otřásly trupem Kursku mohutné
exploze, které plavidlo poslaly do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře. 

24. 7. Putování se sobíkem (Francie, Norsko, Finsko – rodinný) 

Snímek divákům ukazuje příběh skutečného malého soba, který se narodil v Laponsku nedaleko za polárním kruhem. Při svém
putování potkává další obyvatele této nádherné krajiny. Ať už hbitého hranostaje, nebezpečné vlky nebo polární lišku. 

NA KUŇCE ZAHRAJE KRYŠTOF I RYBIČKY 

Letní festival České hrady CZ zavítá v pátek na Kunětickou horu a potrvá do sobotního večera. Na dvou pódiích se
návštěvníkům představí známá jména české a slovenské hudební scény. Areál na pastvinách pod hradem se pro příchozí
otevře v 15:30 hodin. První den festivalu zahraje například skupina Rybičky 48, která má pro diváky připravenou speciální
podívanou. „Chceme vymyslet vždy něco, co u nás ještě nikdy nikdo neudělal. Letos je to mimo jiné můj basplamenomet,
kterému říkáme plameňák,“ řekl frontman kapely Kuba Ryba. Dále se na pódiu představí Arakain a Lucie Bílá, Anna K. nebo
Michal Hrůza. Ve 21:00 vyhlásí pořadatelé nejhezčí karnevalové masky. Výherci hradního karnevalu mohou získat například
volné vstupenky na další ročník festivalu. Také v sobotu čeká na diváky nabitý hudební program. Svou show ukáže kapela
Kryštof, která se na festival Hrady CZ vrátila po šesti letech. Pod hradem zazní také písně skupin Visací zámek, Wohnout, Mirai
nebo Jelen. Letos organizátoři nově zavedli zálohované vratné kelímky na pivo. „Pokud se vše podaří zvládnout, přidáme příští
rok vratné kelímky i na další nápoje,“ uvedl organizátor Viktor Souček. 
Tento rok v areálu návštěvníci poprvé najdou zhruba dvacet míst s nádobami na tříděný odpad. Na hrad Kunětická hora bude
jezdit autobusová kyvadlová doprava z pardubického hlavního nádraží. Vstupné na oba festivalové dny stojí 990 korun. Jelikož
pořadatelé spolupracují s Národním památkovým ústavem, v ceně je zahrnutý i vstup na prohlídku hradu Kunětická hora. Další
víkend se festival přesune na hrad Švihov. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 145 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Draci v „letňáku“
TISK , Datum: 17.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tča) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES

Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes ve 21:30 hodin promítne nedaleko mostu Pavla Wonky snímek Jak vycvičit draka 3.
Draci žijící s Vikingy na ostrově Blp se dostávají do nebezpečí a náčelník Škyťák rozhodne, že je třeba je ukrýt. Všichni se tak
vydávají do Skrytého světa. Podaří se jim ho najít?
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Zpět

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 17.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Medvědi mají koncert

21. července Na Pergole v Polabinách Na Pergole v pardubických Polabinách vystoupí tuto neděli kapela Medvědi. Skupina se
věnuje nejenom dechové hudbě, ale také folk-country. Koncert bude trvat od 16 do 18 hodin. Promenádní koncerty u vinotéky
Na Pergole je možné navštívit každou letní neděli.

Bohemian Rhapsody v letním kině

20. července nedaleko mostu Pavla Wonky Pardubické  letní  kino  Pernštejn uvede tuto sobotu ve 21:30 hodin snímek
Bohemian Rhapsody zaznamenávající příběh jedné z nejpopulárnějších rockových skupin - Queen a jejího člena, který se stal
jedním z nejvýraznějších umělců na světě – Freddieho Mercuryho. Film zobrazuje jejich raketový vzestup prostřednictvím
revolučního zvuku a ikonických písní, kterou je například právě Bohemian Rhapsody, podle níž je snímek pojmenovaný.

Komentovaná prohlídka výstavy

17. července ve Východočeské galerii Pardubice Ve Východočeské galerii Pardubice je dnes možné zúčastnit se komentované
prohlídky výstavy Doba plastová a to v 10 a v 17 hodin. Vedle toho je možné výstavu navštívit kdykoliv samostatně.
Potrvá do 6. října.

V Sopotnici vystaví veterány

20. července od 9 hodin, Munkova továrna Sopotnice Motorky, osobní i nákladní auta, předválečné i poválečné traktory,
stabilní motory i prohlídka malé vodní elektrárny, to je lákadlo sobotní Výstavy veteránů, staré zemědělské techniky a
socialistických vozidel. Začíná v areálu Munkovy továrny (bývalý Orličan) v 9 hodin. V dalším programu nabídne dixielandovou
kapelu Black Buřiňos a taneční skupinu Country Energies. Kromě toho organizátoři zvou i na stánkový prodej, program pro děti
a bohaté občerstvení.

Karlen zve na vozatajský závod

20. července od 11 hodin, hřebčín Karlen Dlouhá Třebová V sobotu v 11 hodin začne v hřebčíně Karlen v Dlouhé Třebové
čtvrté kolo vozatajského Alkapet poháru. V Dlouhé Třebové i okolí se koná poprvé v historii, soutěžit budou pony a malí koně
do 156 centimetrů, a to ve čtyřech kategoriích – jednospřeží dospělí a děti, dvouspřeží dospělí a děti.
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Zpět
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Rubrika: Letní tipy
Holické letní kino promítá Vorlíčka 
19. července – parkoviště před Kulturním domem Holice 

Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky je komediální snímek režiséra Václava Vorlíčka z šedesátých let. V
pátek od 22 hodin film promítne holické letní kino, které svůj letošní program sestavilo přímo k Vorlíčkově poctě. Vstupné na
promítání je zdarma. 

Do Bohdanče přijede pouť 

20. července od 13 hodin – Lázně Bohdaneč Magdalénská pouť je pro Lázně Bohdaneč tradicí od roku 2013. Stejně jako
předchozí roky, i letos pouť zahájí mše v kostele svaté Máří Magdalény, která začne ve 13 hodin. Po mši zahraje v kostele
kapela Listověj. Pro zájemce bude připravená také komentovaná prohlídka kostela. Program pouti bude dále pokračovat v
areálu lázní. Od 15 hodin se mohou návštěvníci těšit na koncert Skautské dechovky z Hradce Králové. 

Film Ženy v běhu uvede letní kino 

19. července od 21:30 – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Komediální snímek Ženy v běhu uvede v pátek od 21:30 hodin
Pardubické  letní  kino  Pernštejn. 
Film vypráví příběhy tří sester a jejich ovdovělé matky, která se rozhodne, že společně zaběhnou maraton. 
Vstupné do kina je zdarma. 

Králíky zvou na letní oslavy 

20. července od 10 hodin, sportovní areál u ZŠ Králíky KraLeOs, to jsou sobotní Králické letní oslavy, které vypuknou v 10
hodin ve sportovním areálu z králické základní školy. V programu je Holba Cup 2019, GulášFest, Soutěž o nejlepší drvoštěpy
města, Soutěž o nejlepší hřebíky města a druhý ročník Nočních útoků o zlatého králíka. Od 20 hodin hraje Plazma Rock. 

KocandaFest nabídne i No Name 

20. července od 14 hodin, letní parket Zálší u Chocně Šestý ročník KocandaFestu se uskuteční v sobotu na letním parketu v
Zálší u Chocně. Program je letos opravdu nabitý – ve 14 hodin jej „odpálí“ Jaroslav Uhlíř s kapelou, od 16 hodin zazní
nestárnoucí hity v podání The Beatles Revival, v 18.30 hodin vystoupí česká kapela studentů a absolventů škol Jedličkova
ústavu The Tap Tap a od 21.30 pódium ovládne slovenská skupina No Name. O půlnoci pak KocandaFest vyvrcholí koncertem
kapely Taipan. 

Region vydání: Východní Čechy
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PARDUICKO DNES
TISK , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
Teorie tygra 

Pardubice – Film Teorie tygra dnes ve 21:30 hodin promítnou v Pardubickém letním kině Dubina. Komediální snímek vypráví
příběh o muži, který už si nechce nechat řídit život ženou. Na prostranství před dubinskou základní školou promítá letní kino
každý prázdninový čtvrtek. 

Zpět

Kam ve čtvrtek na Pardubicku URL
WEB , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Film i hudba - obojí si v můžete vychutnat ve čtvrtek v podvečer v Pardubicích.

"Film Teorie tygra ve čtvrtek ve 21:30 hodin promítnou v Pardubickém letním kině Dubina. Komediální snímek vypráví příběh o
muži, který už si nechce nechat řídit život ženou. Na prostranství před dubinskou základní školou promítá letní kino každý
prázdninový čtvrtek.
Revivalová skupina Ged Maloney & So Fine zahraje ve čtvrtek na výletní lodi Arnošt. Z pardubického přístavu loď vypluje v
19:15 hodin. Na dvouhodinové plavbě návštěvníci uslyší známé skladby populární irské kapely U2 v podání zpěváka Geda
Maloneyho a kapely So Fine.
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Kam ve čtvrtek na Pardubicku URL
WEB , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jiří Sejkora , RU / den: 60 000
Film i hudba - obojí si v můžete vychutnat ve čtvrtek v podvečer v Pardubicích.

Film Teorie tygra ve čtvrtek ve 21:30 hodin promítnou v Pardubickém letním kině Dubina. Komediální snímek vypráví příběh o
muži, který už si nechce nechat řídit život ženou. Na prostranství před dubinskou základní školou promítá letní kino každý
prázdninový čtvrtek. 
Revivalová skupina Ged Maloney & So Fine zahraje ve čtvrtek na výletní lodi Arnošt. Z pardubického přístavu loď vypluje v
19:15 hodin. Na dvouhodinové plavbě návštěvníci uslyší známé skladby populární irské kapely U2 v podání zpěváka Geda
Maloneyho a kapely So Fine. 

/ Foto: Jiří Sejkora. 
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Tipy Deníku
TISK , Datum: 19.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Tipy deníku
Z PARDUBICKA 

Bohemian Rhapsody 

Kdy: 20. července od 21:30 hodin Kde: Pardubické  letní  kino  Pernštejn Proč přijít: Bohemian Rhapsody je oslavou rockové
skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. Oscarový snímek v sobotu promítne letní kino v Pardubicích.
Film mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich ikonických písní. 

Stavění z hlíny 

Kdy: 19. července od 18:30 hodin Kde: Natura Park, Pardubice Proč přijít: Vše o stavění z hlíny se zájemci dozvědí v pátek na
přednášce v Natura Parku. Návštěvníci zjistí, co všechno jde z hlíny postavit, nebo jak vyrobit hliněnou směs na omítku. Na
přednášce také poradí, jak postavit stěnu z nepálených hliněných cihel. 

Medvědi koncertují 

Kdy: 21. července od 16 hodin Kde: Na Pergole, Pardubice Proč přijít: Kapela Medvědi v neděli vystoupí v pardubických
Polabinách. Muzikanti se věnují především dechové hudbě, hrají ale i žánr folkcountry. 
Koncert bude trvat od 16 do 18 hodin. 

Z ORLICKOÚSTECKA 

Výstava veteránů 

Kdy: 20. července od 9.00 Kde: Areál Munkovy továrny Sopotnice Proč přijít: Motorky, osobní i nákladní auta, předválečné i
poválečné traktory, stabilní motory i prohlídka malé vodní elektrárny, to je lákadlo sobotní Výstavy veteránů, staré zemědělské
techniky a socialistických vozidel. Začíná v areálu Munkovy továrny (bývalý Orličan) v 9 hodin. V dalším programu nabídne
dixielandovou kapelu Black Buřiňos a taneční skupinu Country Energies. 

Králické letní oslavy 

Kdy: 20. července od 10.00 Kde: Sportovní areál ZŠ Králíky Proč přijít: Králické letní oslavy vypuknou už v sobotu a v
programu je Holba Cup 2019, GulášFest, Soutěž o nejlepší drvoštěpy města, Soutěž o nejlepší hřebíky města a 2. ročník
Nočních útoků o zlatého králíka. Od 20 hodin hraje Plazma Rock. 

KocandaFest 

Kdy: 20. července od 14.00 Kde: Zálší u Chocně Proč přijít: Letošní šestý ročník KocandaFestu je opravdu nabitý, vystoupí
Jaroslav Uhlíř s kapelou, The Beatles Revival, The Tap Tap, No Name a Taipan. 

***

Více tipů z celého kraje i Česka najdete na www.tipydeniku.cz 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 155 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Kam o víkendu na Pardubicku URL
WEB , Datum: 20.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000
Víkend na Pardubicku se nese ve znamení velkého hudebního festivalu Hrady na Kunětické hoře, ale lze najít i jinou zábavu.

Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu v sobotu promítá film Bohemian Rhapsody, který je oslavou rockové skupiny
Queen, jejich hudby a zpěváka Freddieho Mercuryho. V neděli je na programu americký horor Tiché místo. Začíná se ve
21.30, vstup zdarma. 
Obyvatelé Lázní Bohdaneč si v sobotu připomenou svátek patronky kostela svaté Máří Magdalény. Magdalénská pouť
tentokrát nenabídne záplavu stánků ani hlučné atrakce, ale odpolední mši, která začíná ve 13 hodin, prohlídku kostela a
koncert v areálu lázní. Od 15 hodin tam zahraje Skautská dechovka HK. 
Šermířské představení Mazaný lazebník v podání skupiny historického šermu Rego můžete zhlédnout v neděli od 16 hodin na
nádvoří choltického zámku. Zámek je během prázdnin otevřen každý den kromě pondělí vždy od 10 do 17 hodin a nabízí dva
prohlídkové okruhy. 
Na Pergole v pardubických Polabinách vystoupí tuto neděli kapela Medvědi. Skupina se věnuje nejenom dechové hudbě, ale
také folk-country. Koncert bude trvat od 16 do 18 hodin. Promenádní koncerty u vinotéky Na Pergole je možné navštívit každou
letní neděli. 

/ Foto: Jarka Zárubová. 
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Zpět

Freddie a Queen v letním kině
TISK , Datum: 20.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes u Wonkova mostu promítá film Bohemian Rhapsody, který je oslavou rockové
skupiny Queen, jejich hudby a zpěváka Freddieho Mercuryho. V neděli je na programu horor Tiché místo. Začíná se ve 21.30,
vstup zdarma. 
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Zpět

Kam o víkendu na Pardubicku URL
WEB , Datum: 20.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Víkend na Pardubicku se nese ve znamení velkého hudebního festivalu Hrady na Kunětické hoře, ale lze najít i jinou zábavu.

" Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu v sobotu promítá film Bohemian Rhapsody, který je oslavou rockové skupiny
Queen, jejich hudby a zpěváka Freddieho Mercuryho. V neděli je na programu americký horor Tiché místo. Začíná se ve
21.30, vstup zdarma.
Obyvatelé Lázní Bohdaneč si v sobotu připomenou svátek patronky kostela svaté Máří Magdalény. Magdalénská pouť
tentokrát nenabídne záplavu stánků ani hlučné atrakce, ale odpolední mši, která začíná ve 13 hodin, prohlídku kostela a
koncert v areálu lázní. Od 15 hodin tam zahraje Skautská dechovka HK.
Šermířské představení Mazaný lazebník v podání skupiny historického šermu Rego můžete zhlédnout v neděli od 16 hodin na
nádvoří choltického zámku. Zámek je během prázdnin otevřen každý den kromě pondělí vždy od 10 do 17 hodin a nabízí dva
prohlídkové okruhy.
Na Pergole v pardubických Polabinách vystoupí tuto neděli kapela Medvědi. Skupina se věnuje nejenom dechové hudbě, ale
také folk-country. Koncert bude trvat od 16 do 18 hodin. Promenádní koncerty u vinotéky Na Pergole je možné navštívit každou
letní neděli.
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Letní kino přitáhlo o víkendu davy
TISK , Datum: 22.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Velmi úspěšný víkend má za sebou pardubické  letní  kino . V pátek i v sobotu ho navštívily tisíce lidí, které zajímaly filmy Ženy
v běhu a Bohemian Rhapsody. Dnes je na programu dětský festival kratších pohádek a zítra se promítá drama o ponorce s
názvem Kursk. 

Zpět

Kino uvede film o ruské tragédii
TISK , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Snímek o skutečné katastrofické události dnes promítne pardubické  letní  kino  Pernštejn od 21:30 hodin. Film
Kursk vypráví o námořním cvičení, při kterém se v roce 2000 potopila pýcha ruského válečného námořnictva, jaderná ponorka
K-141 Kursk. 

Zpět

Jak se potopila ponorka Kursk
TISK , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (tum) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek, který připomene havárii ruské ponorky Kursk. Více než 150 metrů dlouhá
jaderná ponorka K-141 Kursk byla „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během
námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky. Dvanáctého srpna otřesou trupem Kursku mohutné
exploze, které plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře. Začíná zoufalý boj s časem.
Záchrannou operaci komplikuje zchátralé vybavení i odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční pomoc. Natáčelo se ve
skutečné ponorce Le Redoutable, která se nachází v námořním muzeu v Cherbourg-Octeville ve Francii. 
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Kam v úterý na Pardubicku URL
WEB , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pozvánka do kina na film podle skutečné události, ale i tvoření z korálků. To je dnešní nabídka akcí v Pardubicích a okolí.

"Snímek o skutečné katastrofické události v úterý promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn od 21:30 hodin. Film Kursk
vypráví o námořním cvičení, při kterém se v roce 2000 potopila pýcha ruského válečného námořnictva, jaderná ponorka K-141
Kursk.
Tvoření z korálků si v úterý od 15 hodin mohou zájemci vyzkoušet v lázeňském pavilonu Veselý v Lázních Bohdaneč.
Návštěvníci výtvarné dílny budou pod vedením lektorky vyrábět korálkové náušnice a zvířátka. Akce je zdarma, platí se za
materiál.
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Kam v úterý na Pardubicku URL
WEB , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000
Pozvánka do kina na film podle skutečné události, ale i tvoření z korálků. To je dnešní nabídka akcí v Pardubicích a okolí.

Snímek o skutečné katastrofické události v úterý promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn od 21:30 hodin. Film Kursk
vypráví o námořním cvičení, při kterém se v roce 2000 potopila pýcha ruského válečného námořnictva, jaderná ponorka K-141
Kursk. 
Tvoření z korálků si v úterý od 15 hodin mohou zájemci vyzkoušet v lázeňském pavilonu Veselý v Lázních Bohdaneč.
Návštěvníci výtvarné dílny budou pod vedením lektorky vyrábět korálkové náušnice a zvířátka. Akce je zdarma, platí se za
materiál. 

Ilustrační foto / Foto: Deník/Hana Josefová. 
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Letní kino dnes promítá sobíka
TISK , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice

Dnešní program v pardubickém Letním kině bude patřit rodinnému snímku s názvem Putování se sobíkem. Film na kterém se
podíleli autoři z Norska, Finska a Francie, zavede diváky do drsné severské přírody. Promítání začíná do konce července vždy
o půl desáté večer a vstup je zdarma.

Zpět

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Přelouč roztančí hity kapely Kabát 

26. července, letní parket Za školou, Přelouč Revivalová skupina Vaťák a heavymetalová kapela Vanaheim zahrají v pátek na
letním parketu Za školou v Přelouči. Muzikanti kapely Vaťák představí známé písně od rockové legendy Kabát, například Dole v
dole nebo Corrida. Vstup na taneční zábavu stojí 100 korun. 

V kině ukáží putování malého soba 

24. července, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Příběh malého soba z Laponska dnes od 21:30 hodin promítne Pardubické
letní  kino  Pernštejn. 
Snímek Putování se sobíkem sleduje sobovo narození, první krůčky a jeho další kroky sněhovou krajinou. Film ukáže, jak sobí
mládě dokáže přivyknout drsným podmínkám za polárním kruhem. Při svém putování Laponskem potkává malý sob další
obyvatele této krajiny. Ať již hbitého hranostaje, nebezpečné vlky, chytrého rosomáka nebo polární lišku. 

Rocková muzika rozezní náměstí 

24. července od 19 hodin, Masarykovo náměstí, Přelouč Kapela Crionic dnes vystoupí v Přelouči spolu s pardubickou
rockovou skupinou Není zač. Původně metalová kapela Crionic hrála například na festivalu Rock for People, od roku 2012
koncertuje po celé republice. 

V Letohradě bude opět strašit 

26. července od 20.15 hodin, park a zámek Letohrad V Letohradě se letos podruhé probudí strašidla. Kulturní centrum pořádá
tradičně ve čtyřech prázdninových pátcích Noční strašidelné prohlídky. V každém termínu jich je šest, začíná se v 20.15 hodin,
startuje se po čtvrt hodině a v parku ožije vodník, mořská panna, kostlivec či čarodějnice. 
Na prohlídku je nutné se předem objednat. 

Choceň rozezní NaFest 

26. července od 17 hodin, Ul. Pardubická, Choceň V Chocni se koná NaFest. 
V prostorách „staré mlékárny“ vystoupí kapely Sebastian, Morčata na útěku, Echonaut, Věc Makropulos, Vokno či Plazma rock.
Levnější lístky v předprodeji jsou minulostí, návštěvníci na místě za vstup zaplatí 200 korun. 
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LETNÍ KINO PARDUBICE
TISK , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Vytištěno: 2 290 , Rubrika: Tipy deníku
14. ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn

Pardubické  letní  kino  Pernštejn si připravilo i na sezónu 2019 bohatý program. Promítá každý prázdninový večer na pravém
břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky od 21:30 hodin.

25. 7. Morgiana (ČSR – drama, mysteriozní)

Snímek režiséra Juraje Herze vypráví o dvou sestrách, jež ztvárnila Iva Janžurová. Jedna ze sester je dobrá a vlídná, zatímco
druhá představuje ztělesněné zlo. Zlá sestra však nemůže snést vlastnosti své hodné sestry, které postrádá, proto se ji pokusí
zničit. V tom okamžiku překvapí její zrůdnost ji samotnou.

26. 7. Všechno bude (Česko, Slovinsko, Polsko, Slovensko – road movie)

Čtrnáctiletý outsider Mára ukradne auto a se svým dvanáctiletým kamarádem Hedušem se vydávají na dobrodružnou
svobodnou cestu – tedy utíkají z domu. Dokonce tím ohromí i mladou stopařku, která se k nim přidá. Chvíle svobody ale
netrvají dlouho, jelikož Máru zadrží policisté, kteří ho začínají vyslýchat. Snímek tak zobrazuje rozdíl mezi chlapeckou
představou svobody a realitou.

27. 7. První člověk (USA, Japonsko – drama, životopisný, historický)

Neila Armstronga znají všichni jako hrdinu, pod jehož velením přistála posádka Apolla 11 v roce 1969 na měsíci. Co ho k tomu
vedlo? Jaký měl vlastně život? To prozradí snímek, jehož děj začíná v roce 1962, kdy Armstrong začal pracovat jako pilot pro
NASA a kdy se musel vyrovnat se smrtí dvouleté dcery. Film ukazuje také, jak Armstrongovo hrdinství vnímala jeho žena.

28. 7. Alita: Bojový anděl (USA, Kanada, Argentina – akční, sci-fi)

Děj se odehrává ve vzdálené budoucnosti ve městě Iron city, kde kyberdoktor Ido jednoho dne probírá skládku, aby našel
funkční součástky, které může implantovat lidem, co o část těla přišli, a místo toho najde Alitu – kyborga s duší dospívající
dívky, které vrátí život. Postupem času v sobě Alita objeví smrtící schopnosti, kvůli čemuž se dostává do ohrožení.
Alita ale neutíká, stává se z ní bojový anděl a přitom zjistí, jaké je její poslání.

30. 7. Spitfire (Velká Británie – dokumentární)

Snímek vypráví skutečný příběh letounu Spitfire, který je nejslavnějším stíhacím letounem na světě. Film zobrazí i archivní
záznamy ze čtyřicátých let minulého století, kdy byl letoun králem nebes, a ukáže také, jak je na tom letoun v současné době.

31. 7. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Francie – animovaný)

Druid Panoramix si uvědomí, že už není nejmladší a že musí někomu předat tajemství kouzelného lektvaru, aby ho náhodou
nezapomněl. Se svými věrnými přáteli – Asterixem a Obelixem – se tak vydává hledat vhodného následovníka, kterému by své
řemeslo svěřil.
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Zpět

Kam ve středu vyrazit na Pardubicku URL
WEB , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Ve středu můžete v Pardubicích a okolí vyrazit za hudbou, dobrým filmem i sportem.

"Příběh malého soba z Laponska ve středu od 21:30 hodin promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Snímek Putování se
sobíkem sleduje sobovo narození, první krůčky a jeho další kroky sněhovou krajinou. Film ukáže, jak sobí mládě dokáže
přivyknout drsným podmínkám za polárním kruhem. Při svém putování Laponskem potkává malý sob další obyvatele této
krajiny. Ať již hbitého hranostaje, nebezpečné vlky, chytrého rosomáka nebo polární lišku.
Kapela Crionic ve středu vystoupí v Přelouči spolu s pardubickou rockovou skupinou Není zač. Původně metalová kapela
Crionic hrála například na festivalu Rock for People, od roku 2012 koncertuje po celé republice.
Ačkoliv do 71. ročníku Zlaté přilby zbývá ještě několik měsíců, plochodrážní stadion ve Svítkově nelení. V tomto týdnu se na
něm prohání o něco mladší generace juniorů. V úterý a ve středu se tam uskuteční závody Mistrovství Polska juniorských
družstev (od 18 hodin, druhý den od 16 hodin). Ve středu se k tomuto klání i s českou účastí připojí závod domácí – mistrovství
České republiky juniorských družstev, jehož účastnící vyrazí na trať v 18 hodin. Závody tak navážou na nabitou sezonu
plochodrážního stadionu ve Svítkově, v jejímž rámci se koná například mistrovství světa juniorů do 21 let, česká extraliga
družstev a další závody.
Pardubice nabízí i zážitky z historie, které si mohou zájemci dopřát kterýkoliv den. Návštěvníci Pardubic se díky naučné stezce
Pardubicemi po stopách Silver A mohou seznámit s osudy výsadkářů a místních obyvatel z období heydrichiády. V informačním
centru na náměstí Republiky lze zapůjčit zvukové průvodce obsahující unikátní výpovědi účastníků heydrichiády z výslechových
protokolů. Na stezce čeká návštěvníky například zastavení u bývalého hotelu Veselka, kde byl výsadkář Josef Valčík
zaměstnaný jako číšník.
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Kam ve středu vyrazit na Pardubicku URL
WEB , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Ve středu můžete v Pardubicích a okolí vyrazit za hudbou, dobrým filmem i sportem.

Příběh malého soba z Laponska ve středu od 21:30 hodin promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Snímek Putování se
sobíkem sleduje sobovo narození, první krůčky a jeho další kroky sněhovou krajinou. Film ukáže, jak sobí mládě dokáže
přivyknout drsným podmínkám za polárním kruhem. Při svém putování Laponskem potkává malý sob další obyvatele této
krajiny. Ať již hbitého hranostaje, nebezpečné vlky, chytrého rosomáka nebo polární lišku. 
Kapela Crionic ve středu vystoupí v Přelouči spolu s pardubickou rockovou skupinou Není zač. Původně metalová kapela
Crionic hrála například na festivalu Rock for People, od roku 2012 koncertuje po celé republice. 
Ačkoliv do 71. ročníku Zlaté přilby zbývá ještě několik měsíců, plochodrážní stadion ve Svítkově nelení. V tomto týdnu se na
něm prohání o něco mladší generace juniorů. V úterý a ve středu se tam uskuteční závody Mistrovství Polska juniorských
družstev (od 18 hodin, druhý den od 16 hodin). Ve středu se k tomuto klání i s českou účastí připojí závod domácí – mistrovství
České republiky juniorských družstev, jehož účastnící vyrazí na trať v 18 hodin. Závody tak navážou na nabitou sezonu
plochodrážního stadionu ve Svítkově, v jejímž rámci se koná například mistrovství světa juniorů do 21 let, česká extraliga
družstev a další závody. 
Pardubice nabízí i zážitky z historie, které si mohou zájemci dopřát kterýkoliv den. Návštěvníci Pardubic se díky naučné stezce
Pardubicemi po stopách Silver A mohou seznámit s osudy výsadkářů a místních obyvatel z období heydrichiády. V informačním
centru na náměstí Republiky lze zapůjčit zvukové průvodce obsahující unikátní výpovědi účastníků heydrichiády z výslechových
protokolů. Na stezce čeká návštěvníky například zastavení u bývalého hotelu Veselka, kde byl výsadkář Josef Valčík
zaměstnaný jako číšník. 

Ilustrační foto. / Foto: pixabay.com. 
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Do kina na Dubině míří režisér Zdeněk Troška
TISK , Datum: 25.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Pardubické  letní  kino  má vlastně dva „sály“. Ten hlavní na louce vedle mostu Pavla Wonky a druhý v centrálním parku na
sídlišti Dubina. A právě tam dnes zamíří známý český režisér Zdeněk Troška. Důvod je zřejmý. Na programu je jeho pohádka
Čertoviny. 

Zpět

Do dubinského letního kina přijede Zdeněk Troška URL
WEB , Datum: 25.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubické  letní  kino  Dubina, které sídlí v centrálním parku, ve čtvrtek od 21.30 hodin uvede pohádku Čertoviny.

"„Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého. Toho zmatku
využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s
hříšnou duší," zní oficiální text distributora.
Snímek by měl v Pardubicích osobně uvést režisér Zdeněk Troška.
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Do dubinského letního kina přijede Zdeněk Troška URL
WEB , Datum: 25.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000
Pardubické  letní  kino  Dubina, které sídlí v centrálním parku, ve čtvrtek od 21.30 hodin uvede pohádku Čertoviny.

„Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého. Toho zmatku
využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s
hříšnou duší,"zní oficiální text distributora. 
Snímek by měl v Pardubicích osobně uvést režisér Zdeněk Troška. 

Zdeněk Troška v letním kině. / Foto: Archiv. 
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Kam vyrazit v pátek a o víkendu za zábavou URL
WEB , Datum: 26.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Alena Kaňková , RU / den: 60 000
Nadcházející dny přináší mnoho zábavy ve všech možných oblastech.

Někdy je těžké odlišit skutečnost od chlapecké fantazie. O tom se přesvědčí návštěvníci Pardubického  letního  kina  Pernštejn
(na pravém břehu Labe u Wonkova mostu) v pátek od 21:30 hodin. Kino uvede film Všechno bude, který vypráví příběh o
dobrodružné cestě tří teenagerů za svobodou. V sobotu se promítá drama První člověk a v neděli akční film Alita: Bojový anděl.
Vstup je zdarma. 
Letní podvečer s opékáním buřtů si mohou zájemci užít v pátek od 19 hodin v Centrálním parku Dubina v Pardubicích.
Společné setkání příznivců tradiční uzeniny a letní pohody potrvá do 22 hodin. Vstup je bezplatný. Akci pořádá Městský obvod
Pardubice III. 
Jezdecké Hobby závody v neděli oživí obec Spojil nedaleko Pardubic. Závodníci se utkají ve skokových soutěžích od 60 do 100
centimetrů. Na start se postaví přibližně 34 jezdců, další se mohou hlásit do sobotních 14 hodin. Závodníci budou soutěžit o
věcné ceny. 
Rod Pernštejnů je s Pardubicemi neodmyslitelně spjatý. Sobotní prohlídka Východočeského muzea v Pardubicích ukáže
návštěvníkům, jak Pernštejnové ovlivnili podobu města. Na procházce Pardubicemi představí průvodce nejcennější stavby
spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka. Největší pozornost věnuje stavbám, které vznikly za 69 let, kdy město
vlastnili Pernštejnové. 

Ilustrační foto. / Foto: DENÍK/Alena Kaňková. 
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Všechno bude v letním kině
TISK , Datum: 26.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Někdy je těžké odlišit skutečnost od chlapecké fantazie. O tom se přesvědčí návštěvníci Pardubického  letního
kina  Pernštejn dnes od 21:30 hodin. Kino uvede film Všechno bude, který vypráví příběh o dobrodružné cestě tří teenagerů
za svobodou. 

Zpět

Kam vyrazit v pátek a o víkendu za zábavou URL
WEB , Datum: 26.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Nadcházející dny přináší mnoho zábavy ve všech možných oblastech.

"Někdy je těžké odlišit skutečnost od chlapecké fantazie. O tom se přesvědčí návštěvníci Pardubického  letního  kina
Pernštejn (na pravém břehu Labe u Wonkova mostu) v pátek od 21:30 hodin. Kino uvede film Všechno bude, který vypráví
příběh o dobrodružné cestě tří teenagerů za svobodou. V sobotu se promítá drama První člověk a v neděli akční film Alita:
Bojový anděl. Vstup je zdarma.
Letní podvečer s opékáním buřtů si mohou zájemci užít v pátek od 19 hodin v Centrálním parku Dubina v Pardubicích.
Společné setkání příznivců tradiční uzeniny a letní pohody potrvá do 22 hodin. Vstup je bezplatný. Akci pořádá Městský obvod
Pardubice III.
Jezdecké Hobby závody v neděli oživí obec Spojil nedaleko Pardubic. Závodníci se utkají ve skokových soutěžích od 60 do 100
centimetrů. Na start se postaví přibližně 34 jezdců, další se mohou hlásit do sobotních 14 hodin. Závodníci budou soutěžit o
věcné ceny.
Rod Pernštejnů je s Pardubicemi neodmyslitelně spjatý. Sobotní prohlídka Východočeského muzea v Pardubicích ukáže
návštěvníkům, jak Pernštejnové ovlivnili podobu města. Na procházce Pardubicemi představí průvodce nejcennější stavby
spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka. Největší pozornost věnuje stavbám, které vznikly za 69 let, kdy město
vlastnili Pernštejnové.
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Zpět

Film přiblíží život Neila Armstronga
TISK , Datum: 27.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které promítá každý prázdninový večer na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla
Wonky, připravilo na dnešek životopisné drama o Neilu Armstrongovi, pod jehož velením přistála posádka Apolla 11 v roce
1969 na Měsíci. Jaký měl vlastně život? To prozradí snímek První člověk, jehož děj začíná v roce 1962, kdy Armstrong začal
pracovat jako pilot pro NASA a kdy se musel vyrovnat se smrtí dvouleté dcery. V neděli bude patřit plátno bojovému andělovi
Alitě. 
Příběh o kyborgovi s duší dospívající dívky se odehrává ve vzdálené budoucnosti ve městě Iron city. Filmy začínají ve 21.30,
vstup je zdarma. 

Zpět
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Film přiblíží život Neila Armstronga URL
WEB , Datum: 27.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubické  letní  kino , které promítá každý prázdninový večer na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky,
připravilo na sobotu životopisné drama o Neilu Armstrongovi, pod jehož velením přistála posádka Apolla 11 v roce 1969 na
Měsíci.

"Jaký měl vlastně život? To prozradí snímek První člověk, jehož děj začíná v roce 1962, kdy Armstrong začal pracovat jako pilot
pro NASA a kdy se musel vyrovnat se smrtí dvouleté dcery.
V neděli bude patřit plátno bojovému andělovi Alitě. Příběh o kyborgovi s duší dospívající dívky se odehrává ve vzdálené
budoucnosti ve městě Iron city. Filmy začínají ve 21.30, vstup je zdarma.
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Film přiblíží život Neila Armstronga URL
WEB , Datum: 27.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000
Pardubické  letní  kino , které promítá každý prázdninový večer na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky,
připravilo na sobotu životopisné drama o Neilu Armstrongovi, pod jehož velením přistála posádka Apolla 11 v roce 1969 na
Měsíci.

Jaký měl vlastně život? To prozradí snímek První člověk, jehož děj začíná v roce 1962, kdy Armstrong začal pracovat jako pilot
pro NASA a kdy se musel vyrovnat se smrtí dvouleté dcery. 
V neděli bude patřit plátno bojovému andělovi Alitě. Příběh o kyborgovi s duší dospívající dívky se odehrává ve vzdálené
budoucnosti ve městě Iron city. Filmy začínají ve 21.30, vstup je zdarma. 

Ryan Gosling ve filmu První člověk / Foto: Universal Pictures. 
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Letní kino u Keplera má nového provozovatele URL
WEB , Datum: 28.07.2019 , Zdroj: prahatv.eu , Autor: Jan Varga , RU / den: 40 000 , Rubrika: Praha
Už druhou sezónu mohou milovníci promítání snímků pod širým nebem navštívit některý z promítacích večerů v letním kině u
Keplera v Praze 6. Letos si městská část najala nového provozovatele, který nabízí světově známé snímky, ale také digitálně
remasterované filmy z historie české kinematografie.

"Letošní rok provozuje kino nový provozovatel Pardubické  letní  kino . My jsme se s nimi snažili domluvit takový repertoár, aby
tam byly filmy, které jsou známé pro veřejnost, takže jsou tam jak nové filmové tituly, tak i české starší filmy, ale většinou jsou to
snímky multižánrové, kde můžeme zajistit vysokou návštěvnost a že to pro občany Prahy 6 bude příjemný zážitek," řekla
Martina Kaňáková, autorka projektu letního kina.

Náš štáb navštívil projekci slavného českého snímku Spalovač mrtvol. Temnou atmosféru filmu ještě umocnilo tajemné přírodní
prostředí Hradčan. Pro návštěvníky měli organizátoři připraveno občerstvení, nechybělo čepované pivečko a popcorn.

anketa

Letní kino u Keplera promítá každý čtvrtek lehce po setmění. Sezóna, která odstartovala na začátku června, bude pokračovat
do konce září. Letní kino vzniklo v rámci výzvy Projekt pro šestku a podle zástupců městské části je už teď jisté, že bude
promítat také příští rok.
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Bouřka poničila plátno pardubického  letního  kina , dočasně se nepromítá URL
WEB , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: idnes.cz , Autor: Autor:, Marek Votke , RU / den: 1 330 730
Sobotní podvečerní bouřka poničila plátno v oblíbeném letním kině u Labe v Pardubicích. Jeho provozovatel zatím neví, kdy se
podaří škody napravit. Dočasně se nepromítá.

Plátno poničil déšť a bouřka, která se Pardubicemi prohnala v sobotu večer. 
„Nové stojí osmdesát tisíc a vůbec nemám tušení, kde ty peníze sehnat,“ povzdechl si provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
Zobrazit fotogalerii 
V kontextu s velikostí promítacího plátna jde o poměrně malou díru, plátno je však stejně na odpis. Nelze na něm promítat a
muselo pryč. 
„Největší problém je v tom, že plátno je z plastových kusů, které se k sobě musí zatavit, není sranda je sehnat,“ řekl Motyčka. 
Provoz kina musel přerušit. „V neděli bylo stejně hnusně, takže jsem rád, že jsme promítání nemuseli rušit výhradně kvůli díře v
plátnu,“ konstatoval. 
„Kusy plátna uletěly poměrně daleko, dlouho jsme je hledali,“ uvedl Motyčka. 
Za způsobenou škodu ovšem nemůže jen počasí. Trochu si to zavinili i sami pořadatelé, kteří letní kino stavěli na poslední
chvíli a plátno nebylo pořádně upevněné. „Štve mě, že tam nemůžeme být na stálo a s areálem se pořád musí manipulovat,“
mrzelo Motyčku. 
Pardubický „letňák“ patří k nejnavštěvovanějším letním kinům v republice, každoročně do něj zavítají desítky tisíc lidí. 
„Cítím zodpovědnost dát to co nejdříve do kupy, ale teď vůbec nevím, kdy zase začneme promítat,“ přiznal Motyčka. 

Sobotní bouřka v Pardubicích poničila plátno místního letního kina. / foto: Pardubické  letní  kino  Pernštejn. 
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Bouřka poničila plátno pardubického  letního  kina , dočasně se nepromítá URL
WEB , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Marek Votke , RU / den: 25 000
Sobotní podvečerní bouřka poničila plátno v oblíbeném letním kině u Labe v Pardubicích. Jeho provozovatel zatím neví, kdy se
podaří škody napravit. Dočasně se nepromítá.

Plátno poničil déšť a bouřka, která se Pardubicemi prohnala v sobotu večer. 
„Nové stojí osmdesát tisíc a vůbec nemám tušení, kde ty peníze sehnat,“ povzdechl si provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
Zobrazit fotogalerii 
V kontextu s velikostí promítacího plátna jde o poměrně malou díru, plátno je však stejně na odpis. Nelze na něm promítat a
muselo pryč. 
„Největší problém je v tom, že plátno je z plastových kusů, které se k sobě musí zatavit, není sranda je sehnat,“ řekl Motyčka. 
Provoz kina musel přerušit. „V neděli bylo stejně hnusně, takže jsem rád, že jsme promítání nemuseli rušit výhradně kvůli díře v
plátnu,“ konstatoval. 
„Kusy plátna uletěly poměrně daleko, dlouho jsme je hledali,“ uvedl Motyčka. 
Za způsobenou škodu ovšem nemůže jen počasí. Trochu si to zavinili i sami pořadatelé, kteří letní kino stavěli na poslední
chvíli a plátno nebylo pořádně upevněné. „Štve mě, že tam nemůžeme být na stálo a s areálem se pořád musí manipulovat,“
mrzelo Motyčku. 
Pardubický „letňák“ patří k nejnavštěvovanějším letním kinům v republice, každoročně do něj zavítají desítky tisíc lidí. 
„Cítím zodpovědnost dát to co nejdříve do kupy, ale teď vůbec nevím, kdy zase začneme promítat,“ přiznal Motyčka. 
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Letní kino u Keplera má nového provozovatele
TV , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: TV Praha , Zpráva: 11 , Sledovanost pořadu: 321 000

Markéta POSPÍŠILOVÁ, moderátorka 
Letní kino u Keplera v Praze 6 promítá už druhou sezónu. Letos má program na starosti nový provozovatel. Ten diváky láká na
světově známé snímky i digitálně obnovené klenoty české kinematografie.

Jan VARGA, redaktor 
Už druhou sezónu mohou milovníci promítání snímků pod širým nebem navštívit některý z promítacích večerů v letním kině u
Keplera v Praze 6. Letos si městská část najala nového provozovatele, který nabízí světově známé snímky, ale také digitálně
remasterované filmy z historie české kinematografie.

Martina KAŇÁKOVÁ, autorka projektu letního kina 
Letošní rok provozuje kino nový provozovatel - Pardubické  letní  kino . My jsme se snažili s nimi domluvit takový repertoár,
aby tam byly filmy, které jsou známé pro veřejnost. Takže jsou tam jak nové filmové tituly, nové snímky, tak jsou tam nějaké
české starší filmy, ale samozřejmě povětšinou jsou to snímky, které jsou takové ty multižánrové, kde můžeme zajistit, že to bude
mít vysokou návštěvnost a že pro občany Prahy 6 to bude příjemný zážitek.

Jan VARGA, redaktor 
Náš štáb navštívil projekci slavného českého snímku Spalovač mrtvol. Temnou atmosféru filmu ještě umocnilo tajemné přírodní
prostředí Hradčan. Pro návštěvníky měli organizátoři připraveno občerstvení, nechybělo čepované pivečko a popcorn.

návštěvník letního kina 
Tenhle film jsme si vybrali taky proto, že většina z nás ho viděla kdysi dávno a moc jsme ho třeba nechápali, někdy v pubertě,
tak teď si to chceme zopakovat. Je příjemný, že je to zadarmo, že je tu pivo.

návštěvník letního kina 
Tak určitě kvůli tomu filmu a samozřejmě tady je hezky prostředí, pěkný počasí, proč sedět doma. Myslím, že to bude pěkný
večer.

návštěvník letního kina 
Že to je raritní, i když je to v centru, tak je to v důlečku, je to velice příjemný. Je to úžasný, protože dcera říkala, no kam jinam
než do letního kina v těchhle vedrech.

Jan VARGA, redaktor 
Letní kino u Keplera promítá každý čtvrtek lehce po setmění. Sezóna, která odstartovala na začátku června, bude pokračovat
až do konce září. Letní kino vzniklo v rámci výzvy Projekt pro šestku a podle zástupců městské části je už teď jisté, že bude
promítat také příští rok.

Pardubické  letní  kino  nepromítá, plátno poničila bouřka URL
WEB , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Bouřka, která se o víkendu prohnala Pardubicemi, poničila plátno Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které tak nepromítá.

P odle provozovatele kina Jana Motyčky potrhal plátno silný vítr, kusy plátna organizátoři sbírali po okolí. Bílá promítací plocha
nyní čeká na opravu. „Plátno je vyrobené ze speciálního materiálu, který se nedá nahradit prostěradlem. Je to prodyšná umělá
hmota, takže nejde sešít, je potřeba ji svařit, což nedokáže udělat jen tak někdo,“ uvedl Motyčka. O plátno se má nyní postarat
společnost, která ho vyráběla. „Pevně věřím, že se jim podaří do úterý poškozené plátno rekonstruovat a že se bude promítat,“
dodal Motyčka s tím, že nové by vyšlo na 80 tisíc korun. 

Pardubické  letní  kino  nepromítá, plátno poničila bouřka. Foto: Pardubické  letní  kino  Pernštejn / Foto: Pardubické  letní
kino  Pernštejn. 
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Pardubické  letní  kino  nepromítá, plátno poničila bouřka URL
WEB , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Bouřka, která se o víkendu prohnala Pardubicemi, poničila plátno Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které tak nepromítá.

"Podle provozovatele kina Jana Motyčky silný vítr potrhal plátno v místě malé trhliny, která vznikla již při jeho instalaci. Kusy
plátna organizátoři sbírali po okolí, bílá promítací plocha nyní čeká na opravu. „Plátno je vyrobené ze speciálního materiálu,
který se nedá nahradit látkou. Je to prodyšná umělá hmota, takže nejde sešít, je potřeba ji svařit, což nedokáže udělat jen tak
někdo,“ uvedl Motyčka. O plátno se má nyní postarat společnost, která ho vyráběla. „Pevně věřím, že se jim podaří do úterý
poškozené plátno rekonstruovat a že se bude promítat,“ dodal Motyčka s tím, že nové by vyšlo na 80 tisíc korun.
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Bouřka zničila plátno letního kina, dočasně se nepromítá
TISK , Datum: 30.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Milan Zlinský, Marek Votke , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost:
497 508 , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  Pernnaštejn má uprostřed sezony nečekané problémy. Sobotní večerní bouřka poničila obří promítací
plátno a kino muselo zavřít. Provozovatel biografu Jan Motyčka zoufale hledá náhradu a zatím netuší, kdy bude moci diváky
opět do areálu pozvat. 

PARDUBICE Sobotní liják, který bičoval Pardubice mezi 18. až 20. hodinou měl fatální dopad na další provoz bezplatného
letního kina na břehu Labe. Ani tak nevadila obří laguna, která se v areálu po přívalu vody vytvořila. Daleko horší pro další
fungování největší krajské prázdninové kulturní akce je ztráta plátna. 
„Sobotní podvečerní bouřka poničila plátno v letním kině u Labe. Jeho části jsme našli poměrně daleko od lešení, na kterém
bylo upevněné. Zatím nevím, kdy se podaří škody napravit. Dočasně se nepromítá,“ uvedl provozovatel kina Jan Motyčka s tím,
že je alespoň rád, že v posledních večerech pravidelně prší a kino by tak jako tak promítat nemohlo. 
Ovšem jiný pohled na věc mají návštěvníci, kteří si na Facebooku kina v neděli hlasitě stěžovali, že se nepromítá. „Ale už
neprší a my tu už sedíme. Lidi přijdou, pojďte promítat,“ napsala třeba Týnka Čížková. „Bylo docela fajn počasí, i lidi začali
chodit. Nevím, proč se bojíte, že lidi nepřijdou, když přišli,“ napsal zase Alan Kuchta. 
Motyčka však má jiné starosti. Momentálně neví, zda půjde plátno opravit. 
„Nové stojí osmdesát tisíc a vůbec nemám tušení, kde ty peníze sehnat,“ povzdechl si Motyčka s tím, že část plátna je zničená. 
V kontextu s velikostí promítacího plátna jde o poměrně malou díru, plátno je však stejně na odpis. Nelze na něm promítat a
muselo pryč. 
„Největší problém je v tom, že plátno je z plastových kusů, které se k sobě musí zatavit, není sranda je sehnat,“ řekl Motyčka. 
Za způsobenou škodu ovšem nemůže jen počasí. Trochu si to zavinili i sami pořadatelé, kteří letní kino stavěli na poslední
chvíli a plátno nebylo pořádně upevněné. „Štve mě, že tam nemůžeme být na stálo a s areálem se pořád musí manipulovat,“
mrzí Motyčku. 
Pardubický „letňák“ patří k nejnavštěvovanějším letním kinům v republice, každoročně do něj zavítají desítky tisíc lidí. „Cítím
zodpovědnost dát to co nejdříve do kupy, ale teď vůbec nevím, kdy zase začneme promítat. Udělám ale vše pro to, aby se tak
stalo co nejdříve,“ dodal Jan Motyčka. 

***

Fakta 
Letní kino Pardubice 

Poprvé se zadarmo promítaly filmy v Tyršových sadech v létě 2006. Tam se také konalo osm ročníků akce, dva byly u
skateparku, ten v roce 2017 se pořádal na místě bývalých jatek nedaleko zdymadla a dva poslední se odehrávají na louce za
mostem Pavla Wonky. Program je připraven na každý prázdninový večer. Diváci si už také zvykli na to, že každý den má pro
sebe vyhrazený nějaký žánr. Celkem tak lidé mohou vidět přes 60 filmů. Program se ruší jen v případě extrémní nepřízně
počasí. Filmy začínají v červenci od 21.30 hodin, v srpnu pak o 30 minut dříve. Lidé mají k dispozici místa k sezení na
dřevěných lavicích i plastových židlích, kiosky s občerstvením a samozřejmě záchody. Pořadatel letního kina Jan Motyčka se
snaží do biografu přivádět také delegace ke snímkům. 
Třeba pondělky a středy bývají ve znamení dětských, převážně kreslených filmů. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, Marek Votke, redaktoři MF DNES
Foto autor:   Foto: Marek Votke
Foto popis:   Kino bez plátna Letnímu kinu Pernštejn v Pardubicích momentálně chybí to nejdůležitejší. Sobotní bouřka potrhala
promítací plátno. Provozovatel kina Jan Motyčka se nyní snaží sehnat náhradu.
Foto popis:   Plátno nejen že uletělo, ale navíc má v sobě díry a praskliny.
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 30.07.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Americký zpěvák oživí plavbu 

1. srpna od 19 hodin – přístaviště Pardubice Americký zpěvák a saxofonista David Wiljo Kangas ve čtvrtek vystoupí na výletní
lodi Arnošt v Pardubicích. 
Bostonský muzikant zahraje evergreeny mnoha žánrů, návštěvníkům také předvede sóla na tenorový a sopránový saxofon.
Hudební plavba potrvá dvě hodiny. 

Presleyho hity rozezní Přelouč 

31. července od 19 hodin – Masarykovo náměstí, Přelouč Nechte se strhnout tepajícím rytmem padesátých let minulého století,
vybízí pražská rokenrolová skupina Crazy Dogs, která ve středu od 19 hodin vystoupí na Masarykově náměstí v Přelouči. 
Pražská kapela posluchačům představí největší hity krále rokenrolu Elvise Presleyho. Muzikanti zahrají v původním
nástrojovém obsazením a aranžích. Návštěvníci se mohou těšit na písně jako Hound Dog, Love me Tender nebo Great Balls of
Fire. 

Kino uvede film o čarovném nápoji 

31. července od 21:30 – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Komedii Asterix a tajemství kouzelného lektvaru ve středu promítne
pardubické  letní  kino . Snímek divákům ukáže putování za mladým druidem, kterému by Panoramix mohl prozradit tajemství
nápoje, jenž dodává sílu. 

Vyrazte do památníku celnictví 

vždy od čtvrtka do neděle, Králíky V budově bývalého gymnázia v Králíkách je od loňského září otevřen unikátní Východočeský
památník celnictví. Expozice mapuje vývoj celnictví a pašeráctví od dob starověku až do roku 2007. 
Najdou se tu uniformy i brašny celníků, jejich vybavení na vyhledávání zboží či historické fotografie. Unikátem pak je vitrína s
takzvanou potravinovou šmelinou. Muzeum je otevřeno od čtvrtka do soboty od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, v neděli pak
vždy od 13 do 16 hodin. 

Naplňme psí misky, vyzývá statek 

do 4. srpna, Babiččin statek Líšnice Babiččin statek v Líšnici u Žamberka se zapojil do sbírky pro Psí domov v Lukavici na
Rychnovsku. Na statku slouží sběrný box s podtitulem Naplňme psí misky a až do 4. srpna se tu vybírají granule, konzervy,
těstoviny, rýže, pamlsky, deky, ručníky, prostěradla, hračky, sudy, barely i velké uzavíratelné kbelíky. Pomoci může každý.
Babiččin statek se zvěřincem je otevřen denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin, vstupné je 25 korun za osobu. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 196 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 197 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Už dnes by mohlo být opraveno promítací plátno v pardubickém letním kině
RÁDIO , Datum: 30.07.2019 , Zdroj: Hitrádio Černá hora , Zpráva: 3 , Poslechovost pořadu: 15 524

Kateřina MALÁ, moderátorka 
Už dnes by mohlo být opraveno promítací plátno v pardubickém letním kině. Po sobotní bouřce protrhl silný vítr plátno v místě
malé trhliny, která vznikla už při jeho instalaci. O plátno se má postarat společnost, která ho vyráběla. Opravit by ho podle
organizátora mohla do dnešního večera, ale není to jisté. Nové platil by vyšlo na 80 000.

Letní kino má nové promítací plátno
TISK , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 960 , Prodáno: 108 093 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Dnes se opět naplno rozjede pardubické  letní  kino . Pořadatelům se totiž podařilo nainstalovat promítací plátno, které utrpělo
při sobotní bouřce. „Hlásím obnovení provozu Pardubického  letního  kina  Pernštejn, přestože to do poslední chvíle nebylo
jisté. Plátno bylo použito náhradní, velikostí téměř srovnatelné,“ uvedl provozovatel letního kina Jan Motyčka. 

Zpět

Kino na Dubině
TISK , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Komediální snímek Ženy v běhu dnes uvede Pardubické  letní  kino  Dubina. Film vypráví příběh tří sester a jejich
ovdovělé matky, která se rozhodne, že společně zaběhnou maraton a splní tak poslední přání jejího manžela. Promítání začne
ve 21 hodin před dubinskou základní školou. 

Zpět
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Kino na Dubině URL
WEB , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Komediální snímek Ženy v běhu ve čtvrtek uvede Pardubické  letní  kino  Dubina.

"Film vypráví příběh tří sester a jejich ovdovělé matky, která se rozhodne, že společně zaběhnou maraton a splní tak poslední
přání jejího manžela. Promítání začne ve 21 hodin před dubinskou základní školou. 
(tom)
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Kino na Dubině URL
WEB , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Infinity Prague , RU / den: 60 000
Komediální snímek Ženy v běhu ve čtvrtek uvede Pardubické  letní  kino  Dubina.

Film vypráví příběh tří sester a jejich ovdovělé matky, která se rozhodne, že společně zaběhnou maraton a splní tak poslední
přání jejího manžela. Promítání začne ve 21 hodin před dubinskou základní školou. 
(tom) 

Ilustrační fotografie k filmu. / Foto: archiv CinemArt / Infinity Prague. 
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Akce a dobrodružství v letním kině URL
WEB , Datum: 02.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Lara Croft je slavná postava ze série počítačových her, několikrát se podívala i na plátna kin.

"4. srpna – Pardubické  letní  kino  Pernštejn
Lara Croft opět v akci. Známá hledačka pokladů se loni opět dostala na filmová plátna ve snímku Tomb Raider, který má v
neděli od 21:30 hodin na programu Pardubické  letní  kino . Lara Croft zdědila obrovské obchodní impérium. Její otec, bohatý
šlechtic a známý dobrodruh, zmizel beze stopy před sedmi lety, když byla ještě dítě. Když si Lara přečte záhadný vzkaz, který jí
otec zanechal, rozhodne se opustit Londýn a přijít na to, co se jejímu otci doopravdy stalo.
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Akce a dobrodružství v letním kině URL
WEB , Datum: 02.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Lara Croft je slavná postava ze série počítačových her, několikrát se podívala i na plátna kin.4. srpna – Pardubické  letní
kino  Pernštejn

Lara Croft opět v akci. Známá hledačka pokladů se loni opět dostala na filmová plátna ve snímku Tomb Raider, který má v
neděli od 21:30 hodin na programu Pardubické  letní  kino . Lara Croft zdědila obrovské obchodní impérium. Její otec, bohatý
šlechtic a známý dobrodruh, zmizel beze stopy před sedmi lety, když byla ještě dítě. Když si Lara přečte záhadný vzkaz, který jí
otec zanechal, rozhodne se opustit Londýn a přijít na to, co se jejímu otci doopravdy stalo. 

Ilustrační foto / Foto: Letní kino Pardubice/Tomáš Kubelka. 
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Kino: Zažaloval rodiče, že mu dali život URL
WEB , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Dvanáctiletý chlapec zažaloval své rodiče za to, že mu dali život. O tom vypráví drama Kafarnaum, které má v sobotu od 21:30
hodin na programu Pardubické  letní  kino  Pernštejn.

"Snímek podává výpověď o životě ve slumech současného Libanonu. Extrémní podmínky režisérka líčí z pohledu malého
chlapce, přesto se neuchyluje k emocionálnímu vydírání.
Film na festivalu v Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu. Díky své směsi realismu a intenzivních emocí je přirovnáván k
slavnému Milionáři z chatrče. Libanonská režisérka a scénáristka Nadine Labaki účelně rozráží ponurou trajektorii příběhu
záblesky radosti a humoru.
(tom)
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Zažaloval rodiče, že mu dali život
TISK , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Dvanáctiletý chlapec zažaloval své rodiče za to, že mu dali život. O tom vypráví drama Kafarnaum, které má dnes
od 21:30 hodin na programu Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Snímek podává výpověď o životě ve slumech současného
Libanonu. 
Extrémní podmínky režisérka líčí z pohledu malého chlapce, přesto se neuchyluje k emocionálnímu vydírání. Film na festivalu v
Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu. Díky své směsi realismu a intenzivních emocí je přirovnáván k slavnému Milionáři z
chatrče. Libanonská režisérka a scénáristka Nadine Labaki účelně rozráží ponurou trajektorii příběhu záblesky radosti a
humoru. 

Zpět

Kino: Zažaloval rodiče, že mu dali život URL
WEB , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Dvanáctiletý chlapec zažaloval své rodiče za to, že mu dali život. O tom vypráví drama Kafarnaum, které má v sobotu od 21:30
hodin na programu Pardubické  letní  kino  Pernštejn.

Snímek podává výpověď o životě ve slumech současného Libanonu. Extrémní podmínky režisérka líčí z pohledu malého
chlapce, přesto se neuchyluje k emocionálnímu vydírání. 
Film na festivalu v Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu. Díky své směsi realismu a intenzivních emocí je přirovnáván k
slavnému Milionáři z chatrče. Libanonská režisérka a scénáristka Nadine Labaki účelně rozráží ponurou trajektorii příběhu
záblesky radosti a humoru. 
(tom) 

Ilustrační foto. / Foto: DENÍK/Milan Jaroš. 
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Dechovka bude vyhrávat v lázních 

4. srpna od 14 hodin – altán Léčebných lázní Bohdaneč Dechová kapela Pardubická šestka zahraje v neděli v Léčebných
lázních Bohdaneč. 
Do repertoáru kapely patří především dechová hudba z Čech a Moravy. Pardubická šestka spolupracuje s Rudolfem Beranem
a textařkou Mílou Dvořákovou, kteří pro kapelu skládají nové skladby. 

Akce a dobrodružství v letním kině 

4. srpna – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Lara Croft opět v akci. Známá hledačka pokladů se loni opět dostala na filmová
plátna ve snímku Tomb Raider, který má v neděli od 21:30 hodin na programu Pardubické  letní  kino . Lara Croft zdědila
obrovské obchodní impérium. Její otec, bohatý šlechtic a známý dobrodruh, zmizel beze stopy před sedmi lety, když byla ještě
dítě. Když si Lara přečte záhadný vzkaz, který jí otec zanechal, rozhodne se opustit Londýn a přijít na to, co se jejímu otci
doopravdy stalo. 

Přednáška představí biorezonanci 

6. srpna od 19 hodin – pavilon Veselý, Lázně Bohdaneč Zájemci o alternativní medicínu mohou v úterý navštívit přednášku
Jany Matoušové o biorezonanční metodě. Biorezonance je založená na teorii, že každá látka má svou frekvenci a vytváří
elektromagnetické vlnění. 

Třebovické gulášobraní posedmé 

3. srpna od 14 hodin, park u Konzumu Třebovice Třebovice nedaleko České Třebové dnes provoní guláš. Tradiční
gulášobraní, tedy soutěž ve vaření kotlíkového guláše, se tu koná už sedmým rokem. Začíná ve 14 hodin, součástí je bohatý
doprovodný program: nafukovačka a průlezky pro děti, v 15 hodin vystoupí imitátor Václav Faltus, hodnocení a ochutnávka
pokrmů začne v 18 hodin. Odpoledne zahraje kapela Druhé léto, ve 20 hodin startuje taneční zábava s kapelou Plazma Rock.
Vstupné je dobrovolné. 

Fotbalisté slaví padesátku 

3. srpna od 15 hodin, fotbalové hřiště v Žamberku Žamberští fotbalisté v sobotu oslaví padesát let od založení svého klubu.
Oslavy začnou v 15 hodin hobové, pohárovým utkáním mužů proti České Třeod v 17 hodin na trávník žamberského
fotbalového stadionu Pod Černým lesem, který sousedí s místním aquaparkem, vyběhnou staré gardy Žamberka a Hradce
Králové a ve 20 hodin vypukne retro diskotéka s DJ T. 
Borovičkou. V přestávkách proběhnou zápasy přípravek, vstup je 50 korun. 
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Foxtrot URL
WEB , Datum: 05.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , RU / den: 60 000
Areál Pardubického  letního  kina  Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 213 / 325

https://pardubicky.denik.cz/tipy/foxtrot-371072.html
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 214 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Foxtrot URL
WEB , Datum: 06.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070
Areál Pardubického  letního  kina  Pernštejn, na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky.

Foxtrot 
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 07.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Rumburakův hrad u Pardubic 

hrad Kutná hora, Ráby 

Hrad Kunětická hora posloužil při natáčení seriálu Arabela jako sídlo čaroděje Rumburaka a dalších pohádkových postav.
Útočiště zde kromě čaroděje měli také Chechota, Mekota, Blekota a Jekota. Fantomas zde v jednom z dílů zachraňoval
unesenou princeznu Arabelu. 

Prezident Blaník v letním kině 

9. srpna – Pardubické  letní  kino  Pernštejn 

Satirickou komedii plnou narážek na českou politiku v pátek od 21:30 hodin uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn.
Celovečerní film Prezident Blaník volně navazuje na seriál Kancelář Blaník o pražském lobbistovi. Hlavní hrdina filmu Tonda
Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny. Kandidaturu na Hrad
nakonec nepodal, přesto pokračuje ve snaze zachránit českou zemi. 

Plavba na vlnách klasického rocku 

9. srpna od 19 hodin – přístaviště Pardubice 

Na palubě výletní lodi Arnošt v pátek vystoupí pardubická kapela Slow Down. Na dvouhodinové plavbě si návštěvníci
poslechnou nejznámější písně klasického rocku v moderních aranžích. Zazní třeba písně od Deep Purple. 

Ve Svinné bude Iscarex Kros 

9. srpna od 16 hodin, Svinná u České Třebové 

Jubilejní desátý ročník prestižního běžeckého závodu Svinnský Iscarex Kros se uskuteční v areálu „Šimůnkovo“ ve Svinné u
České Třebové. Každoročně se ho účastní cca 150 závodnic a závodníků. Připraveno bude bohaté občerstvení, finanční i
věcné ceny a běžecká tombola. Součástí závodu je i bohatý kulturní program, letos se účastníci mohou těšit na travesti show
Hanky Panky, taneční skupinu Flamenco en la orilla, šermířský spolek Honorata. 

Cakli rozezní Janouškovo Ústí 

9. – 10. srpna, Vodácké tábořiště Cakle Ústí nad Orlicí 

Cakle bude hostit další ročník Janouškova Ústí – Muzikanti v Cakli. Program začne 9. srpna v 19 hodin, v sobotu ve 13 hodin.
Ve vodáckém tábořišti vystoupí řada muzikantů, Slávek Janoušek, Luboš Vondrák, Žalman a spol., Folk Team a další. Chybět
nebude ani sobotní program pro děti. 
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Tipy Deníku
TISK , Datum: 07.08.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Vytištěno: 2 290 , Rubrika: Tipy deníku
KINO 

Kdy: 8. srpna od 21 hodin Kde: Pardubické  letní  kino  Dubina Co: Chata na prodej 

Letní kino na Dubině uvede českou komedii o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na
poslední rozlučce s chatou. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne
těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa. 

KONCERT 

Kdy: 7. srpna od 19 hodin Kde: Rytířský sál, Kunětická hora Co: Michal Hromek Consort 

Hudební uskupení Michal Hromek Consort ve středu zahraje v Rytířském sále hradního paláce na Kunětické hoře. Významnou
složku repertoáru kapely tvoří úpravy lidových písní z Irska a Skotska. Specialitou skupiny jsou adaptace melodií legendárního
irského harfeníka O‘Carolana. Inspiraci kapela nalézá v evropské renesanční a barokní hudbě. 

PRO DĚTI 

Kdy: 11. srpna od 14 hodin Kde: Obchodní centrum Grand Co: Turnaj ve hře Takenoko 2019 

Všichni fanoušci hry Takenoko se mohou v neděli zúčastnit turnaje o putovní pohár. Takenoko je deskováhra pro dva až čtyři
hráče, ve které soutěžící postupně budují bambusovou zahrádku, pěstují bambus a především se snaží plnit úkoly, za které
získávají body. Pro soutěžící bude na turnaji připravené občerstvení. 

PLAVBA 

Kdy: 9. srpna od 19 hodin Kde: přístaviště Pardubice Co: Slow Down – koncert pardubické kapely 

Na palubě výletní lodi Arnošt v pátek vystoupí pardubická kapela Slow Down. Na dvouhodinové plavbě si návštěvníci
poslechnou nejznámější písně klasického rocku v moderních aranžích. Zazní například skladby od interpretů jako Deep Purple,
Led Zeppelin nebo Ozzy Osbourne. Loď vypluje v 19:15 hodin. 

Zpět

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 08.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Šansony oživí centrum Pardubic 

9. srpna od 20 hodin, náměstí Republiky, Pardubice Písně světoznámé zpěvačky Édith Piaf v pátek rozezní náměstí Republiky,
kde vystoupí skupina Les Trios. 
Kapela se věnuje především šansonové muzice, kromě písní Édith Piaf zahraje například skladby od Charlese Aznavoura,
Jacquese Brela nebo od ZAZ a Lary Fabian. 

Kino ukáže příběh Prvního člověka 
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10. srpna, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Neila Armstronga, prvního muže na Měsíci, zná celý svět. O životě kosmonauta,
jenž se zapsal do dějin, vypráví snímek První člověk, který má v sobotu od 21 hodin na programu Pardubické  letní  kino .
Příběh začíná v roce 1962, kdy začal Armstrong pracovat jako pilot pro NASA a kdy se musel vyrovnat se smrtí své dvouleté
dcery na nevyléčitelnou nemoc. Snímek ukazuje i vnitřní drama Armstrongovy ženy, která uvažuje nad možností, že se její muž
už nikdy nevrátí. 

Americký písničkář zahraje u Psa 

10. srpna od 18 hodin, Music club Žlutý pes, Pardubice Max Andrews, písničkář původem z Luisiany, vystoupí v sobotu od 18
hodin v hudebním klubu Žlutý pes. 
Písničkářovu exhibici doplní koncert pardubické rockové kapely Marmeladoff. Vstupné stojí 80 korun. 

Aquapark láká na show barmanů 

10. srpna od 14 hodin, Aquapark Ústí nad Orlicí Přijít si zaplavat, dát si něco dobrého a ještě k tomu obdivovat barmanský um?
To všechno splňuje pozvánka na sobotní Barmanskou show, která se od 14 hodin uskuteční v ústeckém aquaparku. V
programu je míchání nealkoholických exotických koktejlů a připravena je také soutěž. 
Disciplína je jednoduchá: pití koktejlu maxi brčkem. 

Turisté vyrazí na pochod Bystřecí 

10. srpna od 6 hodin, hostinec U Špičáků, Bystřec Trasy od 6 do 15 kilometrů, cyklotrasy i hvězdicový pochod, to mají na výběr
ti, kteří zamíří na sobotní Bytřecké kilometry. Start je od 6 do 12 hodin od hostince, návrat musí být do 18 hodin a na místě
bude možné koupit turistické známky i vizitky. 

Na pstruha vyrazte k sousedům 

denně kromě pondělí, Kamienczyk (Polsko) Máte rádi pstruha? Tak vyrazte za hranice, v polském Kamienczyku, který leží 12
kilometrů od Králík, totiž lákají na pstruha pečeného i smaženého. Specialitou kuchyně jsou jednoznačně čerstvé ryby z
vlastního chovu. Nabízí se s pečivem, hranolky nebo grilovanými bramborami včetně různých čerstvých zeleninových salátů.
Otevřeno tam mají od května do září, denně mimo pondělí, většinou od 11 do 19 hodin. 

Hudební festival Bučení 2 

10. srpna, Lubná u Poličky Bučení 2 je festival zvuku, soudobé experimentální a elektroakustické hudby. Uskuteční se tální v
Kulturáku Archa v Lubné u Poličky. Účinkující: Dort, Mižu, Ösk, Panáčik, Vojdi, Michal David, Blood Pact, Miro Tóth, Bára Unger
a Jan Unger, Filip Cenek a Markéta Lisá. Festival začíná v sobotu 10. srpna v 15 hodin a potrvá až do nedělní druhé hodiny
ranní. 

Sympozium Woodart 2019 

10. srpna, Bystré V Bystrém vyvrcholí v sobotu 10. srpna řezbářské symposium Woodart 2019. Slavnostní ukončení akce
zahájí ve 13 hodin v hasičské zahradě místní dechová kapela. Proběhne představení zhotovených děl. Poté se mohou děti
těšit na poličské divadlo Jójo, které vystoupí s pohádkou O nezbedných kůzlátkách. 

Queenie na nádvoří zámku 

14. srpna ve 20 hodin, Litomyšl Queenie míří pod širé nebe do Litomyšle. Jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na
světě a nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice Queen tribute band, vystoupí v rámci letního turné i na zámku
Litomyšl, a to na zámeckém návrší. 
Zažijte Bohemian Rhapsody naživo. Precizní ztvárnění písní legendy světového rocku v původních aranžích a tóninách,
technická dokonalost a perfekcionismus. 
To vše jsou Queenie se zpěvákem Michaelem Kluchem. Queenie si zakládají na přesném a autentickém pojetí písní Queen, a
to ve špičkové kvalitě v dobových kostýmech. Definují žánr, v němž se hudebně realizují, jako koncertní divadlo. Všechny písně
jsou hrány živě v původních tóninách a na autentické nástroje, čímž se kapela odlišuje od jiných kapel tohoto hudebního
oboru. 

Seč láká fanoušky na Přehrady fest 

9. a 10. srpna, Sečská přehrada V pátek a sobotu roztančí zázemí kempů na Seči hned několik kapel. Na Přehrady festu
vystoupí mimo jiné Chinaski, Mig 21, Pokáč nebo Mirai. 
Kromě hudebních koncertů se můžete těšit na víkend plný aktivit – připraveny jsou divadla, dílničky, bubnování, workshopy,
setkání s kapelami, ale především pláž, koupání a vodní sporty. 

NEfestival v Heřmanově Městci 

10. srpna od 9:00 v heřmanoměstecké Bažantnici V sobotu se koná druhý ročník sportovního NEfestivalu. Budete si moci
vyzkoušet netradiční sportovní aktivity všeho druhu, např. parkour, slackline, speed badminton, discgolf, spikeball, bumperball,
mölkky, bungee-running, kan-jam, foulbattle, pivní míle, lukostřelbu, foukačky, golf či horolezeckou stěnu. U každého sportu
pak budou mistři svého oboru, kteří vše vysvětlí a ukážou. Nově budou k dispozici také mobilní dílny, kde si zkusíte pracovat se
sklem, dřevem a dalšími surovinami – připravena bude mobilní sklárna, pískování skla, výroba placek aj. V průběhu dne uvidíte
také exhibice vybraných sportů. Vstup je zdarma. 

Spartakyáda v Trhové Kamenici 
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10. srpna na Raisově náměstí v Trhové Kamenici V sobotu se uskuteční setkání majitelů automobilů Škoda Spartak 440-445-
450. Čeká vás prohlídka účastníků jízdy, orientační jízda Spartaků, hodnocení aut a posádek. Sraz je v 9 hodin. 

Zpět

Kino promítne film Chata na prodej URL
WEB , Datum: 08.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Letní kino na Dubině uvede českou komedii Chata na prodej.Kdy: 8. srpna od 21 hodin, Kde: Pardubické  letní  kino  Dubina

Za kolik: zdarma Film vypráví o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na rozlučce s chatou.
Dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa. 

Chata na prodej / Foto: Městská knihovna. 
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Kino promítne film Chata na prodej URL
WEB , Datum: 08.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Tipy na kulturu
Letní kino na Dubině uvede českou komedii Chata na prodej.

"Kdy: 8. srpna od 21 hodin, Kde: Pardubické  letní  kino  DubinaZa kolik: zdarma
Film vypráví o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na rozlučce s chatou. Dobrodružství
začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa.
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Letní hokej ukáže rozdílné kultury
TISK , Datum: 08.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Dokumentární snímek o hokeji, přátelství a rozdílnosti kultur má dnes od 21 hodin na programu Pardubické  letní
kino  Pernštejn. Film divákům ukáže cestu mladých hokejistů z východočeského Náchoda do vzdáleného Maroka. Češi ale do
Maroka nepřijeli hrát hokej, nýbrž se zblízka seznámit s místními lidmi a jejich způsobem života. 
O několik měsíců později zase hokejisté z marockého Salé zamířili do České republiky, aby tu v obrácené podobě zažili to
samé. Snímek sleduje postupné sbližování mladých hokejistů, chvíle porozumění i první konflikty. Výsledkem je dialog dvou
rozdílných kultur plný překvapení. 

Zpět

PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 09.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
Dechovka zazní na Dukle 

Pardubice – Před pardubickým kulturním domem na Dukle dnes od 17 hodin zahraje Orchestr Jana Kvíčaly. Na návštěvníky
čekají dvě hodiny dechové hudby. Promenádní koncerty budou pokračovat až do září, zahraje ještě Živaňanka, Pardubická
šestka a Pernštejnka. (pro) 

Kino s Popelkou i s prezidentem 

Pardubicko – V letním kině v Holicích na prostranství u kulturního domu si dnes od 21.30 hodin můžete užít pohádku Tři oříšky
pro Popelku. 
Pardubické  letní  kino  nabídne satirickou komedii plnou narážek na českou politiku Prezident Blaník. Obě kina promítají
zdarma. 
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 10.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Stallone na plátně letního kina 

11. srpna od 21 hodin – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Na známé filmy o boxeru Rockym navazuje snímek Creed II, který v
neděli promítne letní kino. Hlavním hrdinou filmu je Adonis Creed. Spolu s Rockym po svém boku se Adonis snaží připravit na
důležitý souboj v ringu, který bude nejen náročný, ale i velmi osobní. 

Debata o sportu v dětství 

12. srpna od 13 hodin – park Na Špici, Pardubice 

Zdravá škola a sport. Tak zní název pondělní debaty, která posluchačům přiblíží téma dětského baty, sportu. V parku Na Špici
budou o sportu a dětech diskutovat trenéři, hráči, fyzioterapeut i ředitel Sportovního gymnázia Pardubice. Svou účast přislíbil
například Michal Mikeska, bývalý hráč HC Dynamo Pardubice a hlavní trenér dorostu, nebo fyzioterapeut Tomáš Hák.
Debatovat přijde i šéftrenér mládeže basketbalového týmu BK JIP Pardubice Dušan Bohunický. 

Armáda ukáže vozidla i zbraně 

13. srpna od 10 hodin – Pernštýnské náměstí, Pardubice 

Armáda České republiky v úterý představí svá bojová vozidla, techniku a novodobé i historické zbraně. Kromě armády bude
svou techniku prezentovat také vězeňská služba, vojenská policie, hasiči a další útvary. 

Kinematograf zastaví v Libchavách 

11. – 14. srpna vždy od 21.00 hodin, Libchavy 

Kinematograf bratří Čadíků z Ústí nad Orlicí v neděli přejíždí pouze do sousedních Libchav. Promítání se koná na „umělce“,
kde v neděli večer zahrají českou pohádku Čertí brko, v pondělí Hastrmana, v úterý se na plátně rozvine příběh filmu se
skvělým hereckým obsazením a názvem Chata na prodej a letošní promítání ve středu zakončí komedie Po čem muži touží.
Promítání začíná vždy ve 21 hodin, vstupné na něj je dobrovolné. 

V Králíkách zastaví Legiovlak 

13. – 18. srpna, nádraží v Králíkách 

Nádraží v Králíkách bude jedenadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním stávkou putování po okresních a
dalších městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Králíkách přístupný zdarma od úterý 13. až do neděle 18.
srpna. Ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které
představují vojenský ešalon, kterými se čeští legionáři přepravili napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. 
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Letní kino má nové plátno URL
WEB , Datum: 11.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jaroslav Kouba , RU / den: 60 000
Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které promítá u Wonkova mostu, má od dnešního odpoledne nové projekční plátno. To
původní bylo poškozeno při bouřce na konci července.

"Zbrusu nové projekční plátno bylo částečně financováno veřejnou sbírkou iniciovanou diváky na Facebooku," uvedl promotér
letního kina Jan Motyčka. 
Dnes od 21 hodin kino promítne Drama Creed II. "Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se životem i sám se sebou. Snaží se
ze všech sil, aby se věnoval svým nejbližším a zároveň nezanedbával přípravu na důležitý souboj v ringu. Čeká ho silný soupeř,
jehož jméno se navíc spojuje s dávným neštěstím v jeho rodině," zní oficiální text distributora. 

Pardubické  letní  kino  Pernštejn má nové promítací plátno. / Foto: Jaroslav Kouba. 
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Letní kino má nové plátno URL
WEB , Datum: 11.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubické  letní  kino  Pernštejn, které promítá u Wonkova mostu, má od nedělního odpoledne nové projekční plátno. To
původní bylo poškozeno při bouřce na konci července.

""Zbrusu nové projekční plátno bylo částečně financováno veřejnou sbírkou iniciovanou diváky na Facebooku," uvedl promotér
letního kina Jan Motyčka.
V neděli od 21 hodin kino promítne Drama Creed II. "Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se životem i sám se sebou. Snaží
se ze všech sil, aby se věnoval svým nejbližším a zároveň nezanedbával přípravu na důležitý souboj v ringu. Čeká ho silný
soupeř, jehož jméno se navíc spojuje s dávným neštěstím v jeho rodině," zní oficiální text distributora.
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Pardubické  letní  kino  URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Rubrika: Tipy na dnešek
Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu promítá i dnes.

"Nové dobrodružství z filmového světa Marvel v úterý od 21 hodin uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Americký snímek
Captain Marvel sleduje příběh Carol Danversové, kterou ztvárnila herečka Brie Larson. Danversová je jednou z nejmocnějších
superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou
skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.
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Letní kino - Captain Marvel URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ

Letní kino - Captain Marvel 
Letní kino - Captain Marvel 
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Plavba se středověkými řemesly 

14. srpna od 10:45 hodin, přístaviště Pardubice Středověká řemesla si budou moct ve středu vyzkoušet děti na palubě výletní
lodi Arnošt. Na tříhodinové plavbě se pasažéři seznámí s drátenictvím, mincířstvím, kovotepectvím, ručním tiskem a dalšími
řemesly. Návštěvníci si sami zkusí vyrobit drobné předměty. 

Captain Marvel v letním kině 

13. srpna od 21 hodin, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Nové dobrodružství z filmového světa Marvel dnes od 21 hodin
uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Americký snímek Captain Marvel sleduje příběh Carol Danversové, kterou ztvárnila
herečka Brie Larson. Danversová je jednou z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi
dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. 

Trumpetista zahraje v Grandu 

14. srpna, nákupní centrum Grand, Pardubice Trumpetista Laco Deczi, který žije v USA, vystoupí se svou kapelou Celula New
York ve středu od 20 hodin v centru Grand. Jako bonusový host koncertu se představí Chris DePino, který zahraje na foukací
harmoniku. 

V Králíkách zastaví Legiovlak 

13. – 18. srpna, nádraží v Králíkách Nádraží v Králíkách bude jedenadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním
putování po okresních a dalších městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Králíkách přístupný zdarma od
úterý 13. až do neděle 18. srpna. Ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin. Legiovlak se skládá ze 14
zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon, kterými se čeští legionáři přepravili napříč Ruskem po
transsibiřské magistrále. 

Divadlo přiveze Mikulkovy pohádky 

14. srpna od 17.30 hodin, dvorek za IC Jablonné n. O. 
Další ze středečních prázdninových pohádek se odehraje ve středu na dvorku za jablonským informačním centrem. S
Mikulkovými pohádkami přijede pražské Divadlo Elf, které nabídne pět příběhů: O kvíčale a želvičce, Jak to chodívá v pralese,
Hastrmaní princeznička, O smutném tygrovi a O rybáři, který nikdy nic nechytil. Vstupné je 70 korun. Pravidelné středeční
pohádky jsou kromě Jablonného nad Orlicí i lákadlem v třebovském parku Javorka. 
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Tipy na víkend 17. a 18. srpna URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Rubrika: Tipy na víkend
O víkendu můžete na Pardubicku vyrazit za sportem i za zábavou.

"Barevní běžci zaplní Pardubice
KDY: 17. srpna od 10 hodin
KDE: park Na Špici, Pardubice
Hlavní není rychlost, ale především zábava. Tak popisují pořadatelé běh Barvám neutečeš, který zavítá v sobotu do Pardubic.
Závodu se mohou zúčastnit děti, teenageři, dospělí, senioři, skupiny i jednotlivci. Běh je zkrátka pro každého, kdo se nebojí
barev a pohybu. Na pět kilometrů dlouhé trase čeká závodníky pět barevných zón, kde je organizátoři doslova zasypou
barvami. Trasu mohou zájemci zdolat během, ale kdo chce, může se klidně jen projít. Pořadatelé kromě běžecké části slibují i
bohatý doprovodný program, jehož součástí bude tradiční hromadné vyhození barev. Akce začne v 10 hodin v parku Na Špici a
potrvá do odpoledne. 

Sezemická lávkaKDY: 17. srpna od 14 hodin KDE: SezemiceNeortodoxní kostýmy i krkolomné pády budou v sobotu od 14
hodin k vidění v Sezemicích. Uskuteční se zde totiž akce s názvem Tradiční Sezemická lávka, soutěž ve zdolávání 22
centimetrů široké a 23 metrů dlouhé lávky přes řeku Loučnou. Vítězem se stává závodník, kterému se podaří přejet lávku v
nejdelším čase, aniž by při tom spadl do vody. V neděli v 9:30 hodin začne mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice. Po jejím
skončení mohou zájemci nahlédnout do kaple Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova, která bude otevřená do 12
hodin.Návštěvníci si také budou moct odpoledne prohlédnout unikátní dřevěnou zvonici u kostela. Od 17 hodin zazpívá v
kostele pěvecký sbor Salvátor z Chrudimi pod vedením Tomáše Židka. Koncert ke cti Panny Marie zakončí svátostné
požehnání. V pondělí 20. srpna bude v kapli u hřbitova sloužit farář mši za sezemické rodáky.

Setkání zahradních železnic
KDY: 17. až 18. srpnaKDE: Museum Rosice nad Labem
Různé typy zahradních železnic mohou zájemci zhlédnout a vyzkoušet o víkendu v Rosicích nad Labem. Návštěvníci se budou
moct svézt na parkové železnici nebo nastoupit do historického motorového vlaku, který bude vozit turisty do Slatiňan. V neděli
bude dopravu z Pardubic do muzea zajišťovat historický autobus.

Pardubické  letní  kino
KDY: 17. srpna od 21 hodinKDE: Pardubické  letní  kino  Pernštejn
Americký snímek Avengers: Infinity War je předposledním dílem světoznámé série filmů o superhrdinech. Tentokrát se musí
Avengers a jejich superhrdinští spojenci pokusit porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a
zkázou, zničí vesmír jednou provždy. Vstup na promítání je zdarma.
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Kam v úterý na Pardubicku za zábavou URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Úterní nabídka akcí na Pardubicku udělá radost jak milovníkům filmů, tak příznivcům sportu.

"Madridské Museum del Prado slaví dvě stě let své existence. Dokumentární snímek Prado – sbírka plná divů, který v úterý od
20 hodin promítne Galerie města Pardubic, představí nejznámější exponáty z rozsáhlých sbírek tohoto muzea. Divákům ukáže
například díla Tiziana nebo Goyi.
Hokejový tým HC Dynamo Pardubice se v úterý od 19 hodin utká s rivalem z Hradce Králové. Východočeské hokejové derby na
pardubickém zimním stadionu bude součástí Memoriálu Zbyňka Kusého. Pardubičtí trenéři plánují nasadit proti hradeckému
týmu co nejsilnější sestavu.
Nové dobrodružství z filmového světa Marvel v úterý od 21 hodin uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Americký snímek
Captain Marvel sleduje příběh Carol Danversové, kterou ztvárnila herečka Brie Larson. Danversová je jednou z nejmocnějších
superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou
skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.
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Kam v úterý na Pardubicku za zábavou URL
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jeníček Luboš , RU / den: 60 000
Úterní nabídka akcí na Pardubicku udělá radost jak milovníkům filmů, tak příznivcům sportu.

Madridské Museum del Prado slaví dvě stě let své existence. Dokumentární snímek Prado – sbírka plná divů, který v úterý od
20 hodin promítne Galerie města Pardubic, představí nejznámější exponáty z rozsáhlých sbírek tohoto muzea. Divákům ukáže
například díla Tiziana nebo Goyi. 
Hokejový tým HC Dynamo Pardubice se v úterý od 19 hodin utká s rivalem z Hradce Králové. 
Východočeské hokejové derby na pardubickém zimním stadionu bude součástí Memoriálu Zbyňka Kusého. Pardubičtí trenéři
plánují nasadit proti hradeckému týmu co nejsilnější sestavu. 
Nové dobrodružství z filmového světa Marvel v úterý od 21 hodin uvede Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Americký snímek 
Captain Marvel sleduje příběh Carol Danversové, kterou ztvárnila herečka Brie Larson. Danversová je jednou z nejmocnějších
superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou
skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. 

Ilustrační foto / Foto: DENÍK/Jeníček Luboš. 
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Na nové plátno letního kina přispěli i diváci
TISK , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Pardubicko - Pardubický kraj
Pardubice – Letní kino v Pardubicích od neděle promítá na nové plátno. Na jeho koupi přispěli i sami diváci. Původní plátno
poničila bouřka na konci července, od té doby kino promítalo na menší, rezervní plátno. 
Návštěvníci poskytli přibližně 3500 korun. Zájemci mohou stále přispět přes mobilní aplikaci, která divákům umožňuje objednat
si nápoje a jídlo přímo na místo, bez čekání ve frontě. „Do existující aplikace jsme jednoduše přidali položku s názvem
Příspěvek na plátno. 
K založení sbírky nás vyzvali přímo fanoušci na našem Facebooku, věříme tedy, že ještě budou přispívat. Nové plátno stálo
přibližně padesát tisíc korun,“ konstatoval provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
Původní plátno, které poslední červencový víkend poničila bouřka, je v opravě. Podle Motyčky už ale pravděpodobně nikdy
nebude splňovat parametry pro Pardubické  letní  kino  Pernštejn. 

PROBLÉMY KINA 

„Plátno by se možná při bouřce neroztrhlo, kdybychom měli na jeho instalaci více času,“ upozornil Motyčka na problémy, kterým
museli organizátoři na začátku prázdnin čelit. Původně měl totiž vzniknout nový, stálý areál letního kina. Z projektu ale nakonec
sešlo. „O budování nového areálu jsme s příslušnými odbory jednali od listopadu loňského roku a vše bylo perfektně
připravené. Bohužel až těsně před startem promítání jsme se dozvěděli, že na pozemku nesmíme postavit nic nastálo,“
vysvětlila prezidentka letního kina Hana Tomanová. 

Zpět

Na nové plátno letního kina přispěli i diváci URL
WEB , Datum: 14.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Jaroslav Kouba , RU / den: 60 000
Letní kino v Pardubicích od neděle promítá na nové plátno. Na jeho koupi přispěli i sami diváci. Původní plátno poničila bouřka
na konci července, od té doby kino promítalo na menší, rezervní plátno.

Návštěvníci poskytli přibližně 3500 korun. Zájemci mohou stále přispět přes mobilní aplikaci, která divákům umožňuje objednat
si nápoje a jídlo přímo na místo, bez čekání ve frontě. „Do existující aplikace jsme jednoduše přidali položku s názvem
Příspěvek na plátno. K založení sbírky nás vyzvali přímo fanoušci na našem Facebooku, věříme tedy, že ještě budou přispívat.
Nové plátno stálo přibližně padesát tisíc korun,“ konstatoval provozovatel letního kina Jan Motyčka. 
Původní plátno, které poslední červencový víkend poničila bouřka, je v opravě. Podle Motyčky už ale pravděpodobně nikdy
nebude splňovat parametry pro Pardubické  letní  kino  Pernštejn. 
PROBLÉMY KINA 
„Plátno by se možná při bouřce neroztrhlo, kdybychom měli na jeho instalaci více času,“ upozornil Motyčka na problémy, kterým
museli organizátoři na začátku prázdnin čelit. Původně měl totiž vzniknout nový, stálý areál letního kina. Z projektu ale nakonec
sešlo. 
„O budování nového areálu jsme s příslušnými odbory jednali od listopadu loňského roku a vše bylo perfektně připravené.
Bohužel až těsně před startem promítání jsme se dozvěděli, že na pozemku nesmíme postavit nic nastálo,“ vysvětlila
prezidentka letního kina Hana Tomanová. 
(tom) 

Pardubické  letní  kino  Pernštejn má nové promítací plátno. / Foto: Jaroslav Kouba. 
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Letní kino - Raubíř Ralf a internet URL
WEB , Datum: 14.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ
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Na nové plátno letního kina přispěli i diváci URL
WEB , Datum: 14.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Letní kino v Pardubicích od neděle promítá na nové plátno. Na jeho koupi přispěli i sami diváci. Původní plátno poničila bouřka
na konci července, od té doby kino promítalo na menší, rezervní plátno.

"Návštěvníci poskytli přibližně 3500 korun. Zájemci mohou stále přispět přes mobilní aplikaci, která divákům umožňuje objednat
si nápoje a jídlo přímo na místo, bez čekání ve frontě. „Do existující aplikace jsme jednoduše přidali položku s názvem
Příspěvek na plátno. K založení sbírky nás vyzvali přímo fanoušci na našem Facebooku, věříme tedy, že ještě budou přispívat.
Nové plátno stálo přibližně padesát tisíc korun,“ konstatoval provozovatel letního kina Jan Motyčka.

Původní plátno, které poslední červencový víkend poničila bouřka, je v opravě. Podle Motyčky už ale pravděpodobně nikdy
nebude splňovat parametry pro Pardubické  letní  kino  Pernštejn.
Problémy kina
„Plátno by se možná při bouřce neroztrhlo, kdybychom měli na jeho instalaci více času,“ upozornil Motyčka na problémy, kterým
museli organizátoři na začátku prázdnin čelit. Původně měl totiž vzniknout nový, stálý areál letního kina. Z projektu ale nakonec
sešlo.
„O budování nového areálu jsme s příslušnými odbory jednali od listopadu loňského roku a vše bylo perfektně připravené.
Bohužel až těsně před startem promítání jsme se dozvěděli, že na pozemku nesmíme postavit nic nastálo,“ vysvětlila
prezidentka letního kina Hana Tomanová. (tom)
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 14.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Finalista SuperStar zazpívá na lodi
15. srpna od 19 hodin – přístaviště Pardubice

Petr Poláček ve čtvrtek zazpívá na palubě výletní lodi Arnošt největší hity Jona Bon Joviho.
Petr Poláček je bývalý finalista SuperStar a nyní vystupuje s kapelou Bon Jovi revival, která interpretuje nejznámější písně
americké rockové kapely.
Plavba potrvá dvě hodiny.

Kino na Dubině uvede Psí ostrov

15. srpna – Základní škola Pardubice – Dubina Pardubické  letní  kino  Dubina ve čtvrtek od 21 hodin promítne animovaný film
Psí ostrov. Příběh snímku přenese diváky o dvacet let dopředu, do Japonska, kde psí chřipka dosáhla epidemických rozměrů.
Ohnisko chřipky leží ve městě Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů na člověka. Starosta Kobayashi vyzývá k vyhoštění
a izolaci všech toulavých i domácích psů. Psí exilovou kolonií se stává nedaleký ostrov sloužící dosud jako skládka.

V Přelouči zazní bluesové hity

14. srpna od 19 hodin – Masarykovo náměstí Přelouč Slovenskou hudební skupinu Eric Clapton Revival uvítají dnes na
náměstí v Přelouči. Pětičlenná kapela zahraje písně slavného bluesového kytaristy Erica Claptona, nevyhýbá se ale ani
skladbám jiných bluesových interpretů.

Zámecká zahrada žije

12. 7. – 30. 8. – Zámecké zahrady Lanškroun Zámecká zahrada v Lanškrouně po celé léto žije pestrým programem. V
srpnovém programu pokračují pohádky i koncerty, 16. 8. od 19.30 vystoupí Hanka Krejčová & přátelé na koncertu „Známé i
neznámé písně, tentokrát s kapelou“ a 18. 8. od 17.30 hodin zde bude k vidění Pohádka s refrénem v podání Divadélka Kůzle.
„Léto si nedokážeme představit bez pořádného výletu. Kdo není pecivál, pojede s námi,“ zvou na akci pořadatelé.

Motorkáři se chystají do Lukové

16. 8. – 18. 8. Luková V Lukové u Lanškrouna se uskuteční další Motosraz. Začíná v pátek v 15 hodin a skončí v neděli v
deset v areálu kynologické stanice. Účastníci se mohou těšit na skvělé hudební výkony v podání kapel Kreyson Memorial,
Rammstein Tribute, Crash Hard, RsR, Hadron, Atom, Nirvana CTB. Samozřejmostí je i bohatý doprovodný program po celý
víkend, k vidění budou taneční, hudební i adrenalinová vystoupení, uskuteční se vyjížďka regionem i soutěže o ceny.
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Rubrika: Letní tipy
Na náměstí zahraje ženské trio 
15. srpna od 19:30 hodin – náměstí Republiky, Pardubice 

Ženské trio flétnistky Adély Bezouškové, houslistky Terezie vé, TereŠtanclové a klavíristky Andrey Kazdové ve čtvrtek zahraje
písně klasických autorů, zazní například skladby od Dmitrije Šostakoviče. Vytorů, stoupení je součástí Kulturního parku
Pardubice, vstupné je zdarma. 

Mádlův nový film v letním kině 

16. srpna od 21 hodin – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Nový film režiséra Jiřího Mádla v pátek uvede Pardubické  letní
kino  Pernštejn. Snímek Na střeše ukáže, co se stane, když nevraživý profesor poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci,
jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Soužití pána, rozzlobeného na celý svět, a mladíka, který hledá východisko ze
zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. 

Výstava propojuje plasty a umění 

15. srpna – Východočeská galerie v Pardubicích Výstava Doba plastová představuje umělecké vize využití syntetických hmot.
Ve čtvrtek od 17 hodin se zájemci mohou zúčastnit komentované prohlídky, která přiblíží proměny ve vnímání a využívání
plastů. 

Kociánku zaplní staročeská pouť 

16. až 18. srpna – Ústí nad Orlicí Ústecká staročeská pouť klepe na dveře. „Letos bude nově na Kociánce, těšit se můžete na
atrakce pro malé i velké a bohatý doprovodný program,“ informovala radnice. Mezi atrakcemi bude autodrom, labutě, „řetízák“,
break dance i dobový ruční kolotoč, střelnice, hlavotoč i dobové houpačky. Samozřejmostí jsou stánky i ukázky starých
řemesel, v sobotu se na zahradě Hernychovy vily uskuteční sochařská dílna, pouť nabídne program pro děti i milovníky sportu. 

Pastviny lákají na dračí lodě 

17. 8. od 9 hodin – Pastvinská přehrada Pastviny opět po roce ovládnou dračí lodě. Už v 9 hodin ráno začínají tréninky, ve
12.30 první rozjížďky. 
Posádka může být buď smíšená, nebo pouze ženská či firemní. 
Trať měří 250 metrů a večer bude v restauraci Na vleku následovat zábava se skupinou Ella Band. 

Region vydání: Východní Čechy
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Skutečný příběh o shledání trojčat URL
WEB , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Tipy na dnešek
Dokument Tři blízcí neznámí podle tvůrců poodhaluje tajemství experimentování s lidskými osudy.

"KDY: 15. srpna od 21 hodinKDE: Pardubické  letní  kino  PernštejnZA KOLIK: zdarma
Ve čtvrtek od 21 hodin promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn snímek Tři blízcí neznámí. Film divákům ukáže příběh
Bobbyho, Eddyho a Davida, kteří přišli na svět v New Yorku na začátku 60. let jako jednovaječná trojčata. Hned po narození ale
byli rozděleni a adoptováni různými rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že má na vlas stejné sourozence. Po necelých dvaceti
letech se souhrou šťastných náhod setkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal senzací Ameriky. Film se zabývá otázkami, kdo a
proč trojčata rozdělil a jak bratry odloučení ovlivnilo.
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Tři blízcí neznámí v letním kině URL
WEB , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Dokument Tři blízcí neznámí podle tvůrců poodhaluje tajemství experimentování s lidskými osudy. Ve čtvrtek od 21 hodin
snímek promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn.

"Film divákům ukáže příběh Bobbyho, Eddyho a Davida, kteří přišli na svět v New Yorku na začátku 60. let jako jednovaječná
trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a adoptováni různými rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že má na vlas stejné
sourozence. Po necelých dvaceti letech se souhrou šťastných náhod setkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal senzací
Ameriky. Film se zabývá otázkami, kdo a proč trojčata rozdělil a jak bratry odloučení ovlivnilo.
(tom)
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (tom) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
Skutečný příběh o shledání trojčat 

Pardubice – Dokument Tři blízcí neznámí podle tvůrců poodhaluje tajemství experimentování s lidskými osudy. Dnes od 21
hodin snímek promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Film divákům ukáže příběh Bobbyho, Eddyho a Davida, kteří přišli
na svět v New Yorku na začátku 60. let jako jednovaječná trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a adoptováni různými
rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že má na vlas stejné sourozence. Po necelých dvaceti letech se souhrou šťastných náhod
setkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal senzací Ameriky. Film se zabývá otázkami, kdo a proč trojčata rozdělil a jak bratry
odloučení ovlivnilo. 

Zpět

Tři blízcí neznámí v letním kině URL
WEB , Datum: 15.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Dokument Tři blízcí neznámí podle tvůrců poodhaluje tajemství experimentování s lidskými osudy. Ve čtvrtek od 21 hodin
snímek promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn.

Film divákům ukáže příběh Bobbyho, Eddyho a Davida, kteří přišli na svět v New Yorku na začátku 60. let jako jednovaječná
trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a adoptováni různými rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že má na vlas stejné
sourozence. Po necelých dvaceti letech se souhrou šťastných náhod setkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal senzací
Ameriky. Film se zabývá otázkami, kdo a proč trojčata rozdělil a jak bratry odloučení ovlivnilo. 
(tom) 

Ilustrační foto / Foto: Archiv Deníku. 
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Pátek v letních kinech na Pardubicku URL
WEB , Datum: 16.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Kouzlo kina pod širým nebem lze v pátek v pardubickém okrese zažít rovnou na třech místech.

" Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítá od 21 hodin českou dramatickou komedii Na střeše, kterou režíroval Jiří Mádl.
Snímek vypráví o starém profesorovi, který poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci. Do role profesora obsadil Mádl po
úmrtí Jana Třísky Aloise Švehlíka.
Další český film Po čem muži touží pojednává o tom, co se stane, když se muž ocitne v ženském těle, ale zůstane mu mužské
myšlení.
Od 20:30 tuto komedii promítnou ve zdechovickém zámeckém parku a od 21 hodin před chvaletickým kulturním domem.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 261 / 325

https://pardubicky.denik.cz/letni-kino/patek-v-letnich-kinech-na-pardubicku-20190816.html
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 262 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Letní kina na třech místech
TISK , Datum: 16.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (jpr) , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubicko – Kouzlo kina pod širým nebem lze dnes v pardubickém okrese zažít rovnou na třech místech. 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítá od 21 hodin českou dramatickou komedii Na střeše, kterou režíroval Jiří Mádl.
Snímek vypráví o starém profesorovi, který poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci. Do role profesora obsadil Mádl po
úmrtí Jana Třísky Aloise Švehlíka. Další český film Po čem muži touží pojednává o tom, co se stane, když se muž ocitne v
ženském těle, ale zůstane mu mužské myšlení. Od 20:30 tuto komedii promítnou ve zdechovickém zámeckém parku a od 21
hodin před chvaletickým kulturním domem. 

Zpět

Pátek v letních kinech na Pardubicku URL
WEB , Datum: 16.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Tipy na dnešek
Kouzlo kina pod širým nebem lze v pátek v pardubickém okrese zažít rovnou na třech místech.

" Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítá od 21 hodin českou dramatickou komedii Na střeše, kterou režíroval Jiří Mádl.
Snímek vypráví o bručounském starém profesorovi, který poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci. Do role profesora
obsadil Mádl po tragickém úmrtí Jana Třísky Aloise Švehlíka. Taktéž český film Po čem muži touží pojednává o tom, co se
stane, když se muž ocitne v ženském těle, ale zůstane mu mužské myšlení. Od 20:30 tuto komedii promítají ve zdechovickém
zámeckém parku a od 21 hodin před chvaletickým kulturním domem.
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Pátek v letních kinech na Pardubicku URL
WEB , Datum: 16.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Kouzlo kina pod širým nebem lze v pátek v pardubickém okrese zažít rovnou na třech místech.

Pardubické  letní  kino  Pernštejn promítá od 21 hodin českou dramatickou komedii Na střeše, kterou režíroval Jiří Mádl.
Snímek vypráví o starém profesorovi, který poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci. Do role profesora obsadil Mádl po
úmrtí Jana Třísky Aloise Švehlíka. 
Další český film Po čem muži touží pojednává o tom, co se stane, když se muž ocitne v ženském těle, ale zůstane mu mužské
myšlení. 
Od 20:30 tuto komedii promítnou ve zdechovickém zámeckém parku a od 21 hodin před chvaletickým kulturním domem. 

Ilustrační foto / Foto: Archiv Deníku. 
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Superhrdinové v boji proti zlu URL
WEB , Datum: 17.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Tipy na dnešek
Americký snímek Avengers: Infinity War je předposledním dílem světoznámé série filmů o superhrdinech.

"KDY: 17. srpna od 21 hodinKDE: Pardubické  letní  kino  PernštejnZA KOLIK: zdarma
Film Avengers: Infinity War v sobotu promítne Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Tentokrát se musí Avengers a jejich
superhrdinští spojenci pokusit porazit mocného Thanose dřív, než jeho útok, provázený ničením a zkázou zničí vesmír jednou
provždy.
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 17.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Superhrdinové v boji proti zlu 

17. srpna od 21 hodin, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Americký snímek Avengers: Infinity War je předposledním dílem
světoznámé série filmů o superhrdinech. Tentokrát se musí Avengers a jejich superhrdinští spojenci pokusit porazit mocného
Thanose dřív, než jeho útok provázený ničením a zkázou zničí vesmír. 

Závěrečný den Sportovního parku 

18. srpna od 9 hodin, park Na Špici Poslední možnost navštívit Sportovní park Pardubice budou mít zájemci v neděli.
Závěrečný den nabídne například přednášku sportovního klubu Karate Lions, která posluchače seznámí s přístupem k mladým
sportovcům. Návštěvníci se mohou také těšit na besedu o sportu teqball a zážitcích z loňského teqballového mistrovství. V
neposlední řadě bude pro zájemce připravená řada stanovišť, kde si děti vyzkouší třeba aikido, dračí lodě, box nebo právě
teqball. 

Poláci zahrají v Přelouči blues 

21. srpna od 19 hodin, Masarykovo náměstí, Přelouč Polské trio Hot Tamales zavítá na konci srpna do Přelouče. Ve své tvorbě
trio kombinuje prvky folku, blues, jazzu a také world music. V roce 2017 se trojice dostala do celoevropského finále soutěže
Blues Challenge. 

Pes, nejlepší přítel člověka 

do 1. září, Žamberk V Městském muzeu Žamberk je k vidění výstava zaměřená na vývoj psa jako domácího zvířete, jeho divoké
předchůdce vlky a práci psů ve službách člověka. Představena je mj. unikátní sbírka historických psích známek, saně pro psí
spřežení či trofeje a ocenění žamberských psů a jejich chovatelů. 

Fořtovy ozvěny 

17. 8. od 13 hodin, Červená Voda, Mlýnický dvůr K dispozici budou tradiční, ale i kulinářské speciality z myslivecké kuchyně.
Vystoupí slovenská cimbálová muzika Bukovina, která i zatančí, dále rocková skupiny Pantock, harmonikář – heligonkář,
originální mažoretky, k vidění bude dřevosochání a dražba soch, ukázka výcviku služebních psů, připraveny budou i jízdy
koňským spřežením, ukázky lesnických prací a prezentovat se bude Lesní škola LČR. 
V programu nechybí ani tombola. 
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Na palubě parníku ochutnají vína 

22. srpna od 19 hodin – přístaviště Pardubice Vína ze Slovácké vinařské podoblasti mohou zájemci ochutnat ve čtvrtek na
výletní lodi Arnošt. K degustaci návštěvníkům zahraje pardubická cimbálová kapela Kobylka. Loď z vyrazí z pardubického
přístavu v 19:15 hodin, plavba s ochutnávkou potrvá dvě hodiny. 

Kryštůfek Robin v letním kině 

21. srpna od 21 hodin – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Rodinný film Kryštůfek Robin, který ve středu uvede Pardubické
letní  kino  Pernštejn, zavede diváky do světa Medvídka Pú a jeho kamarádů. Hlavní postavou snímku je Kryštůfek Robin, který
docela zapomněl na své idylické dětství strávené s mlsným plyšovým medvídkem a jeho kamarády. Po nešťastné příhodě s
Kryštůfkovým kufříkem se Pú a zbytek party včetně Prasátka, Ijáčka a Tygra vydají do Londýna, aby pomohli Kryštůfkovi jeho
věci najít. 

Přednáška o léčivých bylinách 

20. srpna od 19 hodin – pavilon Veselý, Lázně Bohdaneč Zájemci o bylinkářství a léčivou sílu rostlin mohou dnes navštívit
přednášku Zdraví z bylin v lázeňském pavilonu Veselý. Přednášet bude bylinkářka Ilona Nápravníková, která představí příznivé
účinky bylin na lidské tělo. 

Ejhle, loutka zve do továrny 

23. – 24. 8. – Vonwillerka, areál Pod Suticí Žamberk Dvanáctý ročník nejen divadelního festivalu Ejhle, loutka v Žamberku se
uskuteční už tento víkend. V pátek v 19 hodin ho v bývalé Mosilaně odstartuje koncert Sebevrány, po nich Divadlo Vi.tvor –
Lázně a ve 21.39 koncert Dragon's Brew. V sobotu ve 13 hodin začíná program v areálu u kapličky Pod Suticí, kde se odehraje
několik pohádek pro děti, večer ve Vonwillerově továrně bude patřit koncertu BomBarďáka, Krvavému románu Divadla LokVar
a dalšímu programu. 

Na trať vyrazí Ústecká 21 

24.–25. 8. – Ústí nad Orlicí Na legendární trať Ústecké jednadvacítky se opět sjede česká, slovenská a evropská špička
automobilových závodů do vrchu. Ústecké 21, která je zároveň memoriálem Miroslava Urbana, byla přidělena hned šestice
podniků, první jízdy startují v sobotu v 8.00 hodin. 
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Přírodní materiály ve stavitelství 
23. srpna od 18:30 hodin, Natura Park, Pardubice 

Zájemci o využití přírodních materiálů mohou v pátek navštívit přednášku v Natura Parku, která přinese přehled výhod a
nevýhod přírodních materiálů ve stavitelství. 
Přednášející se budou věnovat slámě, hlíně, ale i dřevu, lnu, konopí, ovčí vlně a dalším šetrným materiálům. 

Kino ukáže příběh Diega Maradony 

22. srpna od 21 hodin, Pardubické  letní  kino  Pernštejn Příběh slavného argentinského fotbalisty Diega Maradony se letos
dočkal filmového zpracování. Ve čtvrtek promítne snímek Diego Maradona Pardubické  letní  kino . Životopisný dokument
režíroval držitel Oscara Asif Kapadia, film poskládal z více než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu. Snímek
divákům ukáže kluka z předměstí, který díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i fanouškům po celém světě.
Slávu je však těžké ustát. 

V lázních se bude tančit 

23. srpna od 19 hodin, pavilon Veselý, Lázně Bohdaneč Taneční večer s živou hudbou v pátek nabídne kulturní program v
Lázních Bohdaneč. 
Návštěvníci si poslechnou karlovarskou hudební skupinu KV Band, která zahraje české i zahraniční skladby různých žánrů. 

Park Javorka ožije piknikem 

24. srpna od 14 hodin, Městský park Javorka, Č. Třebová Piknik v Javorce odstartuje v sobotu ve 14 hodin, na pódiu u
pramene vystoupí od 14.30 LS lístek Česká Třebová s pohádkou Švadlenka a 15.30 sehraje Jan Bílek pohádku Kašpárkovo
království, mezi 15. a 18. hodinou budou dětem k dispozici hry a dílničky. V 16 hodin zazní perličky z historie České Třebové a
v 17 hodin Pověst o znaku města Česká Třebohry vá, od 19 hodin bude hrát v Bennewitzově pavilonu Jazz Police. Chybět
nebudou ani jízdy na kánoích po rybníčku. 

Děti čeká noční dobrodružství 

23. srpna od 21 hodin, Dolní Morava Ve známém rekreačním středisku se chystá poslední letní Mamutíkovo noční
dobrodružství. Letos se konají na téma příběhy pralesa. Večerní program je určen dětem všeho věku, plnit budou zábavné
úkoly na téma prales. Pořadatelé pro ně připravili dobrodružný večer plný zajímavých úkolů v prostředí osvíceného
Mamutíkova vodního a lesního parku. Další akcí pro děti bude v rezortu na konci prázdnin 31. srpna rozlučkový Pohádkový les.
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Mimoni a padouši v kině na Dubině URL
WEB , Datum: 22.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Třetí pokračování příběhu padoucha Grua a jeho žlutých kumpánů Mimoňů ve čtvrtek od 21 hodin promítne Pardubické  letní
kino  Dubina.

"Animovaná pohádka Já, padouch 3 vypráví o bývalém zločinci Gruovi, který má problémů až nad hlavu. Mezi prsty mu
proklouzl nejhledanější zlosyn na světě, a tak ho vyhodili z Antipadoušské ligy. Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím,
že už Gru není padouchem. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče. Jmenuje se Dru a ze všeho nejvíc si přeje, aby ho
bratr zasvětil do umění zločinu. Jenže Gru se stal zatvrzelým dobrákem. Svoje padoušské schopnosti však bude muset využít,
aby ochránil rodinu.
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PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Třetí pokračování příběhu padoucha Grua a jeho žlutých kumpánů Mimoňů dnes od 21 hodin promítne
Pardubické  letní  kino  Dubina. Animovaná pohádka Já, padouch 3 vypráví o bývalém zločinci Gruovi, který má problémů až
nad hlavu. Mezi prsty mu proklouzl nejhledanější zlosyn na světě, a tak ho vyhodili z Antipadoušské ligy. Mimoni jsou navíc čím
dál nespokojenější s tím, že už Gru není padouchem. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče. Jmenuje se Dru a ze všeho
nejvíc si přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Jenže Gru se stal zatvrzelým dobrákem. 
Svoje padoušské schopnosti však bude muset využít, aby ochránil rodinu. 
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Brloh zve na odpoledne s trilobitem 

24. srpna od 13 hodin, Lom Brloh, Brloh na Pardubicku 

Zábavné odpoledne pro děti i dospělé slibuje návštěvníkům 5. ročník Brložského trilobita. Zájemci si budou moct projít stezku
údolím brložského potoka spojenou s naučným kvízem. Na programu jsou také ukázky dravců, tvořivé dílny a vystoupení
country kapely. 

Dobrodružství Black Panthera 

24. srpna od 21 hodin, Pardubické  letní  kino  Pernštejn 

Další superhrdinský film od studia Marvel v sobotu promítne Pardubické  letní  kino . Snímek Black Panther je dobrodružstvím
válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se
stal novým králem. Když se však znovu objeví mocný, dávný nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera
podrobeny těžké zkoušce, neboť konflikt ohrožuje nejen jeho království, ale i celý svět. 

Dubinu provoní opékání buřtů 

23. srpna od 19 hodin, Centrální park Dubina, Pardubice 

Pohodový rodinný podvečer nabízí v pátek od 19 hodin třetí pardubický městský obvod. V Centrálním parku Dubina si zájemci
budu moct posedět a popovídat u tradičního opékání buřtů. Akce potrvá do 22 hodin. 

Kinematograf bude v Brandýse 

23. – 26. srpna, Brandýs nad Orlicí 

Brandýské filmové léto s Kinematografem bratří Čadíků proběhne od pátku 23. 8. do pondělí 26. 8. u pomníku J. A.
Komenského. Občerstvení je zajištěno. V pátek nabídne hned dvojici filmů – Čertí brko a Trabantem tam a zase zpátky, v
sobotu Chatu na prodej, v neděli komedii Po čem muži touží a v pondělí český film Hastrman. Začátek je vždy ve 20 hodin. 

V Černovíru budou rolovat slámu 

24. srpna, Černovír, náměstíčko před Hospodou U Bobše 

V Černovíru u Ústí nad Orlicí se uskuteční už XI. ročník tradičního Rolování slámy s podtitulem O putovní pohár místostarosty
města Ústí nad Orlicí. O co jde? Co nejrychleji dopravit balík slámy po trati dlouhé 222 metrů. Soutěží čtyřčlenné týmy, účastní
se i týmy z Německa či Polska a vítěz pak postupuje na soutěž do Berlína. Součástí je i soutěž pro děti se zkrácenou dráhou.
Registrace soutěžících začíná v sobotu ve 14 hodin. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 286 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 287 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Mimoni a padouši v kině na Dubině URL
WEB , Datum: 22.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Třetí pokračování příběhu padoucha Grua a jeho žlutých kumpánů Mimoňů ve čtvrtek od 21 hodin promítne Pardubické  letní
kino  Dubina.

Animovaná pohádka Já, padouch 3 vypráví o bývalém zločinci Gruovi, který má problémů až nad hlavu. Mezi prsty mu proklouzl
nejhledanější zlosyn na světě, a tak ho vyhodili z Antipadoušské ligy. Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už Gru
není padouchem. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče. Jmenuje se Dru a ze všeho nejvíc si přeje, aby ho bratr zasvětil
do umění zločinu. Jenže Gru se stal zatvrzelým dobrákem. Svoje padoušské schopnosti však bude muset využít, aby ochránil
rodinu. 

Ilustrační foto / Foto: Archiv Deníku. 
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Dagmar Peckové vybrala povolání Rusalka. Už v šesti letech URL
WEB , Datum: 23.08.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Jakub Malý , RU / den: 68 220
Rodačka z Pardubického kraje dobře ví, odkud pochází. Tvrdí, že jí Chrudim dala křídla, aby se mohla rozletět do světa. Městu
to vrací festivalem Zlatá pecka. Třetí ročník potrvá od 25. srpna do 2. září.

„Zazní folk, jazz. Mezi další žánry patří činohra, výtvarná výstava, film. Festival obsahuje pestré spektrum umění a může být pro
několik generací. Když se kariéra dává jiným směrem, řekla jsem si, že budu i organizátorka, budu vymýšlet projekty. Až z
festivalu bude hezká tradice, tak klidně můžu umřít,“ komentuje s nadhledem známá pěvkyně Dagmar Pecková. Podle svých
slov si ale zatím jako legenda nad hrobem nepřipadá. 
Dvořák byl v Chrudimi pečený vařený 
Letošní dramaturgie patří dílu Antonína Dvořáka. „Až dodatečně jsem se dozvěděla, že do města rád jezdíval, měl tam přítele
Hniličku, který sám skládal. Dokonce jeho mše slavnostně zahájí celý festival v neděli 25. srpna v 19 hodin v chrudimském
kostele Nanebevzetí Panny Marie. „Zazní i Te Deum a biblické písně. Dirigovat bude Tomáš Židek. Chtěli bychom do Chrudimi
přivézt paní Kubišovou, které bych zazpívala její úžasnou Modlitbu pro Martu.“ 
V pondělí 26. srpna zazní v Klášterních zahradách koncertně Rusalka. „Další den ji promítáme filmově v pardubickém letním
kině. Ve středu 28. srpna uvedeme dětskou verzi Rusalky s názvem Rusalenka ve Východočeském divadle Pardubice. Viděla
jsem ji jako šestileté dítě a tak mě to ovlivnilo, že jsem se zpívání nakonec začala věnovat. Třeba se taky někdo v této generaci
najde,“ doufá Pecková. 
Nóbl oblek nehledejte 
Zakladatelka festivalu zdůrazňuje, že nejde jenom o vážnou hudbu. Frak a kostýmek určitě nebudete potřebovat na Resselově
náměstí v Chrudimi, kde vyroste Festivalové pódium. Program tam bude každé odpoledne od 17 hodin. Poslední srpnovou
sobotu dopoledne navíc přijede Aleš Cibulka a odmoderuje talk show s Radkinem Honzákem, Janem Jiráněm, Jiřím Pavlicou a
Dagmar Peckovou. Hrát bude osmiletá klavíristka Klára Gibišová. 
V sobotu 31. srpna taky v medlešickém parku zahraje Hradišťan. „Předcházet tomu bude vystoupení s Chrudimskou komorní
filharmonií Martina Profouse. S oběma tělesy budu zpívat. Jura Pavlica pro mě dokonce napsal dvě duchovní věci, které tam
právě zazní. Mám od něj slíbené, že mi složí celý písňový cyklus,“ říká Dagmar Pecková. 
Chystá taky projekty pro mladé pěvce a talenty. „To jsou děti do patnácti let abnormálně nadané. Jejich vnímání a provozování
hudby mě úplně dojímá. Vystoupení uvidíte v pátek 30. srpna v Heřmanově Městci. A festival završí první zářijové pondělí
představení Carmen y Carmen s Bárou Hrzánovou. Z něj jsme udělali takovou 9. symfonii, která nemůže chybět na žádném
ročníku.“ 
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WEB , Datum: 23.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ
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Dagmar Peckové vybrala povolání Rusalka. Už v šesti letech URL
WEB , Datum: 23.08.2019 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , RU / den: 39 562 , Rubrika: Klasika
Rodačka z Pardubického kraje dobře ví, odkud pochází. Tvrdí, že jí Chrudim dala křídla, aby se mohla rozletět do světa. Městu
to vrací festivalem Zlatá pecka. Třetí ročník potrvá od 25. srpna do 2. září.

„Zazní folk, jazz. Mezi další žánry patří činohra, výtvarná výstava, film. Festival obsahuje pestré spektrum umění a může být pro
několik generací. Když se kariéra dává jiným směrem, řekla jsem si, že budu i organizátorka, budu vymýšlet projekty. Až z
festivalu bude hezká tradice, tak klidně můžu umřít,“ komentuje s nadhledem známá pěvkyně Dagmar Pecková. Podle svých
slov si ale zatím jako legenda nad hrobem nepřipadá.

Dvořák byl v Chrudimi pečený vařený

Letošní dramaturgie patří dílu Antonína Dvořáka. „Až dodatečně jsem se dozvěděla, že do města rád jezdíval, měl tam přítele
Hniličku, který sám skládal. Dokonce jeho mše slavnostně zahájí celý festival v neděli 25. srpna v 19 hodin v chrudimském
kostele Nanebevzetí Panny Marie. „Zazní i Te Deum a biblické písně. Dirigovat bude Tomáš Židek. Chtěli bychom do Chrudimi
přivézt paní Kubišovou, které bych zazpívala její úžasnou Modlitbu pro Martu.“

V pondělí 26. srpna zazní v Klášterních zahradách koncertně Rusalka. „Další den ji promítáme filmově v pardubickém letním
kině. Ve středu 28. srpna uvedeme dětskou verzi Rusalky s názvem Rusalenka ve Východočeském divadle Pardubice. Viděla
jsem ji jako šestileté dítě a tak mě to ovlivnilo, že jsem se zpívání nakonec začala věnovat. Třeba se taky někdo v této generaci
najde,“ doufá Pecková.

Nóbl oblek nehledejte

Zakladatelka festivalu zdůrazňuje, že nejde jenom o vážnou hudbu. Frak a kostýmek určitě nebudete potřebovat na Resselově
náměstí v Chrudimi, kde vyroste Festivalové pódium. Program tam bude každé odpoledne od 17 hodin. Poslední srpnovou
sobotu dopoledne navíc přijede Aleš Cibulka a odmoderuje talk show s Radkinem Honzákem, Janem Jiráněm, Jiřím Pavlicou a
Dagmar Peckovou. Hrát bude osmiletá klavíristka Klára Gibišová.

V sobotu 31. srpna taky v medlešickém parku zahraje Hradišťan. „Předcházet tomu bude vystoupení s Chrudimskou komorní
filharmonií Martina Profouse. S oběma tělesy budu zpívat. Jura Pavlica pro mě dokonce napsal dvě duchovní věci, které tam
právě zazní. Mám od něj slíbené, že mi složí celý písňový cyklus,“ říká Dagmar Pecková.

Chystá taky projekty pro mladé pěvce a talenty. „To jsou děti do patnácti let abnormálně nadané. Jejich vnímání a provozování
hudby mě úplně dojímá. Vystoupení uvidíte v pátek 30. srpna v Heřmanově Městci. A festival završí první zářijové pondělí
představení Carmen y Carmen s Bárou Hrzánovou. Z něj jsme udělali takovou 9. symfonii, která nemůže chybět na žádném
ročníku.“

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 294 / 325

http://pardubice.rozhlas.cz/dagmar-peckove-vybrala-povolani-rusalka-uz-v-sesti-letech-8042423
http://www.newtonmedia.eu/


Víkendová nabídka je bohatá: Koně, motorky, pivo, film i trilobiti URL
WEB , Datum: 24.08.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Kromě mezinárodní výstavy Koně v akci, která na pardubickém závodišti potěší všechny milovníky těchto zvířat, nabízí víkend
na Pardubicku vyžití i příznivcům techniky, piva a filmu.

Veteran Klub Pardubice v sobotu pořádá XVI. ročník jízdy řemenových motocyklů a výstavu historických vozidel a techniky. V
parku Jiřího Srbka v Pardubicích odstartují první jízdu v 11 hodin, poslední ve 13.30. Výsledky budou vyhlášeny ve 14.30
hodin. 
Milovníci piva mohou v sobotu od 13 hodin navštívit Choltické pivní slavnosti a ochutnat různé druhy piv od nefiltrovaných
ležáků přes kvasnicová piva až po piva s medovými příchutěmi. Pro návštěvníky bude připravená i prohlídka zámku a koncerty
kapel Crionic, Alžběta nebo Roxor. 
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé slibuje návštěvníkům 5. ročník Brložského trilobita 
. Zájemci si budou moci v sobotu od 13 hodin projít v obci Brloh na Pardubicku stezku údolím brložského potoka spojenou s
naučným kvízem. Na programu jsou také ukázky dravců, tvořivé dílny a vystoupení country kapely. 
O víkendu také dál promítá Pardubické  letní  kino  Pernštejn u Wonkova mostu. V sobotu promítne další superhrdinský film
od studia Marvel. Snímek 
Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce vrací domů do odloučené, avšak
technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým králem. Když se však znovu objeví mocný, dávný nepřítel, jsou
T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť konflikt ohrožuje nejen jeho království, ale i
celý svět. V neděli to se superhrdiny nekončí. Snímek 
Ant-Man a Wasp představuje dobrodružství lidí, kteří mají schopnost se zmenšovat. Film promítne v neděli Pardubiké letní kino
Pernštejn. Hlavní hrdina Scott Lang musí čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i jako otec. Sotva se mu
podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se nová naléhavá mise. Začátky
promítání ve 21 hodin, vstup zdarma. 
Poslední letošní koncert pod širým nebem se v sobotu odehraje v klubu Žlutý pes v Pardubicích. Kromě opékání vuřtů se
můžete těšit na dvě pardubické kapely: 
SlamerBanger, bandu s nejvyšším výškovým průměrem ve městě, a 
Gorale originale Pardubicensis, hrající svérázné historické písně. 

Ilustrační foto / Foto: archiv Deníku. 
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 24.08.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 12 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Rubrika: Letní tipy
Poslední koncert pod širým nebem 
24. srpna od 19 hodin – Žlutý pes, Pardubice 

Poslední letošní koncert pod širým nebem se dnes odehraje ve Žluťáku. Kromě opékání vuřtů se můžete těšit na dvě
pardubické kapely: SlamerBanger, bandu s nejvyšším výškovým průměrem ve městě, a Gorale originale Pardubicensis, hrající
svérázné historické písně. 

Superhrdinské letní kino 

25. srpna od 21 hodin – Pardubické  letní  kino  Pernštejn Filmový svět superhrdinů se rozrostl o novou kapitolou. Snímek
Ant-Man a Wasp představuje dobrodružství lidí, kteří mají schopnost se zmenšovat. Film promítne v neděli Pardubiké letní kino
Pernštejn. Hlavní hrdina Scott Lang musí čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i jako otec. Sotva se mu
podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se nová naléhavá mise. 

Přednáška poradí, jak být šťastný 

26. srpna od 18 hodin – Nová Akropolis Pardubice Přednáška s názvem Karma: osud a svobodná vůle se bude zabývat
otázkou, zda je náš osud předurčen. Také seznámí posluchače s učeními, která vysvětlují, jak můžeme svůj osud uchopit,
méně se trápit a dosáhnout štěstí. 

Poštovní schránka má 200 let 

do 22. září, Ústí nad Orlicí Ústecké muzeum připravilo na léto dvě nové výstavy. První z nich nese název 200 let poštovní
schránky a nikoho tedy nepřekvapí, že ji muzejníci přivezli z Poštovního muzea v Praze. Druhá se věnuje secesnímu odívání a
vrátí vás do období přelomu 19. a 20. století a prozradí vám, jaká móda se v této době nosila. Otevřeno je od úterý do pátku
od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 13.30 do 17 hodin. 

Přísahali republice 

31. 8., Žamberk V Žamberku se na konci prázdnin uskuteční celodenní vzpomínková akce Přísahali republice, koná se u
příležitosti 75. výročí seskoku paraskupiny Barium a 110. výročí narození Josefa Knopa. Hlavní 
začne ve 14 hodin v areálu Pod Suticí v Žamberku – Polsku, budou zde k vidění dobové tábory Klubů vojenské historie,
vojenská výzbroj a technika, různé ukázky, například výcviku naší obrněné brigády ve Velké Británii a československé brigády
v SSSR. 

Region vydání: Východní Čechy
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Víkendová nabídka je bohatá: Koně, motorky, pivo, film i trilobiti URL
WEB , Datum: 24.08.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Kromě mezinárodní výstavy Koně v akci, která na pardubickém závodišti potěší všechny milovníky těchto zvířat, nabízí víkend
na Pardubicku vyžití i příznivcům techniky, piva a filmu.

"Veteran Klub Pardubice v sobotu pořádá XVI. ročník jízdy řemenových motocyklů a výstavu historických vozidel a techniky. V
parku Jiřího Srbka v Pardubicích odstartují první jízdu v 11 hodin, poslední ve 13.30. Výsledky budou vyhlášeny ve 14.30
hodin.
Milovníci piva mohou v sobotu od 13 hodin navštívit Choltické pivní slavnosti a ochutnat různé druhy piv od nefiltrovaných
ležáků přes kvasnicová piva až po piva s medovými příchutěmi. Pro návštěvníky bude připravená i prohlídka zámku a koncerty
kapel Crionic, Alžběta nebo Roxor.
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé slibuje návštěvníkům 5. ročník Brložského trilobita. Zájemci si budou moci v sobotu od
13 hodin projít v obci Brloh na Pardubicku stezku údolím brložského potoka spojenou s naučným kvízem. Na programu jsou
také ukázky dravců, tvořivé dílny a vystoupení country kapely.

O víkendu také dál promítá Pardubické  letní  kino  Pernštejn u Wonkova mostu. V sobotu promítne další superhrdinský film
od studia Marvel. Snímek Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce vrací domů do
odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým králem. Když se však znovu objeví mocný, dávný
nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť konflikt ohrožuje nejen jeho
království, ale i celý svět. V neděli to se superhrdiny nekončí. Snímek Ant-Man a Wasp představuje dobrodružství lidí, kteří mají
schopnost se zmenšovat. Film promítne v neděli Pardubiké letní kino Pernštejn. Hlavní hrdina Scott Lang musí čelit následkům
svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i jako otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a
povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se nová naléhavá mise. Začátky promítání ve 21 hodin, vstup zdarma.
Poslední letošní koncert pod širým nebem se v sobotu odehraje v klubu Žlutý pes v Pardubicích. Kromě opékání vuřtů se
můžete těšit na dvě pardubické kapely: SlamerBanger, bandu s nejvyšším výškovým průměrem ve městě, a Gorale originale
Pardubicensis, hrající svérázné historické písně.
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Do kina přijde Pecková i herečka Vašáryová
TISK , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (zln) , Vytištěno: 131 512 , Prodáno: 108 820 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Velmi důstojně graduje letošní program 14. ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn, promítající celé léto
na pravém břehu Labe, u mostu Pavla Wonky. 
Mezzosopranistka světového formátu Dagmar Pecková tu společně s legendou československého filmu Magdou Vášáryovou
osobně uvedou dnes od 21 hodin působivý snímek Rusalka režiséra Petra Weigla z roku 1977. 
„Emocionálně dokonalé hudební prožití hlavní filmové představitelky je v tomto díle zcela ojedinělé. Hluboce se skláním před
uměním paní Magdy a duchovní krásou člověka, který je pro mě absolutní morální hodnotou,“ řekla Dagmar Pecková, která
stojí za chrudimským hudebním festivalem Zlatá Pecka. 
Jeho cílem je přiblížit krásnou hudbu širokému publiku a speciální projekce snímku Rusalka je součástí jeho doprovodného
programu. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

Rusalka (Doprovodný program festivalu Zlatá pecka) URL
WEB , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ
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Rusalku uvedou hvězdy
TISK , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: Právo , Strana: 10 , Autor: (ner) , Vytištěno: 115 836 , Prodáno: 65 733 , Čtenost: 215 477 , Rubrika: Severovýchodní
Čechy
Program 14. ročníku Pardubického  letního  kina  Pernštejn, promítající celé léto v novém areálu „Za vodou“ na pravém břehu
Labe vedle mostu Pavla Wonky, graduje stylově a s noblesní účastí. 
Mezzosopranistka Dagmar Pecková tu společně s legendou československého filmu Magdou Vášáryovou osobně uvedou v
úterý 27. srpna od 21 hodin snímek Rusalka režiséra Petra Weigla z roku 1977. „Emocionálně dokonalé hudební prožití hlavní
filmové představitelky je v tomto díle zcela ojedinělé. Hluboce se skláním před uměním paní Magdy a duchovní krásou člověka,
který je pro mě absolutní morální hodnotou,“ řekla Dagmar Pecková. 

Zpět

Tipy deníku
TISK , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: Pardubický týden , Strana: 16 , Autor: Pavlína Roztočilová , Vytištěno: 2 290 , Rubrika: Tipy deníku
KINO 

Kdy: 30. srpna 2019 od 21:00 Kde: Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu 

Co: Teroristka 

Pardubické  letní  kino  uvede film Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli. Komedie vypráví příběh učitelky v penzi, která se
rozhodne postavit arogantnímu lokálnímu zlu. Sežene si zbraň, ale brzy zjistí, že stejně, jako je zločin složitý morálně, je
nesnadný i prakticky. Rady získává od svého bývalého žáka, který je v podmínce. 

DIVADLO 

Kdy: 28. srpna od 18 hodin Kde: Východočeské divadlo Pardubice Co: Rusalenka 

Operní představení pro děti na motivy nejznámější pohádkové opery Antonína Dvořáka Rusalka. Divácky vděčné představení
dětské verze Rusalky pod názvem Rusalenka uvedlo Národní divadlo k životnímu jubileu pěvkyně Jiřiny Markové Krystlíkové,
která svoji uměleckou kariéru spojila již v roce 1978 s Operou Národního divadla. 

KONCERT 

Kdy: 1. září od 18 hodin Kde: sál Základní umělecké školy Karla Malicha Holice 

Co: Koncert Dagmar Peckové 

Světoznámá mezzosopranistka Dagmar Pecková vystoupí na konci prázdnin v sále holické umělecké školy. Za doprovodu
klavíristy a skladatele Jana Kučery a violoncellisty Víta Petráška představí v Holicích například skladby z písňové tvorby
skladatelů Antonína Dvořáka nebo Leoše Janáčka. 

VÝLET 

Kdy: 1. září Kde: z Pardubic do Lázní Bohdaneč a zpět 

Co: Historický trolejbus doveze ke zmrzce 

Poslední prázdninový den bývá pro školou povinné (a i pro učitele) dnem s poněkud hořkou příchutí. Není proto špatné si jej
osladit třeba zmrzlinou. Historický kloubový trolejbus Sanos poveze zájemce z třídy Míru směr Lázně Bohdaneč v 15:30 a 17:00.
A po cestě se staví na zmrzlinu na UMĚ. 

ZÁBAVA NA 2. ZÁŘÍ 

Zve Český rozhlas Pardubice 

Český rozhlas Pardubice připravil na 2. září, první den nového školního roku, pro své posluchače a fanoušky koncert. 
Od 16 hodin se můžete na Komenského náměstí u krajského úřadu potkat s moderátory Českého rozhlasu včetně Aleny
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Zárybnické. 
Své nejznámější hity zazpívají Martin Chodúr a David Deyl. Pozvání přijali Eva a Vašek a oslaví s námi 30 let své hudební
kariéry. 
Na pódiu vystoupí také pardubický jazzový a swingový orchestr JK Band se svými sólisty. 
V programu nezapomeneme ani na děti, pro které bude připraven skákací hrad a také soutěže o drobné ceny. 
Program, včetně zábavy pro děti, bude zdarma. 

DOŽÍNKY POD KUNĚTICKOU HOROU 

Tradiční slavnost se spoustou zábavy 

Zemědělci z okresu Pardubice a okolí pořádají v sobotu 7. září tradiční dožínkovou slavnost. 
V areálu pod Kunětickou horou přiblíží zemědělci svoji práci, k vidění bude moderní zemědělská technika i hospodářská
zvířata. 
Návštěvníci budou moct ochutnat potravinářské výrobky přímo od zemědělců. 
Na děti čeká soutěžní projekt Zemědělství žije!, loutkové divadlo nebo jízdy na oslech. 
Zasoutěžit si ale budou moct i dospělí. 
Pořadatelé pro ně připravili lukostřelbu, jízdu na elektrickém býku či soutěž v dojení. 
K poslechu návštěvníkům zahraje dechová kapela Pardubická šestka a folková skupina Medvědi. 
Vstup je zdarma. 

FOXFESTIVAL 
Mirai, Eddie Stoilow a Lipo 

Konec prázdnin mohou zájemci přijít oslavit na pardubické dostihové závodiště, kde v neděli 31. srpna od 18 hodin vypukne
hudební FoxFestival. Svou show návštěvníkům předvede například popová hudební skupina Mirai, která má na svém kontě
Cenu Anděl i Českého slavíka. Vystoupí také česká kapela Eddie Stoilow, která je mimo jiné známá svou spoluprací s
fotbalistou Petrem Čechem. V roce 2012 hrál se skupinou v Polsku na bicí. V neposlední řadě se divákům představí rapper a
básník Lipo. Vstupné bude stát 70 korun, výtěžek ze vstupenek pořadatelé věnují na dobročinné účely. 

FESTIVAL KAREL UZAVŘE PRÁZDNINY 
Duch festivalu On the Road bude alespoň částečně pokračovat Karlem 

Dlouhá léta platila rovnice konec prázdnin rovná se festival On the Road v Lázních Bohdaneč. Ten však loni skončil a tak se
zrodil jeho (polo) nástupce – festival Karel. Nultý ročník se uskuteční tuto sobotu od 10 hodin v areálu u restaurace a písáku
Machač v Malé Čeperce (za písákem Oplatil). Od 10 hodin poběží dětský program sestávající z divadel a malocirkusu. 
Odpolední program pro „dospělé“ začne ve 13 hodin, kdy vystoupí skupina Whatever, následují pardubičtí interpreti jako
Špičková kultura, Marmeladoff, Corpulent Provocateur, Dukla Vozovna, Volant nebo Kalkata Band (na snímku), v němž hrál
kdysi i Petr Ludwig, dnes známý bojovník proti prokrastinaci. Na Karlovi zahrají i čerství držitelé cen Anděl (v kategoriích Rock a
Objev roku) královéhradečtí The Atavists. Na festivalu bude zajištěno také stanové městečko. 

POSVÍCENÍ 

Slavnosti v Barchově a Dolanech V sobotu 31. srpna v Barchově na Pardubicku slaví posvícení. Oslavy proběhnou před
obecním úřadem, připraveno je malování na obličej, tvarování balónků, svezení v kočáru taženém koňmi, šermířské vystoupení
a jarmark, jehož výtěžek bude věnován Základní a Praktické škole Svítání, o. p. s. Nebudou chybět posvícenské koláče a další
občerstvení. 
Ve stejný den se bude slavit také v Dolanech. Kromě posvícení se zde uskuteční setkání rodáků. Vše začne již ráno výstavou
drůbeže a ptactva, návštěvníky přivítá zdejší obecní úřad, mateřská škola i kostel. V 13.40 hodin vyjde slavnostní průvod od
kostela ke sportovnímu areálu, kde bude pokračovat program až do půlnoci. 

***

Tipy Deníku najdete také na www.pardubicky.denik.cz/tipy 

O autorovi: Pavlína Roztočilová, Pavlina.roztocilova@denik.cz

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 304 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Letní kino - Asterix a tajemství kouzelného lektvaru URL
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
TISK , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Vytištěno: 2 840 , Čtenost: 11 576 , Rubrika: Letní tipy deníku
Draci a Vikingové na Dubině 

29. srpna od 21 hodin – Pardubické  letní  kino  Dubina Třetí pokračování animované pohádky Jak vycvičit draka promítne ve
čtvrtek Pardubické  letní  kino  na Dubině. 
Hlavním hrdinou filmu je mladý náčelník Škyťák, který vládne dračímu ráji obývanému Vikingy. Když začne drakům hrozit
nebezpečí, vypraví se hledat Skrytý svět. 
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Zpátky do školy s Michalem 

30. srpna od 14 hodin – Palác Pardubice Návrat do školních lavic mohou školáci oslavit v Paláci Pardubice, kde ve 14 hodin
začne akce Zpátky do školy. Návštěvníci se mohou těšit na představení Michala Nesvadby, který bude mít po svém vystoupení
i autogramiádu. Těsně po zahájení začne Škola kouzel, několikrát během akce si budou moct závystoupení jemci zatančit se
školou InDance. Součástí programu budou i znalostní soutěže o ceny, kreativní dílny a bublinová show. Program skončí v 17
hodin. 

Španělský blackmetal v Ponorce 

30. srpna od 18 hodin – klub Ponorka, Pardubice Hudební klub Ponorka se bude v pátek otřásat v základech. 
Vystoupí zde totiž hned několik metalových a punkových kapel. Mezi nimi například kapela Noma nebo blackmetalová skupina
Helde ze Španělska. 

U chaty vyroste Pohádkový les 

29. srpna od 14 hodin, chata U Floriána Česká Třebová Konec prázdnin se blíží a nejen u této příležitosti pořádá Rosa rodinné
centrum spolu s dalšími Pohádkový les. Odpoledne s malováním na obličej, projížďkami na koni, možností opékání,
občerstvením a zábavou pro celou rodinu se uskuteční v okolí chaty U Floriána v České Třebové, vystoupí kapela Spálený
sušenky, ve 14.30 začne samotný Pohádkový les a v 17.30 na děti čeká pěnové překvapení. Vstupné na odpoledne plné
zábavy je dobrovolné. 

Jablonský rynek zaplní jarmark 

31. srpna od 9.30 hodin, náměstí Jablonné nad Orlicí V Jablonném nad Orlicí se opět po roce koná Medový jarmark. Od 7 do
11 hodin nejprve startuje turistický pochod Vyhlídkové vrcholy, program samotného jarmarku vypukne v 9.30 hodin, a to
dechovkou Jablonské muziky. Pro děti bude připravena indiánská a pirátská show i vystoupení s cvičenými kozami, pro
hospodyňky jarmark a soutěž o nejlepší štrúdl a pro všechny pak zahrají kapely Laura a její tygři, Lordi s Dekadencí, Voxel a
spol. a Vaťák – Kabát revival. 

Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí 

Přívrat provoní Guláš festival 

31. srpna od 10 hodin, náves v Přívratu Guláš festival v Přívratu napíše svou devátou kapitolu. Pořádá ho Miroslavova země a
soutěží se ve vaření kotlíkového guláše. Kromě toho budou připraveny i ochutnávky dalších gulášů, deseti vzorků regionálních
piv a skládaných kynutých buchet. Hodnotit se začíná ve 14 hodin, součástí je bohatý doprovodný program: vyhlídkové lety z
přívratského heliportu, vystoupení country kapely Pěna, Flash Show skupiny Timbre Music a kapela Turbo. 

Ateliér dřeva a barev se otevírá 

29. srpna, Svitavy Poslední srpnový týden se můžete ve Svitavách loučit s létem od pondělí do pátku každé odpoledne od 13
do 18 hodin na muzejní zahradě ve společnosti příjemných lidí a řemesel. Ve čtvrtek 29. srpna se pro zájemce otevře Ateliér
dřeva a barev. Lidé si vyzkouší soustružení s Františkem Moravcem a Vojtou Hurychem, výrobu dřevěných hraček s Jiřím
Jurkou, práci s dlátem s Františkem Malým ml. i st., Miloslavem Burešem, Josefem Lněničkou, Zdenkem Elčknerem a
Antonínem Vltavským. 

Nazdar prázdniny v Újezdu 

31. srpna, Horní Újezd u Litomyšle Letos již posedmé se uskuteční v Horním Újezdu tradiční Hornoújezdský zábavný den
Nazdar prázdniny. Start je ve 13 hodin u kulturního domu. Začíná se Srandahrami, které mají letos téma zvěřinec. V 19 hodin
vypukne divadelní představení MAJ-BAR (Majdy a Báry). O hodinu později je na programu minifestiválek, kde zahrají kapely
Upside Down!cz, The Complication a Flately. Po ukončení produkce kapel bude následovat after párty s reprodukovanou
muzikou. 

Dernisáž a zahájení sympozia 

1. září v 17 hodin, Litomyšl Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli zve na dernisáž výstavy Zorky Ságlové, v rámci které proběhne
komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Lenkou Šimkovou a Janem Ságlem. Nebude chybět křest katalogu a bude
odvysílaná premiéra dokumentu, dov který vznikl ve spolupráci s Českou televizí režii Lucie Klímové. Současně bude zahájen
letos již osmý ročník Sympozia Litomyšl, tentokrát s česko- švýcarským zastoupením, za účasti kurátorů sympozia Adama
Budaka, Lorenza Benedetti a umělců. 

V muzeu v Chrasti ožije minulost 

30. srpna, Městské muzeum v Chrasti Víte, co se děje po setmění na zámku v Chrasti? V té chvíli, kdy se děti ukládají ke
spánku, právě v té chvíli ožívá minulost. V pátek 30. srpna od 20 hodin bude v chrasteckém zámku od 20 hodin připraven
program určený pro děti, které výjimečně rodiče neuložili do postele a vydali se společně s nimi na výlet za místními pověstmi.
Bezesporu se tam setkají s příběhem příběĎáblovy bible a dalšími tajemnostmi. 

Letiště láká na pestrý program 

31. srpna, letiště v Podhořanech Den otevřeného letiště bude na programu 31. 
srpna od 14 hodin na letišti Podhořany. Připraven je II. polní koncert, na kterém vystoupí Komorní filharmonie Pardubice a

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 307 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


hosté – začátek v 19:30 hodin v hangáru Muzea letectví. Melodie z československých filmů a pohádek se speciálním hostem
Čechomorem si můžete zazpívat od 18 hodin, jako předkapela se představí Foot rail – bluegrass. Vstupné je dobrovolné,
výtěžek bude věnovaný škole Svítání. 

Vydejte se po stopách netopýrů 

30. srpna, Chrudim V pátek 30. srpna provede vycházku za netopýry zoolog Jiří Rejl. Za soumraku se společně projdete kolem
Chrudimky a náhonů a budete pozorovat netopýry a určovat je pomocí detektoru. 
Sraz bude ve 20 hodin u kostela svaté Kateřiny. 
Vážení čtenáři, v našem okrese existuje mnoho klubů, spolků a dalších občanských sdružení. Děláte i vy něco zajímavého,
pořádáte oblíbené akce? Napište nám. Rádi zveřejníme váš tip. 

Zpět
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Festival Zlatá pecka pokračuje v pardubickém divadle URL
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: operaplus.cz , Autor: Rusalenka Zlatá, Radoslav Vnenčák , RU / den: 5 000
V úterní festivalový den, i díky pěknému počasí, se mohli diváci těšit z filmového zpracování

Rusalky Antonína Dvořáka, která rozhodně patří mezi zlatou kolekci českého filmu. Zatímco ostatní předešlé filmové adaptace
opery se víceméně drželi zavedených schémat s důrazem na českou pohádkovou tradici, Petr Weigl, jehož filmografie je z velké
části inspirována právě operními či baletními partiturami různých autorů, přistoupil ke dvořákovsko-kvapilovské látce zcela po
svém a v mnoha směrech se od tradiční interpretace odchýlil. Hlavní roli ztvárnila paní Magda Vášaryová, zpěvem obohatila
Gabriela Beňačková. Ve filmu dále učinkovali: Orchestr Bayerisches Rundfunk orchester diriguje Marek Janowski, Rusalka –
Magda Vašáryová (zpívá Gabriela Beňačková-Čápová), Vodník – Přemysl Kočí (zpívá Ondrej Malachovský), Princ – Milan
Kňažko (zpívá Peter Dvorský), Ježibaba – Jaroslava Adamová (zpívá Libuše Márová), Cizí kněžna – Božidara Turzonovová
(zpívá Milada Šubrtová), hajný – Josef Karlík (zpívá Jaroslav Stříška), kuchtík – Dagmar Veškrnová (zpívá Daniela Šounová).
Do Pardubického  letního  kina  Pernštejn přijela film představit paní 
Dagmar Pecková. 
Úspěšně pokračovalo i dění na Festivalovém pódiu, které je pro diváky připraveno na Resslově náměstí v Chrudimi. Kapela z
Pardubic eNDee příjemně naladila návštěvníky svoji vlastní tvorbou. Milou tečkou programu byl teprve třinactiletý virtuózní
kytarista samouk 
Kevin Gaspar, který vystoupil spolu se svým tatínkem. 
Na dobročinné dražbě se spojilo příjemné s užitečným. V Muzeu barokních soch se od 18 hodin dražila tři vystavená díla za
přítomnosti autorů. V rámci doprovodného programu zahrál 
Antonín Pevala, diváci si poslechli autorské čtení Štěpána Málka a Ivana Baboráka. 
Vydražená částka bude věnována Farní charitě v Chrudimi na podporu půjčovny zdravotních pomůcek pro seniory a
handicapované. 
Středeční program pokračuje ve Východočeském divadle v Pardubicích. Nejen pro pardubické milovníky hudby je připraveno
atraktivní a divácky vděčné operní představení pro děti 
Rusalenka na motivy nejznámější opery Antonína Dvořáka Rusalka, které bude uvedeno na velkém jevišti Východočeského
divadla ve středu 28. srpna od 18.00 hodin. Představení dětské verze Dvořákovy a Kvapilovy 
Rusalky pod názvem Rusalenka uvedlo pražské Národní divadlo k životnímu jubileu pěvkyně 
Jiřiny Markové Krystlíkové, která svou uměleckou kariéru spojila v roce 1978 s operou Národního divadla, kde se více než
dvacet let uplatňovala v rolích, jako jsou Mozartova Zuzana, Donna Elvira, Despina a Papagena, Verdiho Nanetta a Alžběta z
Valois, Gounodova Markéta, Smetanova Mařenka, Barče, Katuška a Krasava či Dvořákova Terinka nebo Rusalka. Představení
v provedení souboru Dětské opery Praha bude jistě velkým zážitkem pro děti i dospělé. 
Program Festivalu Zlatá Pecka pokračuje i na Festivalovém podiu na Resslově náměstí v Chrudimi od 17:00 hodin. Můžeme se
těšit na slatiňanskou formaci 
Strunovrat. Hudební skupina hraje především vlastní autorské písně, žánrově možno označit jako romantický folk. 

Rusalenka – Zlatá pecka 2019 (foto Radoslav Vnenčák). 
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Letní kino - Bumblebee URL
WEB , Datum: 29.08.2019 , Zdroj: denik.cz , RU / den: 312 070
Pardubické  letní  kino  AKCE V OKOLÍ
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Teroristka i Mars. Soutěž filmového smíchu se blíží URL
WEB , Datum: 12.09.2019 , Zdroj: denik.cz , Autor: Jana Podskalská , RU / den: 312 070 , Rubrika: Film
Už čtvrtou dekádu odstartuje v sobotu Festival české filmové komedie v Novém Městě nad Metují. Nabídne téměř třicet projekcí
v soutěžní a nesoutěžní sekci plus doprovodný program s hudbou, tancem a dílnami.

"Slavnostní sobotní program 14. září zahájí koncert Báry Basikové. O výhru – hrnec smíchu – se utkají například filmy Přes
prsty, Mars, Léto s gentlemanem, Letní hokej, LOVEní, Ten, kdo tě miloval nebo Teroristka. Jedna z projekcí se odehraje v
pardubickém letním kině na Husově náměstí, jiná - Ženy v běhu - kromě kina také v areálu firmy Halla. Festival slavnostně
uzavře hořká komedie Radka Bajgara Teroristka, která se mimochodem v srpnu představila také na přehlídce českého filmu v
Tel Avivu. V titulní roli exceluje Iva Janžurová.

V porotě zasednou kromě jiných režisér Zdeněk Zelenka, výtvarník Vladimír Suchánek a herečka a dabérka Kamila
Špráchalová. Kromě Báry Basikové v úvodním koncertu se do Nového města chystají také zpívající právník Ivo Jahelka, Ivan
Hlas, účastník soutěže Česko hledá Superstar Michael Foret, tanečnice ze StarDance Veronika Lálová a kapela Yo-Yo Band.
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Zpět

Letošní rok byl zatěžkávací zkouškou, říká promotér letního kina Jan Motyčka
TISK , Datum: 30.09.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 3 , Autor: HANA TOMÁNKOVÁ , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Rubrika: Pardubicko
Rozhovor 
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Jan Motyčka provozuje Pardubické  letní  kino  Pernštejn čtrnáct let. Za tu dobu se bezplatné prázdninové promítání stalo v
Pardubicích samozřejmostí. Letní kino však muselo v poslední době čelit řadě problémů. Přesto se promotér nechce projektu
letního kina vzdát. „Vlastní dítě taky nepošlete do polepšovny, když zlobí,“ říká. 

* Jak byste shrnul letošní ročník? 

Nová lokalita u Labe je ze všech nejlepší, atmosférou dokonce romantičtější než Tyršovy sady. Bohužel, tím pozitiva končí.
Moje pocity z letošního ročníku definuje nespokojenost s podobou areálu. Zároveň jsem si uvědomil, že jsem kvůli kinu přišel o
mnoho materiálních i nehmotných věcí. Vinou každodenního promítání jsem se nestihl naposledy rozloučit se svým psem. Loni
jsem kvůli kinu prodal auto, nyní v krajním případě budu muset prodat dům. Ale pořád by to dávalo smysl, kdyby areál vypadal
tak, jak měl. 

* Narážíte na to, že původně mělo být kino v novém areálu se stálými stavbami. Proč to nevyšlo? 

Po tři čtvrtě roce jednání s dotčenými úřady, především s Magistrátem města Pardubic, jsme získali všechna potřebná
povolení, a to i od odboru životního prostředí, kde nám řekli, že místa na stánky musíme vyjmout ze zemědělského fondu.
Jenže pak přišli s tím, že se spletli a stavět nemůžeme, protože lokalita spadá do chráněného území. Ačkoli jsme se tuto
informaci měli dozvědět na začátku jednání a ne těsně před startem letního kina, věřím, že nešlo o zlý úmysl. Problémem v
jednání byl přístup lidí z odboru hlavního architekta, se kterými jsme řešili bizarní, nesmyslné detaily. Veškerá naše práce přišla
vniveč. 

* Jaké nesmyslné detaily máte na mysli? 

Ze jejich strany padnul například návrh, že by se na jeden den nemělo promítat, aby se vzpamatovala tráva. Přitom v
Tyršových sadech nebylo za dva týdny po letním kině ani památky. Také chtěli, abychom lavičky kvůli trávě neustále přenášeli.
Až později jsem pochopil, že jsme se stali součástí šachové partie rozehrané střídajícím se vedením odboru, jež s kinem ani
nesouvisela. V závěru paní architektka řekla, že kromě promítacího plátna není v areálu nic jiného potřeba, pití a občerstvení si
mohou lidé donést. Já jí vysvětlil, že z prodeje občerstvení kino částečně financujeme. A ona na to odpověděla, ať zavedeme
vstupné. Proti tomu jsem neměl argument. 

* Loňský ročník skončil ve ztrátě více než 400 tisíc. Proč tedy vstupné skutečně nezavedete? 

Naše koncepce bez vstupného je správná. Když jsou kina zpoplatněná, chodí tam sto nebo dvě stě lidí. Do kin, jako je naše,
večer dorazí dva tisíce diváků. Peníze na provoz vyberete na reklamě a občerstvení. V Tyršových sadech jsme měli za večer
tržbu sto tisíc. Promítání zdarma je v pořádku, ale nesmíte kino stěhovat z místa na místo. Stavění kina je nejnáročnější práce.
Letos jsme jednáním s odborem architekta promrhali čas na shánění sponzorů, kteří nám pak chyběli. 

* Jaká je ztráta letos? 

Dopředu jsem věděl, že tento ročník bude malér. Letošní ztráta je zhruba 300 tisíc. Areál kina ani trochu neodpovídal mým
představám. Měli jsme dva dny na postavení kina, takže vše bylo improvizované. Plátno se věšelo na poslední chvíli, což byla
příčina toho, proč ho na konci července potrhala bouřka. Museli jsme pak kupovat nové za 50 tisíc. 

* Pokud máte problémy s financováním, proč nepožádáte město o větší dotaci? 

V roce 2006, kdy žádné kino zdarma nepromítalo, nikdo netušil, kolik bude celoprázdninový provoz stát. Po laickém odhadu
jsme požádali město o 200 tisíc korun. Ovšem náklady přesáhly jeden milion, 200 tisíc jsme zaplatili jenom za práva k filmům.
Nicméně naše společnosti byly ziskové a radost z úspěchu prvního ročníku veliká. Proto jsme se rozhodli rozdíl mezi náklady a
dotací pokrýt z vlastních zdrojů. Realizace kina by samozřejmě nebyla možná bez podpory reklamních partnerů. Ovšem od té
doby se část radnice zjevně domnívá, že náklady jsou stále 200 tisíc korun. Každý rok zveřejňujeme detailní vyúčtování
nákladů, které činí dva miliony korun. Přesto mám pocit, že při slavnostním podpisu smlouvy na dotaci 600 tisíc korun převládá
dojem, že jsme právě 400 tisíc vydělali. 

* Čím si to vysvětlujete? 

Podle mě může být pro někoho obtížně pochopitelné, že jsme už na začátku dotovali kino z vlastních prostředků. Část politické
reprezentace nevěřila, že chceme za své peníze vybudovat něco pro ostatní. Politici zřejmě mají pocit, že z letního kina musí
tryskat zlatá žíla, protože jinak bychom ho nepořádali. Jedno léto v kině by je navždy vyvedlo z této iluze. Možná by si poté
persony řídící kulturní dění uvědomily, co v projektu letního kina naše město má. 

* Proč dotujete letní kino i ze své kapsy? 

Letní kino je mým dítětem. Představuje čtrnáct let mého života. A upřímně, pořádat statisticky největší letní kino ve střední
Evropě je fajn pocit. Fakt, že se mi to podařilo v relativně malém, stotisícovém městě, je deklarací toho, že dělám svoji práci
dobře. Když jsou v kině tři tisíce diváků, přijede filmová delegace, všichni jsou nadšení a v hledišti je ticho jako v kinosále
multikina, je to úžasný pocit. Ovšem stěhování z Tyršových sadů a neustálé přesouvání z místa na místo kinu uškodilo.
Pardubické kino sice zůstává největším středoevropským letním kinem, ale poslední dva roky už není kinem nejhezčím. 

* Letos jste provozoval také letní kino v Praze. V čem je pražské promítání jiné? 

Přístup vedení úřadu, ale i diváků je neporovnatelný. Po každé projekci mi vedoucí kultury Prahy 6 posílá děkovný e-mail,
třeba za to, že jsme promítali v dešti. Diváci tleskají, chodí si s brigádníky podat ruku a poděkovat. V Pardubicích berou kino
zdarma za samozřejmost. Nevadí mi, že přijde poděkovat asi pět diváků za prázdniny. Ale to, co se dělo po promítání filmu
Teroristka, mě rozhodilo. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 315 / 325

http://www.newtonmedia.eu/


* Snímek Teroristka jste začali promítat s hodinovým zpožděním. Co se stalo? 

Byl to den hrůzy. Rozhodnutí o promítání komedie Teroristka jsem odkládal do poslední chvíle, a to kvůli počasí. Za filmy totiž
platíme, i když prší a projekce se zruší. Teroristka byla jedním z nejdražších filmů sezóny. Počasí se nakonec umoudřilo a
snímek jsme potvrdili. Jenže film zaslaný distributorem nebylo možné spustit. Musel jsem získat náhradní klíč ke stažení. Snažil
jsem se film co nejdříve stáhnout a promítání začalo o hodinu později za doprovodu pískání, nadávek a vulgárních pokřiků. V
závěru ještě vypadly pojistky. Film jsme pak samozřejmě dohráli. 

* Jaké byly reakce diváků? 

Přijel jsem úplně vyřízený domů a zjistil, že se Facebook plní negativními reakcemi, které byly naprosto scestné. Dočetl jsem
se, že jsme film vypnuli schválně nebo že jsme úmyslně promítali déle, abychom přehltili diváky reklamou. Jedna paní napsala,
že byl pan Motyčka asi opilý a zapomněl flašku. Dáma zjevně myslela flashku, tedy USB disk. Vzhledem k zážitkům onoho
večera jsem reagoval méně servilně, než mívám ve zvyku. Oné „dámě s flaškou“ a jí podobným jsem napsal, že pokud se
někdo domnívá, že po čtrnácti letech věnovaných kinu, které mnohá léta dotuji vlastními penězi, zapomenu někde „flašku“ s
filmem za dvanáct tisíc a záměrně promítáme o hodinu déle, nic nepochopil a ať do kina raději nechodí. 

* Proč tedy chcete v projektu pokračovat? 

Po třinácti letech mnohdy nedůstojného harcování po městě se podařilo spolku Pardubice Zelená brána Polabí uzavřít smlouvu
na pronájem areálu u Labe na pět, respektive deset let. Tím pádem jsem v pasti. Ani kdybych chtěl, nemůžu se na kino
vykašlat. Postavil bych na hlavu třináct let práce své a svých kolegů. Věřím, že budeme mít stálý areál letního kina už příští rok.
Jednání s magistrátem jsou za námi, veškerá potřebná povolení máme. Tedy až na ono poslední, o kterém už budeme jednat s
Ministerstvem zemědělství. Mělo by to jít bez problémů, protože na území nežijí žádné ohrožené žáby ani nic podobného. Až
bude kino stát na místě a budeme se věnovat jen produkci, bude vše fungovat. Nadšení, které projekt provází, letos prošlo
velkou zatěžkávací zkouškou. Zdá se ale, že zatím nevyprchalo. 

„Letní kino je mým dítětem. Představuje čtrnáct let mého života. A upřímně, pořádat statisticky největší letní kino ve střední
Evropě je fajn pocit.“ 

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Foto: Deník
Foto popis:   „PŘECE TO NEVZDÁM!“ Jan Motyčka chce v projektu letního kina v Pardubicích pokračovat. „Věřím, že budeme
mít stálý areál letního kina už příští rok,“řekl.
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Radnice kritiku odmítá
TISK , Datum: 30.09.2019 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 3 , Vytištěno: 1 690 , Čtenost: 3 822 , Rubrika: Pardubicko
Město Pardubice je výroky pana Motyčky nepříjemně překvapeno a šokováno. 
Pokud v celém procesu umístění letního kina a povolení jeho provozu došlo k průtahům či nesrovnalostem, ty byly vždy
zaviněny administrativní nepřipraveností žadatele a jeho projektu. Kolegové z magistrátu se vždy společnosti, za kterou pan
Motyčka jedná, snažili vyjít vstříc, pomoci mu, najít alternativní řešení, které bude ku prospěchu projektu. 
Pokud má pan Motyčka pocit, že vše nebylo tak, jak si představoval, měl by si především zamést před vlastním prahem. Město
Pardubice rázně odmítá invektivy, které mu pan Motyčka adresuje. O fatálním nepochopení dotační politiky města žadatelem
svědčí jeho stesky na finanční podporu. 
Město Pardubice zařadilo projekt Pardubického  letního  kina  mezi takzvané Pardubické tahouny, tím má projekt zajištěnou
dlouhodobou finanční podporu. V případě letního kina 600 tisíc korun ročně. Mezi tahouny je zařazeno 15 nejvýznamnějších
akcí, které mají prokazatelný přínos pro obohacení společenského života ve městě. To jasně dokazuje, že si je město přínosu
letního kina vědomo. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že ukřivděné stížnosti na město Pardubice a jeho magistrát panem
Motyčkou, jsou naprosto bezpředmětné a nezakládají se na racionální bázi. 

Region vydání: Východní Čechy
O autorovi: Radim Jelínek, mluvčí pardubické radnice

Zpět

Letošní rok byl zatěžkávací zkouškou, říká promotér letního kina Jan URL
WEB , Datum: 01.10.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , RU / den: 60 000
Jan Motyčka provozuje Pardubické  letní  kino  Pernštejn čtrnáct let. Za tu dobu se bezplatné prázdninové promítání stalo v
Pardubicích samozřejmostí.

Letní kino však muselo v poslední době čelit řadě problémů. Přesto se promotér nechce projektu letního kina vzdát. „Vlastní
dítě taky nepošlete do polepšovny, když zlobí,“ říká. 
Jak byste shrnul letošní ročník? 
Nová lokalita u Labe je ze všech nejlepší, atmosférou dokonce romantičtější než Tyršovy sady. Bohužel, tím pozitiva končí.
Moje pocity z letošního ročníku definuje nespokojenost s podobou areálu. Zároveň jsem si uvědomil, že jsem kvůli kinu přišel o
mnoho materiálních i nehmotných věcí. Vinou každodenního promítání jsem se nestihl naposledy rozloučit se svým psem. Loni
jsem kvůli kinu prodal auto, nyní v krajním případě budu muset prodat dům. Ale pořád by to dávalo smysl, kdyby areál vypadal
tak, jak měl. 
Narážíte na to, že původně mělo být kino v novém areálu se stálými stavbami. Proč to nevyšlo? 
Po tři čtvrtě roce jednání s dotčenými úřady, především s Magistrátem města Pardubic, jsme získali všechna potřebná
povolení, a to i od odboru životního prostředí, kde nám řekli, že místa na stánky musíme vyjmout ze zemědělského fondu.
Jenže pak přišli s tím, že se spletli a stavět nemůžeme, protože lokalita spadá do chráněného území. Ačkoli jsme se tuto
informaci měli dozvědět na začátku jednání a ne těsně před startem letního kina, věřím, že nešlo o zlý úmysl. Problémem v
jednání byl přístup lidí z odboru hlavního architekta, se kterými jsme řešili bizarní, nesmyslné detaily. Veškerá naše práce přišla
vniveč. 
Jaké nesmyslné detaily máte na mysli? 
Ze jejich strany padnul například návrh, že by se na jeden den nemělo promítat, aby se vzpamatovala tráva. Přitom v
Tyršových sadech nebylo za dva týdny po letním kině ani památky. Také chtěli, abychom lavičky kvůli trávě neustále přenášeli.
Až později jsem pochopil, že jsme se stali součástí šachové partie rozehrané střídajícím se vedením odboru, jež s kinem ani
nesouvisela. V závěru paní architektka řekla, že kromě promítacího plátna není v areálu nic jiného potřeba, pití a občerstvení si
mohou lidé donést. Já jí vysvětlil, že z prodeje občerstvení kino částečně financujeme. A ona na to odpověděla, ať zavedeme
vstupné. Proti tomu jsem neměl argument. 
Loňský ročník skončil ve ztrátě více než 400 tisíc. Proč tedy vstupné skutečně nezavedete? 
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Naše koncepce bez vstupného je správná. Když jsou kina zpoplatněná, chodí tam sto nebo dvě stě lidí. Do kin, jako je naše,
večer dorazí dva tisíce diváků. Peníze na provoz vyberete na reklamě a občerstvení. V Tyršových sadech jsme měli za večer
tržbu sto tisíc. Promítání zdarma je v pořádku, ale nesmíte kino stěhovat z místa na místo. Stavění kina je nejnáročnější práce.
Letos jsme jednáním s odborem architekta promrhali čas na shánění sponzorů, kteří nám pak chyběli. 
Jaká je ztráta letos? 
Dopředu jsem věděl, že tento ročník bude malér. Letošní ztráta je zhruba 300 tisíc. Areál kina ani trochu neodpovídal mým
představám. Měli jsme dva dny na postavení kina, takže vše bylo improvizované. Plátno se věšelo na poslední chvíli, což byla
příčina toho, proč ho na konci července potrhala bouřka. Museli jsme pak kupovat nové za 50 tisíc. 
Pokud máte problémy s financováním, proč nepožádáte město o větší dotaci? 
V roce 2006, kdy žádné kino zdarma nepromítalo, nikdo netušil, kolik bude celoprázdninový provoz stát. Po laickém odhadu
jsme požádali město o 200 tisíc korun. Ovšem náklady přesáhly jeden milion, 200 tisíc jsme zaplatili jenom za práva k filmům.
Nicméně naše společnosti byly ziskové a radost z úspěchu prvního ročníku veliká. Proto jsme se rozhodli rozdíl mezi náklady a
dotací pokrýt z vlastních zdrojů. Realizace kina by samozřejmě nebyla možná bez podpory reklamních partnerů. Ovšem od té
doby se část radnice zjevně domnívá, že náklady jsou stále 200 tisíc korun. Každý rok zveřejňujeme detailní vyúčtování
nákladů, které činí dva miliony korun. Přesto mám pocit, že při slavnostním podpisu smlouvy na dotaci 600 tisíc korun převládá
dojem, že jsme právě 400 tisíc vydělali. 
Čím si to vysvětlujete? 
Podle mě může být pro někoho obtížně pochopitelné, že jsme už na začátku dotovali kino z vlastních prostředků. Část politické
reprezentace nevěřila, že chceme za své peníze vybudovat něco pro ostatní. Politici zřejmě mají pocit, že z letního kina musí
tryskat zlatá žíla, protože jinak bychom ho nepořádali. Jedno léto v kině by je navždy vyvedlo z této iluze. Možná by si poté
persony řídící kulturní dění uvědomily, co v projektu letního kina naše město má. 
Proč dotujete letní kino i ze své kapsy? 
Letní kino je mým dítětem. Představuje čtrnáct let mého života. A upřímně, pořádat statisticky největší letní kino ve střední
Evropě je fajn pocit. Fakt, že se mi to podařilo v relativně malém, stotisícovém městě, je deklarací toho, že dělám svoji práci
dobře. Když jsou v kině tři tisíce diváků, přijede filmová delegace, všichni jsou nadšení a v hledišti je ticho jako v kinosále
multikina, je to úžasný pocit. Ovšem stěhování z Tyršových sadů a neustálé přesouvání z místa na místo kinu uškodilo.
Pardubické kino sice zůstává největším středoevropským letním kinem, ale poslední dva roky už není kinem nejhezčím. 
Letos jste provozoval také letní kino v Praze. V čem je pražské promítání jiné? 
Přístup vedení úřadu - ale i diváků - je neporovnatelný. Po každé projekci mi vedoucí kultury Prahy 6 posílá děkovný e-mail,
třeba za to, že jsme promítali v dešti. Diváci tleskají, chodí si s brigádníky podat ruku a poděkovat. V Pardubicích berou kino
zdarma za samozřejmost. Nevadí mi, že přijde poděkovat asi pět diváků za prázdniny. Ale to, co se dělo po promítání filmu
Teroristka, mě rozhodilo. 
Snímek Teroristka jste začali promítat s hodinovým zpožděním. Co se stalo? 
Byl to den hrůzy. Rozhodnutí o promítání komedie Teroristka jsem odkládal do poslední chvíle, a to kvůli počasí. Za filmy totiž
platíme, i když prší a projekce se zruší. Teroristka byla jedním z nejdražších filmů sezóny. Počasí se nakonec umoudřilo a
snímek jsme potvrdili. Jenže film zaslaný distributorem nebylo možné spustit. Musel jsem získat náhradní klíč ke stažení. Snažil
jsem se film co nejdříve stáhnout a promítání začalo o hodinu později za doprovodu pískání, nadávek a vulgárních pokřiků. V
závěru ještě vypadly pojistky. Film jsme pak samozřejmě dohráli. 
Jaké byly reakce diváků? 
Přijel jsem úplně vyřízený domů a zjistil, že se Facebook plní negativními reakcemi, které byly naprosto scestné. Dočetl jsem
se, že jsme film vypnuli schválně nebo že jsme úmyslně promítali déle, abychom přehltili diváky reklamou. Jedna paní napsala,
že byl pan Motyčka asi opilý a zapomněl flašku. Dáma zjevně myslela flashku, tedy USB disk. Vzhledem k zážitkům onoho
večera jsem reagoval méně servilně, než mívám ve zvyku. Oné „dámě s flaškou“ a jí podobným jsem napsal, že pokud se
někdo domnívá, že po čtrnácti letech věnovaných kinu, které mnohá léta dotuji vlastními penězi, zapomenu někde „flašku“ s
filmem za dvanáct tisíc a záměrně promítáme o hodinu déle, nic nepochopil a ať do kina raději nechodí. 
Proč tedy chcete v projektu pokračovat? 
Po třinácti letech mnohdy nedůstojného harcování po městě se podařilo spolku 
Pardubice Zelená brána Polabí uzavřít smlouvu na pronájem areálu u Labe na pět, respektive deset let. Tím pádem jsem v
pasti. Ani kdybych chtěl, nemůžu se na kino vykašlat. Postavil bych na hlavu třináct let práce své a svých kolegů. Věřím, že
budeme mít stálý areál letního kina už příští rok. Jednání s magistrátem jsou za námi, veškerá potřebná povolení máme. Tedy
až na ono poslední, o kterém už budeme jednat s Ministerstvem zemědělství. Mělo by to jít bez problémů, protože na území
nežijí žádné ohrožené žáby ani nic podobného. Až bude kino stát na místě a budeme se věnovat jen produkci, bude vše
fungovat. Nadšení, které projekt provází, letos prošlo velkou zatěžkávací zkouškou. Zdá se ale, že zatím nevyprchalo. 
Radnice kritiku odmítá 
Město Pardubice je výroky pana Motyčky nepříjemně překvapeno a šokováno. Pokud v celém procesu umístění letního kina a
povolení jeho provozu došlo k průtahům či nesrovnalostem, ty byly vždy zaviněny administrativní nepřipraveností žadatele a
jeho projektu. Kolegové z magistrátu se vždy společnosti, za kterou pan Motyčka jedná, snažili vyjít vstříc, pomoci mu, najít
alternativní řešení, které bude ku prospěchu projektu. 
Pokud má pan Motyčka pocit, že vše nebylo tak, jak si představoval, měl by si především zamést před vlastním prahem. Město
Pardubice rázně odmítá invektivy, které mu pan Motyčka adresuje. O fatálním nepochopení dotační politiky města žadatelem
svědčí jeho stesky na finanční podporu. 
Město Pardubice zařadilo projekt Pardubického  letního  kina  mezi takzvané Pardubické tahouny, tím má projekt zajištěnou
dlouhodobou finanční podporu. V případě letního kina 600 tisíc korun ročně. Mezi tahouny je zařazeno 15 nejvýznamnějších
akcí, které mají prokazatelný přínos pro obohacení společenského života ve městě. To jasně dokazuje, že si je město přínosu
letního kina vědomo. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že ukřivděné stížnosti na město Pardubice a jeho magistrát panem
Motyčkou, jsou naprosto bezpředmětné a nezakládají se na racionální bázi. 
Radim Jelínek, mluvčí pardubické radnice 
Hana Tománková 
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Zpět

Letošní rok byl zatěžkávací zkouškou, říká promotér letního kina Jan Motyčka URL
WEB , Datum: 01.10.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: autor externí , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Jan Motyčka provozuje Pardubické  letní  kino  Pernštejn čtrnáct let. Za tu dobu se bezplatné prázdninové promítání stalo v
Pardubicích samozřejmostí. Letní kino však muselo v poslední době čelit řadě problémů. Přesto se promotér nechce projektu
letního kina vzdát. „Vlastní dítě taky nepošlete do polepšovny, když zlobí,“ říká.

"Jak byste shrnul letošní ročník?Nová lokalita u Labe je ze všech nejlepší, atmosférou dokonce romantičtější než Tyršovy sady.
Bohužel, tím pozitiva končí. Moje pocity z letošního ročníku definuje nespokojenost s podobou areálu. Zároveň jsem si
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uvědomil, že jsem kvůli kinu přišel o mnoho materiálních i nehmotných věcí. Vinou každodenního promítání jsem se nestihl
naposledy rozloučit se svým psem. Loni jsem kvůli kinu prodal auto, nyní v krajním případě budu muset prodat dům. Ale pořád
by to dávalo smysl, kdyby areál vypadal tak, jak měl.
Narážíte na to, že původně mělo být kino v novém areálu se stálými stavbami. Proč to nevyšlo?Po tři čtvrtě roce jednání s
dotčenými úřady, především s Magistrátem města Pardubic, jsme získali všechna potřebná povolení, a to i od odboru životního
prostředí, kde nám řekli, že místa na stánky musíme vyjmout ze zemědělského fondu. Jenže pak přišli s tím, že se spletli a
stavět nemůžeme, protože lokalita spadá do chráněného území. Ačkoli jsme se tuto informaci měli dozvědět na začátku jednání
a ne těsně před startem letního kina, věřím, že nešlo o zlý úmysl. Problémem v jednání byl přístup lidí z odboru hlavního
architekta, se kterými jsme řešili bizarní, nesmyslné detaily. Veškerá naše práce přišla vniveč.
Jaké nesmyslné detaily máte na mysli?Ze jejich strany padnul například návrh, že by se na jeden den nemělo promítat, aby se
vzpamatovala tráva. Přitom v Tyršových sadech nebylo za dva týdny po letním kině ani památky. Také chtěli, abychom lavičky
kvůli trávě neustále přenášeli. Až později jsem pochopil, že jsme se stali součástí šachové partie rozehrané střídajícím se
vedením odboru, jež s kinem ani nesouvisela. V závěru paní architektka řekla, že kromě promítacího plátna není v areálu nic
jiného potřeba, pití a občerstvení si mohou lidé donést. Já jí vysvětlil, že z prodeje občerstvení kino částečně financujeme. A
ona na to odpověděla, ať zavedeme vstupné. Proti tomu jsem neměl argument.
Loňský ročník skončil ve ztrátě více než 400 tisíc. Proč tedy vstupné skutečně nezavedete?Naše koncepce bez vstupného je
správná. Když jsou kina zpoplatněná, chodí tam sto nebo dvě stě lidí. Do kin, jako je naše, večer dorazí dva tisíce diváků.
Peníze na provoz vyberete na reklamě a občerstvení. V Tyršových sadech jsme měli za večer tržbu sto tisíc. Promítání zdarma
je v pořádku, ale nesmíte kino stěhovat z místa na místo. Stavění kina je nejnáročnější práce. Letos jsme jednáním s odborem
architekta promrhali čas na shánění sponzorů, kteří nám pak chyběli.
Jaká je ztráta letos?Dopředu jsem věděl, že tento ročník bude malér. Letošní ztráta je zhruba 300 tisíc. Areál kina ani trochu
neodpovídal mým představám. Měli jsme dva dny na postavení kina, takže vše bylo improvizované. Plátno se věšelo na
poslední chvíli, což byla příčina toho, proč ho na konci července potrhala bouřka. Museli jsme pak kupovat nové za 50 tisíc.

Pokud máte problémy s financováním, proč nepožádáte město o větší dotaci?V roce 2006, kdy žádné kino zdarma nepromítalo,
nikdo netušil, kolik bude celoprázdninový provoz stát. Po laickém odhadu jsme požádali město o 200 tisíc korun. Ovšem
náklady přesáhly jeden milion, 200 tisíc jsme zaplatili jenom za práva k filmům. Nicméně naše společnosti byly ziskové a radost
z úspěchu prvního ročníku veliká. Proto jsme se rozhodli rozdíl mezi náklady a dotací pokrýt z vlastních zdrojů. Realizace kina
by samozřejmě nebyla možná bez podpory reklamních partnerů. Ovšem od té doby se část radnice zjevně domnívá, že náklady
jsou stále 200 tisíc korun. Každý rok zveřejňujeme detailní vyúčtování nákladů, které činí dva miliony korun. Přesto mám pocit,
že při slavnostním podpisu smlouvy na dotaci 600 tisíc korun převládá dojem, že jsme právě 400 tisíc vydělali.
Čím si to vysvětlujete?Podle mě může být pro někoho obtížně pochopitelné, že jsme už na začátku dotovali kino z vlastních
prostředků. Část politické reprezentace nevěřila, že chceme za své peníze vybudovat něco pro ostatní. Politici zřejmě mají
pocit, že z letního kina musí tryskat zlatá žíla, protože jinak bychom ho nepořádali. Jedno léto v kině by je navždy vyvedlo z této
iluze. Možná by si poté persony řídící kulturní dění uvědomily, co v projektu letního kina naše město má.
Proč dotujete letní kino i ze své kapsy?Letní kino je mým dítětem. Představuje čtrnáct let mého života. A upřímně, pořádat
statisticky největší letní kino ve střední Evropě je fajn pocit. Fakt, že se mi to podařilo v relativně malém, stotisícovém městě, je
deklarací toho, že dělám svoji práci dobře. Když jsou v kině tři tisíce diváků, přijede filmová delegace, všichni jsou nadšení a v
hledišti je ticho jako v kinosále multikina, je to úžasný pocit. Ovšem stěhování z Tyršových sadů a neustálé přesouvání z místa
na místo kinu uškodilo. Pardubické kino sice zůstává největším středoevropským letním kinem, ale poslední dva roky už není
kinem nejhezčím.
Letos jste provozoval také letní kino v Praze. V čem je pražské promítání jiné?Přístup vedení úřadu - ale i diváků - je
neporovnatelný. Po každé projekci mi vedoucí kultury Prahy 6 posílá děkovný e-mail, třeba za to, že jsme promítali v dešti.
Diváci tleskají, chodí si s brigádníky podat ruku a poděkovat. V Pardubicích berou kino zdarma za samozřejmost. Nevadí mi, že
přijde poděkovat asi pět diváků za prázdniny. Ale to, co se dělo po promítání filmu Teroristka, mě rozhodilo.

Snímek Teroristka jste začali promítat s hodinovým zpožděním. Co se stalo?Byl to den hrůzy. Rozhodnutí o promítání komedie
Teroristka jsem odkládal do poslední chvíle, a to kvůli počasí. Za filmy totiž platíme, i když prší a projekce se zruší. Teroristka
byla jedním z nejdražších filmů sezóny. Počasí se nakonec umoudřilo a snímek jsme potvrdili. Jenže film zaslaný distributorem
nebylo možné spustit. Musel jsem získat náhradní klíč ke stažení. Snažil jsem se film co nejdříve stáhnout a promítání začalo o
hodinu později za doprovodu pískání, nadávek a vulgárních pokřiků. V závěru ještě vypadly pojistky. Film jsme pak samozřejmě
dohráli.
Jaké byly reakce diváků?Přijel jsem úplně vyřízený domů a zjistil, že se Facebook plní negativními reakcemi, které byly
naprosto scestné. Dočetl jsem se, že jsme film vypnuli schválně nebo že jsme úmyslně promítali déle, abychom přehltili diváky
reklamou. Jedna paní napsala, že byl pan Motyčka asi opilý a zapomněl flašku. Dáma zjevně myslela flashku, tedy USB disk.
Vzhledem k zážitkům onoho večera jsem reagoval méně servilně, než mívám ve zvyku. Oné „dámě s flaškou“ a jí podobným
jsem napsal, že pokud se někdo domnívá, že po čtrnácti letech věnovaných kinu, které mnohá léta dotuji vlastními penězi,
zapomenu někde „flašku“ s filmem za dvanáct tisíc a záměrně promítáme o hodinu déle, nic nepochopil a ať do kina raději
nechodí.
Proč tedy chcete v projektu pokračovat?Po třinácti letech mnohdy nedůstojného harcování po městě se podařilo spolku
Pardubice Zelená brána Polabí uzavřít smlouvu na pronájem areálu u Labe na pět, respektive deset let. Tím pádem jsem v
pasti. Ani kdybych chtěl, nemůžu se na kino vykašlat. Postavil bych na hlavu třináct let práce své a svých kolegů. Věřím, že
budeme mít stálý areál letního kina už příští rok. Jednání s magistrátem jsou za námi, veškerá potřebná povolení máme. Tedy
až na ono poslední, o kterém už budeme jednat s Ministerstvem zemědělství. Mělo by to jít bez problémů, protože na území
nežijí žádné ohrožené žáby ani nic podobného. Až bude kino stát na místě a budeme se věnovat jen produkci, bude vše
fungovat. Nadšení, které projekt provází, letos prošlo velkou zatěžkávací zkouškou. Zdá se ale, že zatím nevyprchalo. 
Radnice kritiku odmítáMěsto Pardubice je výroky pana Motyčky nepříjemně překvapeno a šokováno. Pokud v celém procesu
umístění letního kina a povolení jeho provozu došlo k průtahům či nesrovnalostem, ty byly vždy zaviněny administrativní
nepřipraveností žadatele a jeho projektu. Kolegové z magistrátu se vždy společnosti, za kterou pan Motyčka jedná, snažili vyjít
vstříc, pomoci mu, najít alternativní řešení, které bude ku prospěchu projektu.Pokud má pan Motyčka pocit, že vše nebylo tak,
jak si představoval, měl by si především zamést před vlastním prahem. Město Pardubice rázně odmítá invektivy, které mu pan
Motyčka adresuje. O fatálním nepochopení dotační politiky města žadatelem svědčí jeho stesky na finanční podporu.Město
Pardubice zařadilo projekt Pardubického  letního  kina  mezi takzvané Pardubické tahouny, tím má projekt zajištěnou
dlouhodobou finanční podporu. V případě letního kina 600 tisíc korun ročně. Mezi tahouny je zařazeno 15 nejvýznamnějších
akcí, které mají prokazatelný přínos pro obohacení společenského života ve městě. To jasně dokazuje, že si je město přínosu
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letního kina vědomo. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že ukřivděné stížnosti na město Pardubice a jeho magistrát panem
Motyčkou, jsou naprosto bezpředmětné a nezakládají se na racionální bázi. Radim Jelínek, mluvčí pardubické radnice
Hana Tománková
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Fórum čtenářů, vaše dopisy
TISK , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Vytištěno: 134 379 , Prodáno: 113 196 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj Pardubický
Vaše názory nás zajímají! 

Pište, volejte, mailujte: Za Pasáží 1609, Pardubice 530 00, redpa@mfdnes.cz, tel. 467303111 

Dočkají se Pardubice stálého a důstojného letního kina? 

Pardubické  letní  kino  je už řadu let oblíbeným prázdninovým cílem občanů. Je nejnavštěvovanějším českým letním kinem a
významnou aktivitou i v rámci střední Evropy. 
Svoji roli v tom jistě sehrává okolnost, že vstup je zdarma. Organizátoři si zaslouží poděkování za provozování kina, které ale
finančně podporuje i město. 
Vzhledem k velké návštěvnosti filmů jsem už před delší dobou vyslovil názor, že by bylo dobré vybudovat na vhodném místě
stálé letní kino s trvale zabudovanými sedadly, třeba i se svažujícím se hledištěm pro lepší viditelnost, a potřebným zázemím.
Můj článek s tímto námětem vyšel v novinách v roce 2014. Taková kina, a to i v menších městech naší republiky, existují. 
V minulosti bylo po nějakou dobu i zde. Možná, že by kino mohlo být vybaveno také pódiem, aby sloužilo i pro vystoupení
hudebních a tanečních skupin nebo pro méně náročná divadelní představení. Podobné zařízení tu kdysi také bylo. 
Protože se v uplynulých letech nic nezměnilo a kino se stěhovalo na různá místa, vystoupil jsem jako městský zastupitel v září
2018 také na zasedání zastupitelstva s návrhem na vybudování stálého letního kina. 
Po představení mého návrhu pan primátor Martin Charvát konstatoval, že právě v minulých dnech bylo s provozovatelem
dohodnuto, že kino bude na příštích pět let umístěno na současném místě na pravém břehu Labe vlevo od Hradecké ulice.
Podle mého názoru je to vhodná lokalita. 
Myslím si také, že vzhledem ke vzdálenosti od obytných domů si nikdo z občanů nestěžoval na hluk z kina. 
Bohužel se ale i nadále jedná o provizorium. Elektřina se vede stovky metrů dlouhým kabelem na nevzhledných sloupech.
Lavičky bez opěradel se nepravidelně povalují zarostlé v trávě v neupraveném terénu. 
Divákům slouží také židle různých druhů, z nichž některé jsou ale v žalostném stavu. Jsou používány i dřevěné palety. Plátno je
upevněno na konstrukci z lešenářských trubek, která je zatížena betonovými panely, aby se nepřevrátila. 
Hlavní organizátor kina pan Jan Motyčka vyjadřuje nespokojenost se současnou podobou areálu letního kina. 
Připomíná také, že podle požadavku městských úředníků se lavičky měly přenášet na různá místa a občerstvení že si prý
návštěvníci mohou přinést, takže tam nemusejí být prodejní stánky. Jenže právě prodej jídla a pití spolu s reklamou pro
sponzory umožňuje organizátorům částečně financovat provoz, aby nemuseli vybírat vstupné. 
Také každoroční stavění a bourání kina je náročná záležitost. Chybějí stálé stavby, které by mohly mít důstojnější vzhled, než
ty provizorní. Zástupci města s kritikou nesouhlasí. Myslím si, že by se problémy vyřešily, kdyby město vybudovalo na vhodném
místě skutečné stálé letní kino s trvalými stavbami včetně promítací plochy, s řádným přívodem energií a ukotvenými sedadly.
Jistě by si to nevyžádalo enormní náklady. Mohli bychom tady mít důstojné kulturní zařízení. Pardubičtí občané by si určitě
takové letní kino v krásném místě na břehu řeky Labe zasloužili. 

— Miroslav Rubeš, bývalý zastupitel Pardubic a inspektor Životního prostředí 

Záběry sraženého mladíky u pardubického nádraží mne vyděsily 

Dne 10. října letošního roku jsem v televizním zpravodajství zhlédl šot, jak před pardubickým nádražím autobus smetl (naštěstí
neusmrtil) mladíka na přechodu pro chodce. Uznávám, že ten chlapec byl nepozorný a před vstupem na přechod se nepodíval
doleva. 
Nicméně, přechod je zde jasně vyznačen a dokonce (pro ty méně pozorné řidiče, kteří nevidí „zebru“) je vyvýšen. 
A nepochybně i pro řidiče MHD platí znění příslušného zákona, cituji: „Podle Zákona o silničním provozu je každý řidič povinen
„snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce…..“ 
Je ovšem skutečností, že v naší zemi každoročně usmrtí na přechodech několik osob, přičemž viníci nebývají ani zdaleka jen
šílenci za volantem nebo nevidoucí starci. 
Ale tolik se zase nesmíme divit, když hned po zveřejnění zákona zpochybnili jeho platnost nejvyšší ústavní činitelé, tehdejší
prezident a předseda vlády. 
Čtenáři jistě potvrdí moji zkušenost, že přednost pro chodce nerespektuje asi třetina českých řidičů. A to nemluvím o případu,
kdy je zebra doplněna čtverci, tedy předností i pro cyklisty; to nezná, troufnu si říci, 95 procent řidičů. Teď už jen čekám, až se
některému „odvážnému“ českému řidiči podaří zabít na přechodu pro chodce Němce, který je zvyklý, že mu auta zastaví hned,
když se k přechodu byť jen přiblíží. 
Osobě, která řídila zmíněný autobus, bych doporučil, aby bez prodlení přesedlal na tramvaje, které mají na přechodech pro
chodce skutečně absolutní přednost. A vedení DPMP, aby věnovalo při proškolování řidičů tomuto problému velkou vážnost. 

— Miroslav Janeček, Pardubice 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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