
Pardubické letní kino Počet zpráv: 204, 14.04.2021

Jak volí osobnosti: ani hlas pro Fischera a Zemana
TISK , Datum: 11.01.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...je vidět, která agentura má ke kterému kandidátovi blíže. Osobně však na to nedbám a svůj hlas dám Vladimíru Franzovi,“
uvedl provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Několik respondentů není ještě rozhodnuto, kdo jejich hlas
dostane. Jiní jsou, ale nechtějí to prozradit. Možná i...

Prázdninový provoz pardubického  letního  kina  je opět nejistý URL
WEB , Datum: 29.01.2013 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: Zpravodajstvi
...partnerům, kteří letní kino podporují. Myslím si, že by bylo seriózní, kdybychom se o tom pobavili na březnovém zasedání
zastupitelstva.“ Pardubické  letní  kino  je fenomén. Tento ojedinělý projekt funguje sedm let. Promítá se po dobu letních
prázdnin každý den a diváci mají vstup zdarma. Šest ročníků...

Prázdninový provoz pardubického  letního  kina  je opět nejistý URL
WEB , Datum: 29.01.2013 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Naďa Kubínková , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: Film
...partnerům, kteří letní kino podporují. Myslím si, že by bylo seriózní, kdybychom se o tom pobavili na březnovém zasedání
zastupitelstva.“ Pardubické  letní  kino  je fenomén. Tento ojedinělý projekt funguje sedm let. Promítá se po dobu letních
prázdnin každý den a diváci mají vstup zdarma. Šest ročníků...

Zastupitelé rozhodnou o provozu pardubického  letního  kina  v březnu
RÁDIO , Datum: 29.01.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 3 , Poslechovost pořadu: 6 896 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...GUTWIRTH, moderátor Zastupitelé rozhodnou o provozu pardubického  letního  kina  v březnu. Nejprve budou muset
schválit finanční příspěvek ve výši 600 tisíc korun. Rozpočet dvouměsíčního promítání stojí zhruba 1,2 milionu. Druhou otázkou
je umístění letního kina. Provozovatel Jan...

O existenci tradičního prázdninového letního kina v Pardubicích rozhodnou zastupitelé v březnu
RÁDIO , Datum: 29.01.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 5 , Poslechovost pořadu: 2 153 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...provozovatel Jan Motyčka, jediné, co je v tuto chvíli jisté, že začátek promítání bude už před prázdninami. Jan MOTYČKA,
provozovatel pardubického  letního  kina  Té dramaturgii nepomáhá příliš to, že nevíme do poslední chvíle, jestli kino
bude. Vycházejme z toho, že letní kino...

Pardubická radnice chce v letním kině zavést vstupné
TISK , Datum: 05.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...lihovarem a skateparkem v blízkosti hlavního nádraží. Dodnes přitom v Tyršových sadech žádné práce neprobíhají. » Více
čtěte na str. B3 FAKTA Pardubické  letní  kino  Promítání pod širým nebem zdarma začalo v Pardubicích v roce 2006.
Promítalo se v Tyršových sadech, vloni se kvůli plánované opravě...

Nechceme kazit značku letní kino, říká jeho provozovatel
TISK , Datum: 05.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...celé prázdniny, se stal fenomén známý nejen v Pardubicích. PARDUBICE Už vloni až do posledních dnů před prázdninami
nebylo jasné, zdali vůbec pardubické  letní  kino  bude. Nakonec kvůli tomu začaly projekce o několik dnů později než
plánovaný první prázdninový den. „Je to škoda, hlavně po diváky....

V Pardubicích provozuje kulturu monopol, ročně inkasuje 15 milionů URL
WEB , Datum: 13.02.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s.
...Vánoční trhy. "Nechápu, proč na takové akce musejí jít tak velké prostředky, když jde o komerční záležitosti," řekl
provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. On sám by to podle svých slov dokázal organizovat zadarmo. "To je
věc města, zda tu akce za uvedené peníze chce....

Pardubická kultura: miliony získává jediné centrum
TISK , Datum: 13.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...dostanou Vánoční trhy. „Nechápu, proč na takové akce musejí jít tak velké prostředky, když jde o komerční záležitosti,“ řekl
provozovatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. On sám by to podle svých slov dokázal organizovat zadarmo. „To je
věc města, zda tu akce za uvedené peníze chce. My...

Zdeněk Troška:?Podle kritiků jsem nejhorším??režisérem v celém vesmíru URL
WEB , Datum: 18.02.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...si neobyčejně vážím jako umělce, ale zejména jako člověka. Nejúžasnějším zážitkem, který mám s jeho osobností spojený,
však není návštěva Pardubického  letního  kina , kam v minulosti také zavítal. Je to naše společná cesta na malý filmový
festiválek v Opočně, který se konal v roce 2001. Cestou jsme...

Podle kritiků jsem nejhorším režisérem v celém vesmíru!“
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Podle kritiků jsem nejhorším režisérem v celém vesmíru!“
TISK , Datum: 18.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Rozhovor
...si neobyčejně vážím jako umělce, ale zejména jako člověka. Nejúžasnějším zážitkem, který mám s jeho osobností spojený,
však není návštěva Pardubického  letního  kina , kam v minulosti také zavítal. Je to naše společná cesta na malý filmový
festiválek v Opočně, který se konal v roce 2001. Cestou jsme...

Pardubická radnice zamítla navýšení dotace pro pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 19.02.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 5 , Poslechovost pořadu: 6 896 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...GUTWIRTH, moderátor Pardubická radnice zamítla navýšení dotace pro pardubické  letní  kino . Náklady na něj činí 1,2
milionu korun. Provozovatel chce po městě půlku. Kulturní komise ale návrh neschválila a doporučila radním přispět pouze
dvěma sty tisíci. To ale organizátorům...

Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla navýšení dotace URL
WEB , Datum: 19.02.2013 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Naďa Kubínková , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...radnice zamítla navýšení dotace pro pardubické  letní  kino . Náklady na něj činí 1,2 milionu korun, provozovatel chce po
městě půlku. Kulturní komise ale návrh neschválila a doporučila radním přispět pouze 200 tisíci. To ale organizátorům letního
kina nestačí. Náměstek primátorky František Brendl...

V Poličce otevřeli novou výrobní halu, měla by přinést nová pracovní místa URL
WEB , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Věra Pavlasová , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: regiony
...školství v regionu, společně s firmami připravuje projekt Klokánky pro odložené děti nemají na provoz. Mzdy za prosinec
nepřišly Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla navýšení dotace ...

Zmapovat, kdo by promítal a za kolik, je rozumné
TISK , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Martin Biben , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Rozhodnutí radnice zjistit, kdo by měl zájem pardubické  letní  kino  provozovat a za kolik, není špatné. I když úplně přehlížet
přínos Jana Motyčky by politici neměli. O výjimečnou atrakci pro obyvatele města i jeho letní návštěvníky se dosud zasloužil
především on. Jenže pokud má Motyčka pravdu,...

Bude rozvojový fond promítat?
TISK , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...vyrojily nejrůznější spekulace o tom, že by se mohl tradičních filmových prázdninových projekcí ujmout i někdo jiný než
současný provozovatel Pardubického  letního  kina . Mimo jiné se hovořilo také o tom, že by promítání mohl vzít pod svá křídla
rovněž Rozvojový fond Pardubice. „V současné době to...

V Poličce otevřeli novou výrobní halu, měla by přinést nová pracovní místa URL
WEB , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Věra Pavlasová , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...školství v regionu, společně s firmami připravuje projekt Klokánky pro odložené děti nemají na provoz. Mzdy za prosinec
nepřišly Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla navýšení dotace ...

Bude se letos v letním kině vybírat symbolické vstupné?
TISK , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...provozovatel Jan Motyčka tento nápad považuje za nereálný: „Tato myšlenka má hned několik úskalí.“ O čem se mluví
Pardubice – Pardubické  letní  kino , které každoročně po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní filmové
tituly,máv současné době slíbenou podporu od města 200 tisíc korun....

„Kino ano, ale za méně peněz“
TISK , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...nabídku levnější, dostane rada města do rukou materiál, který zdůvodňuje navýšení dotace pro kino na 600 tisíc korun.
Podle provozovatele pardubického  letního  kina  Jana Motyčky ale za zatím schválených 200 tisíc korun nelze pořídit
promítání po celou dobu prázdnin. Uvedl, že jenom půjčovné za...

Letní kino ano, ale za méně peněz, trvají na svém Pardubice URL
WEB , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s.
...nabídku levnější, dostane rada města do rukou materiál, který zdůvodňuje navýšení dotace pro kino na 600 tisíc korun.
Podle provozovatele pardubického  letního  kina  Jana Motyčky ale za zatím schválených 200 tisíc korun nelze pořídit
promítání po celou dobu prázdnin. Uvedl, že jenom půjčovné za...

„Proč musí Pardubické  letní  kino  neustále žebrat o podporu,“ ptá se Alexandr Krejčíř
TISK , Datum: 21.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko / u nás doma
...zastupitel za Občanskou demokratickou stranu Téma Pardubického deníku: budoucnost letního kina v Pardubicích Názor
Pardubice – Proč musí Pardubické  letní  kino  neustále bojovat o svou existenci? Taková akce, která po celé České republice
nemá obdoby a kterou ročně navštíví na 50 tisíc diváků, si...

Letní kino mění pardubický stereotyp URL
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Letní kino mění pardubický stereotyp URL
WEB , Datum: 21.02.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s. , Rubrika: Z redakční pošty
...chce šetřit na velkých kulturních akcích a o provozovateli letního kina má rozhodnout výběrové řízení. Pardubické  letní
kino  je přitom fenomén, který v Česku nemá obdoby, nejen co do rozsahu a návštěvnosti. Jde také o projekt, který dokáže
pořádně rozhýbat celé město. A to i mimo letní prázdniny,...

Výběrové řízení na provozovatele kina? Správný krok
TISK , Datum: 21.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko / u nás doma
...pak měl mít mandát akci pořádat několik dalších let, říká programový šéf kina Ohlas Pardubice – Vypsání výběrového řízení
na provozovatele Pardubického  letního  kina , o kterém uvažuje současné vedení radnice, považuji za krok správným
směrem. Chovat se jako dobrý hospodář Město by se mělo...

Proč musí Pardubické  letní  kino  neustále žebrat o podporu, ptá se Krejčíř URL
WEB , Datum: 24.02.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...- Proč musí Pardubické  letní  kino  neustále bojovat o svou existenci? Taková akce, která po celé České republice nemá
obdoby a kterou ročně navštíví na 50 tisíc diváků, si takové nedůstojné zacházení nezaslouží. "Úžasná atmosféra Je zvláštní,
že na šedesát bezplatných prázdninových projekcí...

Fórum čtenářů
TISK , Datum: 25.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel: Mafra, a.s. ,
Rubrika: Kraj Pardubický
...se spíše otázka, jestli by nebylo lepší použít peníze právě pro seniory, než je utrácet za právně pochybné referendum.
Vítězslav Štěpánek Pardubické  letní  kino  je fenomén Jde o projekt, který dokáže pořádně rozhýbat celé město. A to i mimo
letní prázdniny, kdy promítá. Kvůli jeho budoucnosti...

Ušetří i na letním kině
TISK , Datum: 25.02.2013 , Zdroj: Právo , Strana: 15 , Autor: René Chvalina , Vytištěno: 157 218 , Prodáno: 104 787 , Čtenost: 274 441 , Vydavatel:
Borgis, a.s. , Rubrika: Severovýchodní Čechy
Pardubické  letní  kino  je fenomén, který v Česku nemá obdoby. A to nejen co do rozsahu a návštěvnosti. Kvůli jeho
budoucnosti se rok co rok vedou ostré debaty na radnici, lidé píší petice, organizátoři znovu a znovu začínají několikaměsíční
smlouvání o výši příspěvků. Přesto se i letos opět...

Každá (velká) akce něco stojí URL
WEB , Datum: 28.02.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
Pardubické  letní  kino  opět víří emoce. V minulých týdnech jsem se ve spojení s touto nejnavštěvovanější a oblíbenou
prázdninovou akcí, o níž se sedm let staráme jako o vlastní dítě, nejednou v novinách či na internetu dočetl o vydírání města, o
nestydatém obohacování se nebo o přemrštěných...

Fórum čtenářů
TISK , Datum: 01.03.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel: Mafra, a.s. ,
Rubrika: Kraj Pardubický
...například o promyšlené zavádění malých autobusů. Jiří Janků za Oblastní sdružení ODS Pardubice Každá velká akce něco
stojí. I letní kino Pardubické  letní  kino  opět víří emoce. V minulých týdnech jsem se ve spojení s touto oblíbenou
prázdninovou akcí, o níž se sedm let staráme, nejednou v novinách...

Pardubice: Na letní kino bude poptávkové řízení URL
WEB , Datum: 01.03.2013 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000 , Vydavatel: Easy Communications s.r.o.
...totiž o provozování letního kina už na letošní prázdniny. „V současné době počítá městský rozpočet s dotací ve výši 200 tisíc
korun. Promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka ovšem požaduje 600 tisíc. My ale nevíme, zda našich 200 tisíc je
hodně nebo málo, za kolik je kdo schopen promítání...

Pardubice: Na letní kino bude poptávkové řízení URL
WEB , Datum: 01.03.2013 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.
...totiž o provozování letního kina už na letošní prázdniny. „V současné době počítá městský rozpočet s dotací ve výši 200 tisíc
korun. Promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka ovšem požaduje 600 tisíc. My ale nevíme, zda našich 200 tisíc je
hodně nebo málo, za kolik je kdo schopen promítání...

Pardubice: Na letní kino bude poptávkové řízení URL
WEB , Datum: 04.03.2013 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.
...totiž o provozování letního kina už na letošní prázdniny. „V současné době počítá městský rozpočet s dotací ve výši 200 tisíc
korun. Promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka ovšem požaduje 600 tisíc. My ale nevíme, zda našich 200 tisíc je
hodně nebo málo, za kolik je kdo schopen promítání...

Pardubice: Na letní kino bude poptávkové řízení URL
WEB , Datum: 04.03.2013 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000 , Vydavatel: Easy Communications s.r.o.
...totiž o provozování letního kina už na letošní prázdniny. „V současné době počítá městský rozpočet s dotací ve výši 200 tisíc
korun. Promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka ovšem požaduje 600 tisíc. My ale nevíme, zda našich 200 tisíc je
hodně nebo málo, za kolik je kdo schopen promítání...

Letní kino je na seznamu nejvýznamnějších akcí ČR URL
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Letní kino je na seznamu nejvýznamnějších akcí ČR URL
WEB , Datum: 08.03.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
...pravdivosti rčení, že doma není nikdo prorokem, se přesvědčili organizátoři Pardubického  letního  kina . Zatímco na seznam
nejvýznamnějších pardubických kulturních událostí letošního roku, se tato dlouhodobě nejnavštěvovanější prázdninová akce
Pardubického kraje nedostala, na jiném, mnohem...

O letní kino se bude soutěžit
TISK , Datum: 11.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...kina vypsat poptávkové řízení. Zvýšení dotace ze svého rozpočtu se brání Pardubice – Spory týkající se výše městských
dotací na provoz Pardubického  letního  kina  stále přetrvávají. Budou si lidé moci užívat unikátní bezplatné filmové projekce
pod širým nebem tak, jako tomu bylo posledních sedm let?...

Očima blízkých
TISK , Datum: 11.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Rozhovor
...moc rád.“ Jan Motyčka, promotér letního kina „Na setkání s herečkou Petrou Hřebíčkovou vzpomínám moc rád. Zavítala totiž
na čtvrtý ročník Pardubického  letního  kina , který dokonce slavnostně zahajovala. Tehdy do Tyršových sadů přijela
představit film režiséra Tomáše Řehořka Proměny, v kterém...

O letní kino se bude soutěžit. Kdo bude nový provozovatel?
TISK , Datum: 11.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Iveta Koubková , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...České republice a naprosto objektivně musím konstatovat, že vůbec nejnápaditějším podnikem, na který jsem na svých
cestách narazil, je právě Pardubické  letní  kino . Jenom tam se můj dokument Občan Havel přikuluje promítal v pivovaru, kam
ideálně patří. Kromě toho bylo vždycky jednání se zaměstnanci...

Kvalitních komedií je jen velmi málo,“ říká Petra Hřebíčková
TISK , Datum: 11.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Rozhovor
...tak velkou roli, ale i tak jsem to cítila, že to bylo příjemné. Byla radost tady hrát. * V Pardubicích jste v minulosti poznala i
atmosféru Pardubického  letního  kina , kde jste prezentovala film Proměny. Chystáte něco nového v oblasti filmu? Točila jsem
teď spíše pro televizi. Bohužel do kin...

Krejčíř: Ukradne někdo letnímu kinu nápad?
TISK , Datum: 12.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...– „Přijde mi absurdní, když město chce nyní vypsat poptávkové řízení na provozovatele Pardubického  letního  kina . Jeho
současný provozovatel přitom přišel před osmi lety s nápadem na zatraktivnění prostoru Tyršových sadů. Místo uznání za to,
jaký unikátní projekt, který nemá obdoby po celé České...

Letní kino zatím neuspělo
TISK , Datum: 13.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...již schválenou dotaci 200 tisíc korun z prostředků kulturní komise o 400 tisíc korun z obecné rezervy městského rozpočtu na
letošní ročník Pardubického  letního  kina . Pro Krejčířův návrh bylo pouze jedenáct zastupitelů, zatímco osmnáct z nich se
zdrželo a záměr tak nezískal dostatečnou podporu. ...

Pardubičtí zastupitelé smetli ze stolu návrh o navýšení peněz na provozování letního kina
RÁDIO , Datum: 13.03.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 6 896 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...mu tu náplň a udělal z něj fenomén města, takže si myslím, že to je vůči němu minimálně nefér. Ota GUTWIRTH, moderátor
Pardubické  letní  kino  teď navíc získalo záštitu ministerstva kultury. Společnost Cinema Time tak docílila toho, že kino má v
současné době díky své vysoké...

Fero Fenič: „Jsem rád, že město nepotopilo letní kino“
TISK , Datum: 06.04.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...projekt by se prý dal provozovat za méně peněz, ale jeho kouzlo by se ztratilo Rozhovor Pardubice – O fenoménu
Pardubického  letního  kina  jsme hovořili se zakladatelem a prezidentem prestižního filmového festivalu Febiofest FERO
FENIČEM. * Jak jste se díval na to, že město Pardubice chtělo vypsat...

V Pardubicích bude i letos letní kino, zastupitelstvo schválilo zvýšení dotace URL
WEB , Datum: 06.04.2013 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Iveta Záleská , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...byl přiměřený k tomu, aby staronový nebo nový provozovatel měl dostatek času připravit letní kino ve standartu, na který
jsme zvyklí.“Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla navýšení dotacePrázdninový provoz
pardubického  letního  kina  je opět nejistýPardubické letní kino...

V Pardubicích bude i letos letní kino, zastupitelstvo schválilo zvýšení dotace URL
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V Pardubicích bude i letos letní kino, zastupitelstvo schválilo zvýšení dotace URL
WEB , Datum: 06.04.2013 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Iveta Záleská , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...byl přiměřený k tomu, aby staronový nebo nový provozovatel měl dostatek času připravit letní kino ve standartu, na který
jsme zvyklí.“Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla navýšení dotacePrázdninový provoz
pardubického  letního  kina  je opět nejistýPardubické letní kino...

Fero Fenič: Pardubické  letní  kino ? V republice podobný projekt není URL
WEB , Datum: 08.04.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Film
.../ROZHOVOR/ - Unikátní projekt by se prý dal provozovat za méně peněz, ale jeho kouzlo by se ztratilo… O fenoménu
Pardubického  letního  kina  jsme hovořili se zakladatelem a prezidentem prestižního filmového festivalu Febiofest Ferem
Feničem. " Jak jste se díval na to, že město Pardubice chtělo...

Promítačky se v létě zřejmě opět vrátí do Tyršových sadů
TISK , Datum: 08.04.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pad) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...o dalším bytí a nebytí Pardubického  letního  kina  je konec. Aspoň pro letošek Zjistili jsme Pardubice – Je konec nejistotě.
Zastupitelé se dohodli! Obyvatelé a návštěvníci Pardubic se i letos mohou těšit na prázdninové promítání filmů pod širým
nebem. Drama letního kina s happy endem ...

Primátorka Pardubic varuje u hodnocení vlád před jednoznačnými soudy URL
WEB , Datum: 09.04.2013 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: Katka Synková , RU / den: 115 040 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Rubrika: Monitor
...jako lékařku vedlo do politiky a proč dala nakonec přednost komunální politice? A jak se vyvíjí spory ohledně výše městských
dotací na provoz Pardubického  letního  kina  či jak pokračuje revitalizace Tyršových sadů? Souhlasíte s tím, že je Nečasova
vláda nejhorší vládou od roku 1989? Proč? Nechci...

Fórum čtenářů
TISK , Datum: 11.04.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel: Mafra, a.s. ,
Rubrika: Kraj Pardubický
...i letos mohou těšit na prázdninové promítání filmů pod širým nebem. Promítačky se navíc vrátí do Tyršových sadů. Přestože
na stříbrném plátně Pardubického  letního  kina  se za dobu jeho fungování už odehrála nejrůznější dramata, to největší
zažívají v posledních letech každoročně touto dobou jeho...

Pardubické  letní  kino  bude promítat v Tyršových sadech
RÁDIO , Datum: 12.04.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 5 , Poslechovost pořadu: 6 896 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...GUTWIRTH, moderátor Pardubické  letní  kino  bude promítat v Tyršových sadech. Provozovatelem se stala společnost
Cinema Time, která s tímto originálním projektem před 7 lety přišla. Diváci mohou během letních prázdnin vidět na 60 filmů, a to
zcela zdarma. Letošní ročník začne...

Anketa: Viděli jste v životě čarodějnici?
TISK , Datum: 27.04.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Viděla naše Víkendová porota někdy čarodějnici?
Jan Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina  ANO. Za svůj život jsem jich již několik viděl na mnoha různých pozicích a v
odlišných postaveních. Luděk Šorm, provozovatel...

Tyršovy sady mají konečně smysl. Budou hostit letní kino
TISK , Datum: 15.05.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (saf) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...června zahájí v Pardubicích tradiční letní projekce. Diváky čeká 65 filmových večerů Pardubice – Přípravy osmého ročníku
Pardubického  letního  kina  jsou v plném proudu. Užza necelé dva měsíce začnou pod širým nebem vrčet promítačky, aby se
tu pod hvězdnou oblohou mohly opět potkávat hvězdy...

Letní kino bude opět v Tyršových sadech
TISK , Datum: 15.05.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Přípravy osmého ročníku Pardubického  letního  kina  jsou v plném proudu. Užza necelé dva měsíce začnou pod
širým nebem vrčet promítačky... ...3

Letní kino začne v parku promítat už v červnu
TISK , Datum: 18.05.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...objevil na svém původním místě. Program začne netradičně už v pátek 28. června. „Vedení radnice nám vyšlo vstříc a
souhlasilo, že se Pardubické  letní  kino  může v letošním roce vrátit do Tyršových sadů. Považujeme to za úžasnou zprávu.
Jde o ideální prostor v centru města, navíc uprostřed krásné...

Otevřené ministerstvo s pardubickou stopou
TISK , Datum: 24.05.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...– Komu čest, tomu čest! Tým pořadatelů, který je podepsán pod všemi ročníky Pardubického  letního  kina , se ve středu
večer neztratil ani na ministerstvu kultury v Praze. Vedli si skvěle! Tandem Tomáš Drechsler a Jan Motyčka se společně se
svými spolupracovníky podílel na organizaci další akce z...
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Referendum online: V Pardubicích rozhodují, co se stane s obvody URL
WEB , Datum: 13.06.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...někdy na úkor racionální diskuze," dodal Petr Franc. 13:21 - Historicky první pardubické referendum si nenechal ujít ani
promotér Pardubického  letního  kina  a zastupitel prvního pardubického městského obvodu Jan Motyčka. „Referenda jsem se
aktivně zúčastnil, přestože si myslím, že energie a...

Pardubice mají za sebou historicky první referendum
TISK , Datum: 14.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (dub, td, iko, mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...informace chyběly,“ prozradil Deníku jednatřicetiletý Václav Burian. Historicky první pardubické referendum si nenechal ujít
ani promotér Pardubického  letního  kina  a zastupitel prvního pardubického městského obvodu Jan Motyčka. „Referenda
jsem se aktivně zúčastnil, přestože si myslím, že energie...

Pardubice mají za sebou historicky první referendum URL
WEB , Datum: 14.06.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...chyběly," prozradil Deníku jednatřicetiletý Václav Burian. Historicky první pardubické referendum si nenechal ujít ani promotér
Pardubického  letního  kina  a zastupitel prvního pardubického městského obvodu Jan Motyčka. „Referenda jsem se aktivně
zúčastnil, přestože si myslím, že energie a...

Promítání v nemocnici se líbí také Formanovi
TISK , Datum: 17.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: JAN ŠAFÁŘ , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
... Pardubice – Psychiatrické oddělení Pardubické krajské nemocnice letos slaví 60 let od vzniku. Během tohoto jubilea se ve
spolupráci s Pardubickým  letním  kinem  uskuteční ojedinělá akce pro veřejnost. Přímo v areálu nemocnice se totiž dnes
večer bude konat projekce oscarového filmu Přelet nad...

Pardubická psychiatrie slavila výročí Formanovým Přeletem
TISK , Datum: 19.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem v areálu Pardubické krajské nemocnice. Povedená oslava „Jsem rád, že jsme
nápad promotéra Pardubického  letního  kina  Jana Motyčky dovedli až k jeho úspěšné realizaci. Na oslavu šedesátých
narozenin psychiatrického oddělení jsme zvolili nejslavnější film...

S návratem neváhali ani minutu
TISK , Datum: 20.06.2013 , Zdroj: 5+2 dny , Strana: 6 , Autor: MONIKA SUCHÁ , Vytištěno: 821 575 , Čtenost: 866 353 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika:
Dotazy
...něco takového chtěli zkusit. * přesto, vy jste s kinem začínali, dali jste mu renomé… To je ta druhá strana. Je potřeba si
uvědomit, že Pardubické  letní  kino  není kulturní dům, koupaliště ani jakákoli jiná budova v majetku města, kam by městští
úředníci hledali na další čtyři roky správce,...

S návratem plátna do Tyršových sadů neváhali ani minutu
TISK , Datum: 20.06.2013 , Zdroj: 5+2 dny , Strana: 6 , Autor: MONIKA SUCHÁ , Vytištěno: 821 575 , Čtenost: 866 353 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika:
Dotazy
...nazýván letním kinem. * Přesto, vy jste s kinem začínali, dali jste mu renomé… To je ta druhá strana. Je potřeba si uvědomit,
že Pardubické  letní  kino  není kulturní dům, koupaliště ani jakákoli jiná budova v majetku města, kam by městští úředníci
hledali na další čtyři roky správce, který by...

Letní kino se vrací do centra
TISK , Datum: 20.06.2013 , Zdroj: 5+2 dny , Strana: 1 , Vytištěno: 821 575 , Čtenost: 866 353 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...- Osm let promítalo pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech, loni se ale kvůli jejich plánované a nakonec neuskutečněné
rekonstrukci muselo přesunout na nové místo ke skateparku. Letos se všechno vrátí do starých kolejí. „O návratu jsme
neuvažovali ani minutu. Letní kino přece do Tyršových sadů...

S návratem letního kina do Tyršových sadů neváhali ani minutu URL
WEB , Datum: 20.06.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá , Vydavatel: Mafra, a.s.
...fantazie, nazýván letním kinem. Přesto, vy jste s kinem začínali, dali jste mu renomé… To je ta druhá strana. Je potřeba si
uvědomit, že Pardubické  letní  kino  není kulturní dům, koupaliště ani jakákoli jiná budova v majetku města, kam by městští
úředníci hledali na další čtyři roky správce,...

Pardubická psychiatrie slavila výročí Formanovým Přeletem URL
WEB , Datum: 22.06.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...filmu Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem v areálu Pardubické krajské nemocnice. Povedená oslava „Jsem rád, že
jsme nápad promotéra Pardubického  letního  kina  Jana Motyčky dovedli až k jeho úspěšné realizaci. Na oslavu šedesátých
narozenin psychiatrického oddělení jsme zvolili nejslavnější...

Není lepší místo pro kino než Tyršovy sady, říká Motyčka
TISK , Datum: 25.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...kino. Zahájí ho páteční projekce snímku Šmejdi Pardubice – Do Tyršových sadů se po loňské odmlce už v pátek 28. června
opět vrátí oblíbené Pardubické  letní  kino . To se muselo loni z důvodu plánované rekonstrukce přesunout do prostoru vedle
skateparku. Rekonstrukce však byla opět odložena, a tak...

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 6 / 294

http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/referendum-lide-dnes-rozhoduji-co-se-stane-s-obvody-20130613.html
http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/pardubice-maji-za-sebou-historicky-prvni-referendum-20130614-m3g5.html
http://www.5plus2.cz/16271/s-navratem-letniho-kina-do-tyrsovych-sadu-nevahali-ani-minutu
http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/pardubicka-psychiatrie-slavila-vyroci-formanovym-preletem-20130618-r78z.html
http://www.newtonmedia.eu/


Šmejdi a Čtyřlístek rozjedou promítání pod širým nebem
TISK , Datum: 25.06.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Jiří Tůma , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...zahájí svoji sezonu pardubické  letní  kino . Filmoví fanoušci se tak po roční pauze mohou znovu vydat do Tyršových sadů
PARDUBICE Otevřené nebe nad hlavou, scenérie parku okolo a stříbrné plátno před očima. V pátek znovu ožije atmosféra
pardubického  letního  kina . Nabídne každodenní promítaní - pokud...

Šmejdi a Čtyřlístek rozjedou v Pardubicích promítání pod širým nebem URL
WEB , Datum: 25.06.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jiří Tůma , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...nebe nad hlavou, scenérie parku okolo a stříbrné plátno před očima. V pátek již poosmé ožije atmosféra pardubického
letního  kina . Každodenní promítaní v Tyršových sadech nabídne - pokud to počasí dovolí - také směs filmových novinek,
hollywoodských hitů i několik nezávislých snímků. Začátek...

Letní kino začne sezonu se Šmejdy URL
WEB , Datum: 27.06.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Stalo se
...prázdniny. Foto: Tomáš Kubelka Romantika pod hvězdnou oblohou, stovky diváků, slavné osobnosti, hvězdy stříbrného
plátna, filmové lahůdky. Pardubické  letní  kino  je opět zde. Osmý ročník prázdninových projekcí se uvede jedním z
nejsledovanějších českých dokumentů tohoto roku, který trefně nese...

Čtěte zítra v Pardubickém deníku
TISK , Datum: 27.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
V pátečním vydání Pardubického deníku si mimo jiné přečtete také o tom, jaké lahůdky si připravilo na první večer Pardubické
letní  kino .

Tyršovy sady pomalu ožívají. Zítra zahajuje letní kino!
TISK , Datum: 27.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...se širokou nabídkou občerstvení, sezení pod slunečníky a perfektní zázemí, na které byli naši návštěvníci vždy zvyklí,“ říká
provozovatel Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler. Delegace Šmejdů Pro zítřek je na programu kontroverzní
dokument východočeské novinářky Silvie Dymákové Šmejdi o...

Letní kino zahajuje sezonu dnes. Bojem proti Šmejdům
TISK , Datum: 28.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...odhaluje nekalé praktiky podvodných a nemilosrdných prodejců na předváděcích akcích, kde obírají seniory. V Tyršových
sadech začíná promítat Pardubické  letní  kino . Romantika pod širým nebem Romantika pod hvězdnou oblohou, spousta
diváků, slavné osobnosti, hvězdy stříbrného plátna, skutečné...

Kukačka letěla nad špitálem
TISK , Datum: 28.06.2013 , Zdroj: Bulvár , Strana: 10 , Autor: (mes) , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o. , Rubrika:
Publicistika
... pardubického  letního  kina  jsou proslulí vymýšlením projekcí zajímavých filmů na netradičních místech. Vzpomeňme jen
Ostře sledované vlaky na nádraží, Spalovače mrtvol v krematoriu nebo Katyň ve zdechovickém areálu opuštěném sovětskou
armádou. Letošní projekční bonbónek spojili s oslavami šedesáti...

Prázdninové promítání v sadech dnes zahájí dokument Šmejdi
TISK , Datum: 28.06.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Zuzana Pecháčková , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...konkurovat ani ty nejmodernější multiplexy s kolou a popcornem. Počet lidí, kteří k nám rok co rok chodí, je toho jasným
důkazem,“ říká šéf pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler s tím, že pro diváky je zajištěno sociální zázemí i stánky se
slušným výběrem nápojů a jídel. ...

Chrudim dnes po letech spouští letní biograf
TISK , Datum: 29.06.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Zatímco tradiční pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech začalo fungovat včera večer, lidé z Chrudimi a okolí mohou do
biografu pod širým nebem poprvé vyrazit dnes. Po několika letech totiž začíná ve městě opět fungovat letní kino pod názvem
Bioleťák. „Na začátek prázdnin chystáme především filmy...

Prezident a Anna Karenina v „letňáku“
TISK , Datum: 29.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (krt ) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...sadech mohou diváci za příznivého počasí spatřit promítání, které začíná o půl desáté večer. Po včerejším zahájení letošní
sezony, kdy Pardubické  letní  kino  prezentovalo zdařilý snímek východočeské režisérky Silvie Dymákové Šmejdi, bude kino
opět pokračovat na dokumentární vlně. „Tentokrát...

Všichni do plavek! Aquacentrum Pardubice zahajuje letní sezonu, chystá i plavecký tábor
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Všichni do plavek! Aquacentrum Pardubice zahajuje letní sezonu, chystá i plavecký tábor
TISK , Datum: 29.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Aquacentrum Pardubice
...JIP Pardubice l Východočeské muzeum Pardubice l Dostihový spolek Pardubice l Afi Palace Pardubice l Automotoklub Zlatá
přilba l Transport TV l Pardubické  letní  kino  Pernštejn l Český rozhlas Pardubice l Rádio Frekvence 1 l Pardubický deník l
Týdeník Pernštejn l Intimboard Pardubice l Fotoateliér...

Letní kino se zas vrátilo tam, kam patří. Do Tyršových sadů
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...ročník prázdninového maratonu bezplatných filmových projekcí pod širým nebem odstartovali Šmejdi Pardubice – Tak je to
tady! Pardubické  letní  kino  v pátek večer zahájilo svou osmou sezonou. Po vynucené roční pauze se z prostor vedle
skateparku u hlavního nádraží opět vrátilo do městského parku s...

Letní kino v parku bude promítat každý večer
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický - letní speciál
...konkurovat ani ty nejmodernější multiplexy s kolou a popcornem. Počet lidí, kteří k nám rok co rok chodí, je toho jasným
důkazem,“ říká šéf pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler. Ten navíc dodává, že lidé si mohou z kina odnést i více než
jen zážitek z filmu. „Naši návštěvníci mohou využít...

„Koupila si hrnce za 25 tisíc korun. A doma hnila zaživa...“
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...Silvie Dymáková v Pardubickém letním kině představila svůj film Šmejdi Rozhovor Pardubice – O slavnostní zahájení osmého
ročníku Pardubického  letního  kina  se postaral úspěšný dokument Šmejdi. V pátek večer ho do Tyršových sadů přijela
osobně prezentovat jeho autorka, východočeská novinářka...

To si dělají srandu?! Šmejdi zvedli emoce i v pardubickém letním kině URL
WEB , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , Vydavatel: Mafra, a.s.
Kroucení hlavou. Nevěřícné máchání rukama, nadávky, ale i slzy. Dokument Šmejdi režisérky Sylvy Dymákové vyvolal v pátek
večer v Tyršových sadech velkou vlnu emocí. Promítání v letním kině zahájilo svoji osmou sezonu. "To je příšerný, tohle se
přece nemůže dít v roce 2013 v České republice,&qu...

Šmejdi vyvolali v letním kině emoce
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...pátek začal 8. ročník pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech dokumentem Šmejdi PARDUBICE Kroucení hlavou.
Nevěřícné máchání rukama, nadávky, ale i slzy. Dokument Šmejdi režisérky Sylvy Dymákové vyvolal v pátek večer v Tyršových
sadech velkou vlnu emocí. „To je příšerný, tohle se přece...

Film Šmejdi narval kino
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Blesk , Strana: 5 , Autor: (sch) , Vytištěno: 353 277 , Prodáno: 300 693 , Čtenost: 999 939 , Vydavatel: CZECH NEWS
CENTER, a.s. , Rubrika: Čechy/Morava
PŘIŠLO HODNĚ MLADÝCH LIDÍ PARDUBICE – Letní kino v Pardubicích v pátek večer praskalo ve švech. Na dokument Silvie
Dymákové Šmejdi, ukazující na odírání seniorů, který odstartoval sezonu promítání pod širým nebem, se totiž sešla tisícovka
lidí. A překvapením bylo, že tu byli hlavně mladí! „Je to s...

Letní kino dnes nabízí legendární Čtyřlístek
TISK , Datum: 02.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – V Pardubickém letním kině, které promítá v Tyršových sadech, bude dnes od 21.30 hodin k vidění snímek
Čtyřlístek ve službách krále. Vstupné na projekci bude jako tradičně zdarma. „Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné
setkání – na Karlově mostě je nejdříve přepadne oživlý lev z...

Z „Tyršáků“ až na tropický Madagaskar
TISK , Datum: 03.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...do Afriky. Bez lva Alexe, hrošice Glorie, zebry Martyho a žirafáka Melmana si pak vyrazí do světa hazardu – Monte Carla,“
uvedl promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Čtveřice zvířat se nevzdává a doplave za tučňáky po svých
Středozemním mořem. Bez tučňáků jsou totiž bez šance na návrat...

Od politiky k manželské nudě. To bude program letního kina
TISK , Datum: 04.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...„Tyršáků“ se mohou o prodlouženém víkendu těšit hned na dva české filmy Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn v
Tyršových sadech svým návštěvníkům nabízí další filmový zážitek. Tak jako je tomu každý týden, i dnes je pro diváky zdarma
od 21.30 hodin připraven čtvrtek s HBO, z jehož produkce...

Letní kino láká na české filmy URL
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Letní kino láká na české filmy URL
WEB , Datum: 05.07.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: msu , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Krátké zprávy
...- Pardubické  letní  kino  si na tento víkend připravilo hned dva české snímky. Dnes to bude dokument Největší přání, kde
jednu z hlavních postav představuje Aneta Langerová. Zítra nabídne program letního kina další český snímek. Převážná část
Hřebejkova filmu Svatá čtveřice se ale nebude odehrávat v...

V sadech dnes je Twilight sága
TISK , Datum: 08.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...tip Na dvě hodiny Pardubickému  letnímu  kinu  letos zatím přeje počasí a podle všeho to bude platit i dnes. Fanoušci
fantasy filmů tak mají šanci navštívit film Twilight sága: Rozbřesk. V první části závěrečného dílu upíří romance se Bella Swan
(Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po...

„Krvavé“ letní kino plné upírů
TISK , Datum: 08.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (krt) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...Stephenie Meyerové Stmívání. „Tentokrát divákům nabídneme první část čtvrtého dílu oblíbené Twilight Ságy s názvem
Rozbřesk,“ řekl promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Novomanželé Edward a Bella Cullenovi se vydávají na
líbánky do exotického Ria de Janeira. Hlavní hrdinka Bella zjistí,...

Letní kino nabízí každý čtvrtek nálož ocenění Emmy
TISK , Datum: 09.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  jako jediné u nás nabízí projekci oceněných filmů společnosti HBO, která své tituly jinak uvádí pouze
na televizních obrazovkách. PARDUBICE Kromě již prověřených titulů, jakým byl například Čtyřlístek ve službách krále nebo
loňský snímek Probudím se včera nabízí pardubické ...

HBO uvolnilo vybrané filmy oceněné Emmy pro bezplatné letní kino v Pardubicích URL
WEB , Datum: 09.07.2013 , Zdroj: digizone.cz , Autor: Jan Potůček , Vydavatel: Internet Info, s.r.o.
...v Pardubicích. Stanice, která svoje filmy do běžné kinodistribuce v Česku záměrně nepouští, přistoupila na výjimku a
umožňuje prozovateli pardubického  letního  kina  jednou týdně ve čtvrtek zařadit některý z titulů, které jinak diváci uvidí pouze
na placených kanálech HBO. Informovala o tom...

Pardubické  letní  kino  exkluzivně každý čtvrtek promítá filmy od HBO URL
WEB , Datum: 09.07.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Kino pod otevřeným nebem v Pardubicích jako jediné u nás nabízí projekci oceněných filmů společnosti HBO, která své tituly
jinak uvádí pouze na televizních obrazovkách. Kromě již prověřených titulů, jakým byl například Čtyřlístek ve službách krále
nebo loňský snímek Probudím se včera, nabízí kino t...

Svět upírů v letním kině pokračuje
TISK , Datum: 09.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...promítání závěrečné části světoznámé Twilight ságy Rozbřesk – 2. část. Projekce začíná tradičně ve 21.30 hodin zcela
zdarma,“ sdělil promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Diváci zavítají do světa upírů a vlkodlaků, kteří bojují nejen
o svou lásku a vlastní životy. Upírka Bella a její...

Buřty v parku na Dubině
TISK , Datum: 11.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Tipy
...pak odděleně muži a ženy. Z Pardubic se Staropramen tour přesune do Prahy, kde bude pokračovat 21. července.
Pardubice – Ani o víkendu nespí pardubické  letní  kino  v Tyršovýchsadech. Promítádvafilmy zroku2011. Vsobotu
jenaprogramu český snímek Vendeta s lesním správcem Oldřichem Kaiserem a Ondřejem...

Navštivte zajímavé víkendové akce na východě Čech URL
WEB , Datum: 12.07.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...pak odděleně muži a ženy. Z Pardubic se Staropramen tour přesune do Prahy, kde bude pokračovat 21. července.
Pardubice Ani o víkendu nespí pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech. Promítá dva filmy z roku 2011. V sobotu je na
programu český snímek Vendeta s lesním správcem Oldřichem Kaiserem a...

Letní kino zve o víkendu na thrillery
TISK , Datum: 13.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... PARDUBICE Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech dnes uvádí český film Vendeta. Thriller režiséra Miroslava
Ondruše Vendeta, který má v hlavních rolích Oldřicha Kaisera a Ondřeje Vetchého, vypráví o lesním správci, který najde ležet
bezvládné tělo muže. Podaří se mu ho vzkřísit, muž si ale nic...

Nenechte si ujít
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Nenechte si ujít
TISK , Datum: 13.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...bude střídat napětí. Letní kino na víkend chystá český i americký thriller Pardubice – Pardubické  letní  kino , které promítá
vždy od 21.30 hodin v Tyršových sadech, dnes nabídne český thriller Vendeta. „Na opuštěné mýtině najde lesní správce ležet
bezvládné tělo muže. Podaří se mu ho vzkřísit,muž...

Uzavření ulice Teplého na sídlišti Dukla i vypuštění čápa bílého do volné přírody
TISK , Datum: 15.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (kfr) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...týden dal Pondělí 8. července – Teplého ulice na sídlišti Dukla byla uzavřena kvůli opravě. Úterý 9. července – Pardubické
letní  kino  promítlo závěrečnou část Twilight ságy Rozbřesk. Středa 10. července – Pracovníci záchranné stanice Pasíčka
navrátili do volné přírody čápa bílého a další vyléčená...

Dvanáctiletý Ted bude v kině zachraňovat město
TISK , Datum: 17.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Letní kino v pardubických Tyršových sadech ani dnes nespí. „Od tradiční půl desáté večer se mohou návštěvníci
zcela zdarma těšit na americký animovaný snímek Lorax,“ uvedl promotér letního kina Pernštejn Jan Motyčka. V jubilejní
dvacátý letošní promítací den se tak diváci seznámí s p...

Zabijáka dnes promítne letní kino
TISK , Datum: 19.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...se dotýká aktuálních otázek naší společnosti, jako jsou rasismus, nezaměstnanost a problémy disfunkční rodiny,“ informoval
náš Deník promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka a dodal, že vstup na letní projekce je zdarma. ...

Kino promítá slovenské drama
TISK , Datum: 19.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel: Mafra, a.s. ,
Rubrika: Kraj Pardubický
...tip Na dvě hodiny Pardubické  letní  kino , které promítá v Tyršových sadech, dnes nabízí slovenské drama Můj pes Killer.
Snímek ukazuje drama jednoho dne. Osmnáctiletý Marek žije v bezútěšném prostředí blízko slovenskomoravských hranic se
svým otcem vinařem a rasistickými kamarády - hooligans....

Hnátkův mančaft v letním kině
TISK , Datum: 20.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...od půl desáté večer promítáme divácky velmi úspěšnou českou komedii Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka,“
konstatoval promotér Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka a dodal, že vstup je jako vždy zdarma. Film vychází z
televizního seriálu Okresní přebor. „Diváci se znovu...

Ministerstvo kultury zaštítilo letní kino. Uvádí kvalitní filmy
TISK , Datum: 22.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td, skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...velkému diváckému zájmu. O unikátnosti pardubického projektu mimo jiné svědčí i fakt, že mu letos udělilo záštitu ministerstvo
kultury. Pardubické  letní  kino  je fenomén „Záštitu této akci poskytlo ministerstvo kultury také proto, že se jeho zástupci
několikrát osobně přesvědčili o tom, jaký...

Kino v sadech promítá komedii
TISK , Datum: 22.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...tady si ho najdou mateřské tajné služby, které se právě řítí do kolosálního průšvihu. Snímek s názvem Johnny English se
vrací dnes promítá pardubické  letní  kino . Kde: Pardubické  letní  kino . Kdy: 21.30 ...

Pokračující rekonstrukce Zelené brány a chystané sportovní letiště v Kuněticích
TISK , Datum: 22.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...než se předpokládalo. Čtvrtek 18. července – V Pardubicích je v plném proudu příměstský tábor pro děti od 2 do 12 let.
Pátek 19. července – Pardubické  letní  kino  uvedlo v Tyršových sadech zcela zdarma československý film Můj pes Killer.
Sobota 20. července –V pardubické ČEZ Areně pokračoval...

V letním kině bude k vidění zkouška lásky učitelů hudby
TISK , Datum: 23.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...– I dnes mohou návštěvníci Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech strávit příjemný večer při sledování kvalitního
filmu. „Od obvyklé půl desáté hodiny večer dnes promítáme snímek Láska, který získal řadu ocenění,“ uvádí pro náš Deník
promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Po...

Letní kino dnes cílí na dětské diváky URL
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Letní kino dnes cílí na dětské diváky URL
WEB , Datum: 24.07.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: msu , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Krátké zprávy
PARDUBICE - Pardubické  letní  kino  dnes opět láká k plátnu v Tyršových sadech dětské diváky. Na programu je animovaná
snímek Rio. Dobrodružný příběh papouška se odehrává v exotické, barevné a roztančené Brazílii. Promítání začíná ve 21:30
hodin.

Papoušek Blu z Ria bude v letním kině
TISK , Datum: 24.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...před pašeráky, kteří ho ještě jako malého ulovili v brazilském pralese. Blu se kvůli tomu nikdy nenaučil létat,“ prozradil včera
promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. V pohodlí Lindina domova se však papoušek natolik zabydlel, že si dokáže
uvařit kávu, připravit snídani i vyčistit zuby....

Usámu bin Ládina vypátrají po dvaceti letech diváci kina
TISK , Datum: 25.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...kině dostává prostor snímek z dílny televize HBO. „V Tyršových sadech tentokrát promítáme dokument Pátrání po bin
Ládinovi,“ uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstupné do biografu je jako vždy zdarma. Po bin
Ládinovi pátrali dvacet let Po jednom ze zakladatelů...

Pardubické  letní  kino  v srpnu spojí dění v parku s hokejem v aréně URL
WEB , Datum: 25.07.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...pátek přijede do pardubického  letního  kina  další delegace filmařů. Pořadatelé také odtajnili program bezplatného
promítání na srpen. Fanoušci filmů si mají z čeho vybírat, škála snímků je totiž velmi rozmanitá. Ty náročné zřejmě uspokojí tři
polské filmy, které biograf v Tyršových sadech uvede v...

Do Tyršových sadů míří o víkendu filmové delegace URL
WEB , Datum: 26.07.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kultura
... Stalo se nepsaným pravidlem, že každá správná akce má kromě řady spokojených návštěvníků také své VIP hosty. Nejinak
je tomu i v případě Pardubického  letního  kina . "Za osm let, co promítámé pod širou oblohou přilákaly projekce do města
hvězdné režiséry typu Juraje Herze, Fera Feniče, Heleny...

Letní kino v srpnu nabídne Železnou lady, Dobu ledovou i agenta Bournea
TISK , Datum: 26.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Pořadatelé pardubického  letního  kina  v těchto dnech odtajnili program bezplatného promítání na srpen a jasné je, že
fanoušci filmů by si v nabídce měli vybrat to své. Škála snímků je totiž velmi rozmanitá. Ty naročné zřejmě uspokojí tři polské
filmy, které biograf v Tyršových sadech uvede v rámci...

Režisér filmu Probudím se včera bude v letním kině
TISK , Datum: 26.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
... „Od půl desáté večer uvedeme komedii Probudím se včera režiséra Miloslava Šmídmajera, který se promítání osobně
zúčastní,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstupné je zdarma. Profesor češtiny Petr Kovář si
uvědomí, že v životě miloval pouze jedinou dívku. Byla to...

Drama v pardubickém letním kině. Policisté odřízli oběšence URL
WEB , Datum: 26.07.2013 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jaroslav Hubený , Vydavatel: Mafra, a.s.
Návštěvníci letního kina v Pardubicích se stali ve čtvrtek kolem dvaadvacáté hodiny svědky mimořádného dramatu. Současně s
filmem Pátrání po bin Ládinovi sledovali pátrání policie po muži, který hodlal ukončit svůj život v Tyršových sadech
sebevraždou. "V jednu chvíli to bylo opravdu dramatick...

Nenechte si ujít
TISK , Datum: 27.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...bude patřit tematicky životopisnému filmu Váňa (viz foto). Pohár tohoto legendárního žokeje se na pardubickém závodišti
pojede hned druhý den. Pardubické  letní  kino  promítá zdarma každý večer od půl desáté. „Zítra se mohou návštěvníci těšit
na americký akční film Transformers 3 režiséra Michaela...

Šéf letního kina: poslední dva roky už akci nedotujeme
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...To se nakonec po letech stalo, proto nám nepřijde zcela standardní, když radní nyní mají najednou v plánu vypsat soutěž na
provozování kina. Pardubické  letní  kino  není totiž v podstatě nic hmatatelného. Je pouze značkou, projektem, byť
pořádaným na pozemku města a za jeho podpory. S tímto projektem...

Šéf pardubického  letního  kina : Poslední dva roky už akci nedotujeme URL
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Šéf pardubického  letního  kina : Poslední dva roky už akci nedotujeme URL
WEB , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
... To se nakonec po letech stalo, proto nám nepřijde zcela standardní, když radní nyní mají najednou v plánu vypsat soutěž na
provozování kina. Pardubické  letní  kino  není totiž v podstatě nic hmatatelného. Je pouze značkou, projektem, byť
pořádaným na pozemku města a za jeho podpory. S tímto...

Letní kino uvede film o Romech
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 12 , Autor: (zp) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...tip Na dvě hodiny Na dnešní večer pardubické  letní  kino  připravilo promítání nepříliš známého snímku s názvem Je to jen
vítr od maďarského tvůrce Bence Fliegaufa. Tento hraný celovečerní film zpracovává reálné události z Maďarska z roku 2008,
kdy se v zemi odehrála série otřesných rasových útoků...

Čtěte zítra v Pardubickém deníku
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
V úterním vydání Pardubického deníku se dozvíte i to, jaký další zajímavý program si pro své příznivce přichystalo Pardubické
letní  kino .

Letní kino promítne drama Je to jen vítr
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: (mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...patřit fanouškům napínavého dramatu. „Od půl desáté večer zdarma uvedeme snímek Je to jen vítr,“ láká před plátno filmové
příznivce promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. „Film Je to jen vítr zachycuje jeden den v životě romské rodiny
kdesi na okraji malého městečka. Otec je pryč za...

VZÁCNÉ NÁVŠTĚVY V „LETŇÁKU“
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko

Jezdíme se škodovkou formuli 1 a můžeme být rádi, že na ty závody vůbec někdo chodí
TISK , Datum: 30.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: Kristýna Turečková , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko/U nás doma
...režisérem Miloslavem Šmídmajerem o jeho filmové tvorbě, Miloši Formanovi i o názorech na českou kinematografii Téma
Pardubického deníku: Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech Pardubice – Páteční pozvání do Pardubického
letního  kina  přijal MILOSLAV ŠMÍDMAJER (na snímku Luboše...

Chuck Norris a akční hvězdy zachrání kino
TISK , Datum: 30.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko/U nás doma
...oblíbených akčních hrdinů jako Brucem Willisem, Jasonem Stathamem, Arnoldem Schwarzeneggerem a nově také s
Chuckem Norrisem,“ uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstupné je jako vždy zdarma.
Postradatelní se dají opět dohromady poté, co je tajný agent Ústřední...

VÁŇU PŘIJEL PŘEDSTAVIT PRODUCENT ŠAFER
TISK , Datum: 30.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko/U nás doma

Třiďte odpad s Pardubickým letním kinem v „Tyršákách“!
TISK , Datum: 31.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Markéta Markovcisová , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...filmový spot na téma třídění odpadu,“ sdělil radní Kroutil Zaujalo nás Pardubice – Začátkem letošních prázdnin odstartoval již
osmý ročník Pardubického  letního  kina , jehož promotérem je Jan Motyčka. Po roční pauze se oblíbená akce prázdnin opět
navrátila do výjimečných prostor Tyršových sadů v...

V letním kině dnes čeká chameleon v košili
TISK , Datum: 31.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pět pohromadě, kultura
...– Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech je opět připraveno promítat. „Od půl desáté večer uvádíme animovaný
western Rango o chameleonovi. Režíroval ho Gore Verbinski, který je známý například díky Pirátům z Karibiku,“ řekl promotér
Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstup je jako...

Žhavé kubánské rytmy u koktejlového baru
TISK , Datum: 01.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: (len) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Východní Čechy / Tipy na víkend
...tentokrát Pardubice po stezce Viléma z Pernštejna, a to od 13 hodin. Ohodinu později bude v parku promenádní koncert
Živaňanky. Pardubice – Pardubické  letní  kino  v pátek nabídne dokumentární snímek Heleny Třeštíkové Život s Kašparem.
Na sobotní večer je připraveno promítání dramatu 7 dní hříchu....

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA PHILA SPECTORA UKÁŽE LETNÍ KINO
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA PHILA SPECTORA UKÁŽE LETNÍ KINO
TISK , Datum: 01.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy

Třeštíková v biografu bude žít s Kašparem
TISK , Datum: 02.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...dnes promítat dokument Heleny Třeštíkové (na snímku). „Od jednadvaceti hodin uvedeme časosběrný dokument Život s
Kašparem,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstupné je jako vždy zdarma. Třeštíková Špalka
sledovala 23 let Helena Třeštíková strávila celých...

Nedělní večer plný adrenalinu URL
WEB , Datum: 02.08.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: Věra Nevečeřalová , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
Pardubice - Letní kino v Tyršových sadech patří už osm let mezi hlavní prázdninové atrakce. O jeho oblíbenosti svědčí vysoká
návštěvnost v kterýkoliv hrací den. Tuto neděli 4. srpna lákají pořadatelé návštěvníky na dobrodružný film, lezeckou exhibici i
zážitek na stěně. Pardubice - Letní kino v Tyr...

Lezecká stěna a drama budou v letním kině
TISK , Datum: 03.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...– Návštěvníci Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech o víkendu mohou v biografu prožít více než dvanáct
dramatických dnů. Užijí si také lezeckou stěnu. „Dnes promítáme české drama 7 dní hříchů, zítra pak americkobritský film 127
hodin. Oba jsou inspirované skutečnými událostmi,“ uvedl...

V letním kině se bude šplhat po stěně
TISK , Datum: 03.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...zemí. „Tahle disciplína si díky své nenáročnosti na vybavení a zkušenosti získává velkou popularitu hlavně u začínajících
lezců,“ říká šéf Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler. Kdo bude mít chuť, může si ...

Letní kino dnes láká na adrenalinové zážitky URL
WEB , Datum: 04.08.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kultura
...- Téměř interaktivní podívanou nabídne dnes svým divákům pardubické  letní  kino . Od devíti hodin večer je na programu
film 127 hodin. Už od sedmi si ale všichni zájemci mohou otestovat svoji odvahu, fyzickou zdatnost i kondici a vyzkoušet si
slaňování či lezení po umělé stěně. Letní kino v...

Timberlake bude bojovat o čas
TISK , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...tip na 2 hodiny Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech promítá i dnes večer, kdy si diváci mohou zadarmo dojít na
americký sci-fithriller Vyměřený čas v hlavní roli s Justinem Timberlakem. Děj filmu, který se začne promítat od 21 hodin, se
odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze...

Letní kino
TISK , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...vůbec nic. Jde o čas Pardubice – V drsném prostředí žijí postavy z filmu Vyměřený čas, který dnes od jednadvaceti hodin
zadarmo uvede Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech. „V jejich světě se žije jen do pětadvaceti let,pak každý musí získat
nějaký čas navíc, nebo zemře. Časem se tam i vše...

Letní kino jelo v Tyršových sadech na černo – ihned muselo skončit
TISK , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: Hradecký deník , Strana: 4 , Autor: (sejk) , Vytištěno: 19 600 , Čtenost: 19 314 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Hradecko
...v pátek večer rozbalil o dost skromnější promítací aparát za pomníkem rudoarmějce a začal na zámeckou zeď promítat film.
Jenže na rozdíl od Pardubického  letního  kina , které má k produkci všechna povolení a filmy promítá po zaplacení
autorského poplatku, tento druhý projekt na tom byl opačně. „Na...

Další kino v Tyršových sadech jelo „na černo“. Muselo skončit
TISK , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (sejk) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...večer rozbalil svůj o dost skromnější promítací aparát za pomníkem rudoarmějce a začal na zámeckou zeď promítat film.
Jenže na rozdíl od Pardubického  letního  kina , které má k produkci všechna nezbytná povolení a filmy promítá po zaplacení
autorského poplatku, tento druhý projekt na tom byl přesně...

Další kino v Pardubicích jelo "na černo". Muselo skončit URL
WEB , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...večer rozbalil svůj o dost skromnější promítací aparát za pomníkem rudoarmějce a začal na zámeckou zeď promítat film.
Jenže na rozdíl od Pardubického  letního  kina , které má k produkci všechna nezbytná povolení a filmy promítá po zaplacení
autorského poplatku, tento druhý projekt na tom byl přesně...

Šest tučňáků a Jim Carrey se v komedii vypraví do letňáku
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Šest tučňáků a Jim Carrey se v komedii vypraví do letňáku
TISK , Datum: 07.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...– Rodinnou komedii Pan Popper a jeho tučňáci s Jimem Carreym v hlavní roli dnes od jednadvaceti hodin mohou zhlédnout
návštěvníci Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech. „Vypráví příběh úspěšného newyorského podnikatele, jemuž se
však nedaří v osobním životě. Utíká také od všech zásadních...

Náš tip Vztah Hemingwaye ukáže letní kino
TISK , Datum: 08.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko/inzerce
... „Snímek vypráví jeden z největších milostných příběhů 20. století. V hlavních rolích jsou Clive Owen a Nicole Kidmanová,“
uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že promítání začne v devět hodin večer a vstupné je zdarma. Z
milostného románku literárního génia Ernesta...

Pardubice prožijí polské filmové léto URL
WEB , Datum: 08.08.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: Věra Nevečeřalová , RU / den: 10 000 , Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.
...- Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech bude tento víkend hostit festival polských filmů. Diváci se dočkají válečných
dramat: V temnotě, Katyň a Sibiriáda. Pardubice - Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech bude tento víkend hostit festival
polských filmů. Diváci se dočkají válečných dramat:...

Závody mopedů i historická dramata
TISK , Datum: 08.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (bn) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Východní Čechy/tipy na víkend
...pak může dostihy prožívat intenzivněji,“ podotkl respektovaný střelec, který se netají láskou ke koním už od útlého dětství.
Pardubice – Pardubické  letní  kino  zve i o víkendu diváky na bezplatné promítání v pardubických Tyršových sadech. Na
programu budou vždy od 21 hodin polská dramata. Vsobotu...

Letní kino čeká polské filmové léto
TISK , Datum: 09.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Temnotě, Katyň, Sibiriáda. Tři velké příběhy čekají o víkendu pardubické  letní  kino  v parku PARDUBICE Pardubické  letní
kino , ve kterém se každý prázdninový večer promítá zdarma, bude tento víkend hostit festival polských filmů. Diváci se v
Tyršových sadech dočkají válečných dramat, bezcitného...

Uprostřed prázdnin ovládne letní kino temnota
TISK , Datum: 09.08.2013 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 2 , Autor: (lok) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 8 831 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický kraj
...podle typických hollywoodských schémat, nejde o černobílý svět. V roce 2011 byl snímek dokonce nominován na Oscara,“
prozradil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Neopomněl dodat, že letní kino je zdarma a začíná tradičně ve
dvacet jedna hodin. ...

Pardubické  letní  kino  připravilo polský filmový víkend URL
WEB , Datum: 09.08.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...- Pardubické  letní  kino , které o prázdninách denně promítá v Tyršových sadech, připravilo na tento víkend festival
polských filmů. Na diváky čekají dramatické příběhy spojené s druhou světovou válkou vytvořené známými režiséry. Jeden ze
snímků bude uveden v české předpremiéře, sdělil promotér...

V pardubickém letním kině odstartuje dnes přehlídka polských filmů
RÁDIO , Datum: 09.08.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 5 , Poslechovost pořadu: 2 153 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
Lucie HAMPLOVÁ, moderátorka V pardubickém letním kině odstartuje dnes přehlídka polských filmů. Diváci uvidí tři snímky,
každý od jiného režiséra, ale časově na sobě navazující. Promítat se začíná v jednadvacet hodin, pokračuje provozovatel
letního kina Jan Motyčka. Jan MOTYČK...

Letní kino promítne snímek o temné stránce polské historie URL
WEB , Datum: 10.08.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: msu , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Krátké zprávy
...- Pardubické  letní  kino  má dnes na programu snímek Katyň. Od 21 hodin se na plátně v Tyršových sadech otevře příběh
katyňského masakru, kolem něhož vznikla řada kontroverzí a nejasností. Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve snímku
zpracovává jednu z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr...

Další příběhy z války budou v letním kině
TISK , Datum: 10.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
... „Dnes od jednadvaceti hodin uvedeme snímek Katyň slavného režiséra Andrzeje Wajdy. V neděli promítneme Polskou
sibiriádu,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Katyň je o jedné z nejtemnějších událostí polských dějin,
kdy v roce 1940 sovětská tajná policie NKVD zmasakrovala 22...

Letní kino promítá snímek Dluh
TISK , Datum: 12.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...i po tolika letech. Dřív než se o něm dozví věřitel a srazí trojici hrdinů z piedestalu. Taková je zápletka snímku Dluh, který
dnes promítá pardubické  letní  kino . ...
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Dnes bude promítání letního kina na Dluh
TISK , Datum: 12.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...tip Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech zve dnes všechny příznivce filmu na americké drama
Dluh. Projekce se vstupem zdarma začíná ve 21 hodin. „Snímek zobrazuje rok 1965 a osudy třech mladých agentů, kteří se
vrací domů jako hrdinové, poté co ve Východním Berlíně...

Východní Čechy se potýkaly s bouří a začala tenisová Pardubická juniorka
TISK , Datum: 12.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl, krt) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...týden dal Pondělí 5. srpna – Do rána odstraňovali hasiči následky ničivé bouře, která silně zasáhla východní Čechy. Úterý 6.
srpna – Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech promítalo velkofilm s Meryl Streepovou Železná lady. Středa 7.srpna –
Lékárna Pardubické krajské nemocnice byla opět...

Náš tip
TISK , Datum: 13.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...Tyršových sadech zve dnes večer na Královský víkend v roce 1939 Pardubice – Kalendář sice ukazuje, že je dnes úterý 13.
srpna, návštěvníci Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech však od jednadvaceti hodin prožijí Královský víkend v
roce 1939. „Každý občas potřebuje rozptýlení od...

Letní kino zamíří do doby ledové
TISK , Datum: 14.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... PARDUBICE Pardubické  letní  kino  dnes nabídne v pořadí už třetí pokračování animované filmové série s názvem Doba
ledová. Zavede hlavní hrdiny i diváky do ohromného podzemního světa dinosaurů. Je to země nebezpečí, ohromných tvorů,
rostlin pojídajících mamuty, země plná tajemných míst. Věčný...

V srdci bouře se dnes večer ocitne letní kino
TISK , Datum: 15.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: Michal Skladan , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...produkce televize HBO nabízí pohled na život britského ministerského předsedy Winstona Churchilla. Hraje ho Brendan
Gleeson,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že se promítá od jednadvaceti hodin a vstupné je
zdarma. Churchill hrál roli v boji proti nacismu Za druhé...

Z Doby ledové se Pardubické  letní  kino  přenese do stínu
TISK , Datum: 16.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: Hana Rubišarová , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...– Středeční Doba ledová přilákala do Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech velký počet diváků. Převládaly
tentokrát děti, které se podle hlasitých salv smíchu velice dobře bavily. Nikoho z dětí i dospělých neodradily ani chladné noční
teploty, které navíc trefně podkreslovaly ledové...

V letním kině lidé zažijí lásku a budou utíkat z vězení
TISK , Datum: 17.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...plynoucí ze vztahů ve snímku není nouze. „V neděli u nás diváci uvidí scifi Útěk z MS1, což je vesmírná věznice,“ konstatoval
promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. MS1 je vězení pro ty největší zločince, které se nachází mimo Zemi. Přímo
uprostřed vesmíru. Zavítá sem na humanitární...

Mladí tenisté bojovali na Pardubické juniorce, folkaři se sešli na zámku
TISK , Datum: 19.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (krt) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...týden dal Pondělí 12. srpna – Odstartovala Pardubická juniorka. Úterý 13. srpna – Pardubické  letní  kino  promítalo
britskou komedii režiséra Rogera Michella Královský víkend. Středa 14.srpna – Čtenáře Deníku jsme informovali, že dva bývalí
členové Dostihového spolku byli obviněni ze zpronevěry. ...

Letní kino míří do finále URL
WEB , Datum: 20.08.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kultura
...- Srpen se přehoupl do druhé poloviny a s ním i program Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech. Na diváky však
stále čekají kvalitní filmy i neopakovatelná atmosféra letních večerů. Hlavní je, aby projekcím přálo i počasí. Letní kino nabízí
divákům až do konce srpna pestrý program. Na řadu...

Bourneův odkaz uvede letní kino
TISK , Datum: 20.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...– Zatím poslední film s agentem Jasonem Bournem Bourneův odkaz dnes od jednadvaceti hodin uvede Pardubické  letní
kino . „Snímek navazuje na Bournovo ultimátum, v němž agent Jason Bourne zlikvidoval tajný vládní program společně s jeho
tvůrci,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka....

V kině se dá Země do pohybu
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V kině se dá Země do pohybu
TISK , Datum: 20.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...tip Na dvě hodiny Pardubické  letní  kino  bude zřejmě před dnešním promítáním rušnější než obvykle. Na řadě je totiž
snímek Ledová doba 4, na které se, pokud jim to rodiče povolí, chystá i řada dětí. Snímek má podtitul Země v pohybu, což
vystihuje úvadní zápletku děje. Krysoveverčák Scratt se svou...

Tip pro vás
TISK , Datum: 21.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (aja) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...Mannyho, Ellie a jejich dospívající dcery Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a bláznivého krysoveverčáka
Scratta uvede Pardubické  letní  kino  dnes večer od jednadvaceti hodin. „Snímek navazuje hlavními postavami a dějovou
linkou na předchozí díly. Celý příběh se točí kolem mamutí...

ČÍSLO DNE
TISK , Datum: 24.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
... Další dva filmy promítne o víkendu Pardubické  letní  kino . „Dnes bude psychologické drama Vedlejší účinky o problémech
mladého páru. V neděli pak veleúspěšné životopisné drama Králova řeč,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. Král Jiří VI.
musel vyléčit svou vadu řeči, aby mohl v rádiu...

Festival vína na zámku a vzpomínka na srpnovou okupaci roku 1968
TISK , Datum: 26.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...týden dal Pondělí 19. srpna – Pardubické  letní  kino  mělo promítat film Méďa. Kvůli nepřízni počasí se však projekce
neuskutečnila. Úterý 20. srpna – Pardubické  letní  kino  promítalo film Bourneův odkaz. Středa 21.srpna – Do redakce
Pardubického deníku zavítaly děti z příměstského tábora v ABC...

Letní kino uvede premiéru filmu o životě hokejistů
TISK , Datum: 26.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Vrcholem srpnového programu pardubického  letního  kina  se má v pátek stát premiéra dokumentární veselohry Jana a
Adama Novákových, podávající zprávu o armádním hokeji za socialismu Pušky, puky, pivo a psi. „Kde jinde uvést film o hokeji
než ve městě hokeje,“ uvedl šéf letního kina Tomáš Drechsler. ...

V kině je Nepřítel pod ochranou
TISK , Datum: 27.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...tip Na dvě hodiny Pardubické  letní  kino  dnes nabízí americký akční snímek s názvem Nepřítel pod ochranou. Matt Weston
sice pracuje u CIA, ale přesto se pekelně nudí. Jeho pověřením je spravovat tajné vězení CIA v Kapském Městě, v němž dosud
nebyl nikdo „ubytován“. Hned první „host“ ale bude z...

Náš tip
TISK , Datum: 27.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...pod ochranou bude dnes večer na plátně Pardubického  letního  kina  Pardubice – Už jen pět snímků letos promítne
Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech, které celé dva měsíce obyvatelům a návštěvníkům Pardubic zpříjemňuje
prázdninové večery. „Dnes večer je na programu mysteriózní thriller Nepřítel...

Hokejisté Hašek, Golonka a Holík míří do Pardubic URL
WEB , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. , Rubrika: regiony
... Vstup na projekce je již tradičně zcela zdarma a promítat se začíná v devět hodin večer. Pardubické novinky informoval Jan
Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina . (ds, foto: arch.) Více zpráv z regionu na Pardubickenovinky.cz ...

Hokejisté Hašek, Golonka a Holík míří do Pardubic URL
WEB , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000 , Vydavatel: Easy Communications s.r.o. , Rubrika: regiony
... Vstup na projekce je již tradičně zcela zdarma a promítat se začíná v devět hodin večer. Pardubické novinky informoval Jan
Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina . (ds, foto: arch.) Více zpráv z regionu na Pardubickenovinky.cz ...

V kině bude Bettie Page
TISK , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...tip Na dvě hodiny Pardubické  letní  kino  dnes nabízí snímek s názvem Ta známá Bettie Page. Vyprávění diváky z nedělních
kázání rázem přenese do New Yorku 50. let, kde Bettie řízením náhod začíná kariéru pin-up-girl. Pózuje před různými fotografy
a dostává zakázky v četných obskurních a dobře...

Bombova dcera se ocitne v Království lesních strážců
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Bombova dcera se ocitne v Království lesních strážců
TISK , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...hodin večer na programu americký animovaný rodinný film Království lesních strážců, jenž měl světovou premiéru v květnu,“
uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstupné do biografu je jako vždy zdarma. Sto dva minut
trvající snímek je o bystré, statečné a tvrdohlavé...

Ze Soukromé vzpoury četaře Dominika Haška vznikl dokument Pušky, puky, pivo a psi
TISK , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 9 , Autor: (td, mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...premiéra se uskuteční už tento pátek od devíti hodin večer v letním kině v Tyršových sadech. „Je to logické i proto, že
pořadatelé Pardubického  letního  kina  jsou zároveň oficiálními distributory tohoto mého snímku. Měl jsem s nimi skvělou
zkušenost, když jsem v Pardubicích uváděl svůj předchozí...

Ta známá Bettie Page bude dnes večer v letním kině
TISK , Datum: 29.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Karolína Frýdová , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...se proslavila jako pinup girl. Pózovala na masově produkovaných fotografiích Pardubice – Jednu z posledních možností
navštívit letos Pardubické  letní  kino  budou mít diváci dnes večer. Od jednadvaceti hodin se bude v Tyršových sadech
zadarmo promítat americké životopisné drama s názvem Ta známá...

V Čechách je lepší pivo a víc srandy, říká režisér Novák
TISK , Datum: 30.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Nový dokumentární film Pušky, puky, pivo a psi dnes v letním kině v Tyršových sadech na pardubické premiéře uvede autor
snímku režisér Jan Chicago Novák. Pardubičtí lidé už mohli v Americe působícího umělce vidět na dvou speciálních projekcích
v pivovaru a nemocnici. PARDUBICE Dokumentární režisér...

Pardubické  letní  kino  přichystalo na dnešní večer malý hokejový svátek
TISK , Datum: 30.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pad) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
Hokejové legendy Hašek, Golonka a Holík míří do Pardubic. Díky premiéře dokumentu Pušky, puky, pivo a psi Pardubice –
Pardubice a hokej patří odjakživa k sobě, stejně jako Praha a Karlův most. Důkazem toho je i chystaná dnešní premiéra v
letním kině. O slavnostní tečku za letošním úspěšným osmým r...

Premiéra filmu o hokejistech
TISK , Datum: 30.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...tip Na dvě hodiny Pardubické  Letní  kino  Pernštějn dnes uvede premiéru dokumentárního filmu Jana a Adama Novákových
Pušky, puky, pivo a psi. Snímek mapuje život profesionálních hokejistů za éry „rozvinutého“ socialismu. Prostřednictvím
dobových skvostů z archivu Armádního filmu a intimních...

V Čechách je lepší pivo a víc srandy, říká režisér filmu o hokeji Novák URL
WEB , Datum: 30.08.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s.
Novou dokumentární veselohru o profesionálních hokejistech za socialismu s názvem Pušky, puky, pivo a psi uvede v pátek v
letním kině v Tyršových sadech na pardubické premiéře autor snímku režisér Jan Chicago Novák. Dokumentární režisér a
spisovatel emigroval před téměř pětačtyřiceti lety do americ...

Finiš letního kina. V hlavní roli dokumenty
TISK , Datum: 02.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...DVOŘÁK Pardubice – Letošní sezona Pardubického  letního  kina , které zcela zdarma promítalo po celou dobu prázdnin v
Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy, je úspěšně za námi. Atraktivní tituly přilákaly do romantického prostředí
městského parku opět několik tisíc návštěvníků. „Jsme...

Finiš letního kina patřil dokumentům
TISK , Datum: 02.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Letošní sezona Pardubického  letního  kina , které zcela zdarma promítalo po celou dobu prázdnin v Tyršových
sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy, je úspěšně za námi. O finále se postaraly zajímavé dokumenty režiséra Jana
Nováka. ...12

Tečku obstaral hokej
TISK , Datum: 05.09.2013 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 3 , Vytištěno: 821 575 , Čtenost: 866 353 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubicko

Letní kino skončilo, ale začíná Filmový klub
TISK , Datum: 09.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: Iveta Koubková , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...– Sezona Pardubického  letního  kina  skončila, ale ani na podzim bez filmů nebudete. Filmový klub totiž pro zájemce
připravil nejen na měsíce září a říjen další várku snímků různého druhu. Padesátileté výročí A aby toho nebylo málo, letošní
rok je jubilejním. „V září je tomu přesně padesát let od...
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Anketa: Překvapil vás něčím prezident?
TISK , Datum: 14.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...NE. Nepřekvapil, ale utvrdil v tom, že je schopný člověk a že to, co říká, myslí vážně a chce věci dotáhnout do konce. Jan
Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina  NE. Nemohl mě ničím překvapit, protože to bylo mé první osobní setkání s
hlavou státu v životě, neměl jsem srovnání. Petr...

Anketa: Jakou máte vzpomínku na léto?
TISK , Datum: 21.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...pardubický člen Akademie populární hudby Letošní léto jsem strávil vzhledem k horku na mé chalupě u lesa s bazénem. Jan
Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina  Samozřejmě promítání v Tyršových sadech, kde jsem strávil asi 70 dní v
letním kině. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra...

Letní kino hlásí díky počasí rekordní sezonu
TISK , Datum: 24.09.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn má za sebou další, v pořadí již osmý ročník. Poté, co z Tyršových sadů zmizely lavičky,
altánky a promítací kabina, hlásí pořadatelé hned několik letošních rekordů. Tím prvním je největší počet představení. „Počasí
nám letos nepřálo pouze čtyři dny. Navíc jsme s...

Osmá sezona letního kina přinesla několik prvenství
TISK , Datum: 25.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: Jan Motyčka , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko/U nás doma
...a především více než padesát tisíc nadšených a spokojených návštěvníků. Zdá se, že osmý ročník jedné z nejoblíbenějších
prázdninových akcí, Pardubického  letního  kina  Pernštejn, se nemohl vydařit lépe. Není tedy divu, že si může připsat hned
několik prvenství. Šest desítek večerů Tím prvním je...

Jaké bylo letní kino v Tyršových sadech
TISK , Datum: 25.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Téměř ideální počasí, šedesátka filmů, komfortní zázemí, romantická atmosféra městského parku a padesát tisíc
diváků. Takové bylo Pardubické  letní  kino .... 8

Rekordní léto kina. Nejnavštěvovanější, nejsušší, nejklidnější URL
WEB , Datum: 28.09.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  Pernštejn má za sebou další, v pořadí již osmý ročník. Poté, co z Tyršových sadů zmizely lavičky,
altánky a promítací kabina, hlásí pořadatelé hned několik letošních rekordů. Tím prvním je největší počet představení. "Počasí
nám letos nepřálo pouze čtyři dny. Navíc jsme...

Dětská léčebna v Janských Lázních otevřela biograf URL
WEB , Datum: 05.10.2013 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000 , Vydavatel: Easy Communications s.r.o.
...biografy spíše zavírají. Rozhodně to ale není tím, že by mezi lidmi o projekce nebyl zájem. Dobré kino si své diváky vždycky
najde,“ říká šéf Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler, který se rozhodl „lázeňákům“ se startem biografu pomoci. A
moc dobře ví, o čem mluví. Jeho prázdninový biograf pod...

Dětská léčebna v Janských Lázních otevřela biograf URL
WEB , Datum: 05.10.2013 , Zdroj: kralovehradeckenovinky.cz , RU / den: 40 000 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.
...biografy spíše zavírají. Rozhodně to ale není tím, že by mezi lidmi o projekce nebyl zájem. Dobré kino si své diváky vždycky
najde,“ říká šéf Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler, který se rozhodl „lázeňákům“ se startem biografu pomoci. A
moc dobře ví, o čem mluví. Jeho prázdninový biograf pod...

Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních otevřela bývalé kino URL
WEB , Datum: 07.10.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Tomáš Plecháč , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Stalo se
...spíše zavírají. Rozhodně to ale není tím, že by mezi lidmi o projekce nebyl zájem. Dobré kino si diváky vždycky najde," řekl šéf
Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler, který se startem biografu v Janských Lázních pomáhal. Zdejší kino by v
budoucnu mohli navštěvovat také další děti, které...

Vesna otevřela kino pro děti
TISK , Datum: 07.10.2013 , Zdroj: Krkonošský deník , Strana: 1 , Autor: ALEŠ VANÍČEK , Vytištěno: 19 600 , Čtenost: 5 294 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...biografy spíše zavírají. Rozhodně to ale není tím, že by mezi lidmi o projekce nebyl zájem. Dobré kino si své diváky vždycky
najde,“ říká šéf Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler, který se rozhodl „lázeňákům“ se startem biografu pomoci. A
moc dobře ví, o čem mluví. Jeho prázdninový biograf...

Anketa Pardubického deníku: Kam spadne váš hlas v předčasných volbách?
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Anketa Pardubického deníku: Kam spadne váš hlas v předčasných volbách?
TISK , Datum: 26.10.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko - u nás doma
...jednotlivých stran. Ptala jsem se lidí, kteří se mnou pracují a sbírala poznatky. Rozhodnu se až na místě. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického  letního  kina  V nastávajících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
budu volit rozhodně lidi, které dobře znám a kteří pro tento...

Víkendová porota Pardubického deníku: Co říkáte na krizi v ČSSD?
TISK , Datum: 02.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (zlu) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...vyústěním situace, která v ČSSD dlouhodobě panovala a lidé uvnitř strany o ní podle mého názoru museli vědět. Jan
Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Současná situace okolo ČSSD rozhodně neprospívá naší zemi. Pánové
z této strany by tuto krizi měli co nejdříve a co nejlépe a...

Otázka na víkend: Myslíte si, že letos
TISK , Datum: 09.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...hodně práce, hlavně se svými psy, protože ti sníh vůbec nemají rádi, zebou je tlapky a ani sůl jim neprospívá. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického  letního  kina  Asi určitě nebude. Podle dlouhodobé, ale i aktuální meteorologické situace sníh s
vysokou mírou pravděpodobnosti na území města...

Otázka na víkend: Co jste dělali 17. listopadu 1989, v den sametové revoluce?
TISK , Datum: 16.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...manžel mi to nedoporučil kvůli veliké nebezpečnosti. Chodili jsme však s dítětem na ramenou tady před divadlo. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Co jsem dělal přesně v pátek 17. listopadu 1989, si nepamatuji, ale o
několik dní později jsem se bez vědomí mých rodičů...

Otázka na víkend: Co si myslíte o zřízení lanovky z Dukly na vlakové nádraží?
TISK , Datum: 23.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...asi jediným městem v České republice, které by vyřešilo přechod z velkého sídliště na vlakové nádraží lanovkou. Jan
Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Myslím si, že ve městě je více důležitějších investic nejen do
dopravy, ale i do všech oblastí celkově. Spíše bych tipoval...

Otázka na víkend: Jak přivítáte advent?
TISK , Datum: 30.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa, zlu) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...se na rozsvícení vánočního stromečku. Zkrátka, moje neděle se ponese ve znamení úplného předvánočního těšení. Jan
Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Občas musím bohužel trávit víkendy doháněním pracovních
restů. Takže se obávám, že první adventní neděli budu nucen trávit z...

Otázka na víkend: Co říkáte na unikátní celorepublikový projekt Česko zpívá koledy?
TISK , Datum: 07.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...takových podobných akcí jen přibývalo, neboť by díky nim bylo určitě na tomto světě plném násilí a zloby lépe. Jan Motyčka,
programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Skvělá pozitivní akce, která spojuje celou Českou republiku. Probouzí v
lidech optimistickou náladu a energii. Evokuje v...

Otázka na víkend: Jak vnímáte vánoční trhy na náměstí?
TISK , Datum: 14.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...a spíše chodí nakupovat na Pernštýnské náměstí než do obchodů. Pozitivní ohlasy na trhy dostáváme i od cizinců. Jan
Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jsem rád, že Vánoční trhy byly letos prodlouženy a nebudou
trvat jen do 15. prosince, jak to bylo v plánu. Jen za 220...

Kolik peněz dostane Pardubické  letní  kino ?
TISK , Datum: 17.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...jsme Pardubice – Kolik peněz dostane Pardubické  letní  kino ? To by mohlo být jasné už po dnešním jednání městského
zastupitelstva. Kolik dá město? „Počítáme s tím, že Pardubické  letní  kino  by mělo mít svůj samostatný řádek v rozpočtu. V
současné době je na něj vyčleněno 400 tisíc korun,“...

Unikátní letní kino musí bojovat o přežití
TISK , Datum: 19.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura východní čechy
...– Jak dlouho bude muset Pardubické  letní  kino  každý rok potupně žebrat o podporu? Jeden z divácky
nejnavštěvovanějších kulturních projektů v kraji, který za dobu letních prázdnin přiláká do romantického prostředí pardubických
Tyršových sadů na šest desítek bezplatných filmových projekcí pod širým...

Pardubické  letní  kino  nedostalo, kolik chtělo. Hrozí výběrové řízení URL
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Pardubické  letní  kino  nedostalo, kolik chtělo. Hrozí výběrové řízení URL
WEB , Datum: 19.12.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s.
Bude i příští prázdniny promítat v pardubickém parku bezplatné letní kino? Zatím se zdá, že asi ano. Ovšem je otázka, v jakém
rozsahu a kvalitě. Zastupitelé na svém úterním zasedání totiž neposlali biografu částku, kterou jeho provozovatel Jan Motyčka
požadoval. "Politici pro kino schválili ...

Otázka na víkend: Co by vás pod stromečkem nejvíc potěšilo?
TISK , Datum: 21.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (zlu) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubické vánoce
...nějaké zvířátko. Zvířátkamámmoc ráda, domamámtakovou malou zoologickou. Živý dárekměpod stromečkem potěší vždy. Jan
Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Vobecné rovině bych si přál, aby všichni byli zdraví a šťastní.
Aaby mezi lidmi bylo více slušnosti a lásky. Osobně...

Unikátní letní kino v Pardubicích musí bojovat o přežití URL
WEB , Datum: 21.12.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...tisíc korun, která nakonec byla schválena," vysvětlil náměstek pardubické primátorky František Brendl. Víc než milion Jenže
rozpočet Pardubického  letního  kina  je 1,2 milionu korun. „Při zachování stávajícího rozsahu a kvality nelze další ročník
letního kina s podporou města 400 tisíc korun...

Otázka na víkend: Budete si do nového
TISK , Datum: 28.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa, mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...nedávám. Mám spíše přání, a to, aby rok, do kterého zanedlouho vstoupíme, byl mnohem lepší než ten rok minulý. Jan
Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn V podstatě si žádné zásadní předsevzetí do nového roku
2014 nedávám. Nic konkrétního, snad jen, abych mohl být prospěšný...

Dominátor plánuje návrat k hokeji, náměstkyně hejtmana se chystá sloučit gymnázia s univerzitou
TISK , Datum: 31.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 ,
Čtenost: 7 818 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: U nás doma
...skončíš, tak už nehraješ. Jak říkám, nikdy neříkej nikdy,“ řekl nejlepší gólman planety. Letní kino chystá celoroční provoz
Provozovatelé Pardubického  letního  kina  žádají, aby jim město zvýšilo příspěvek na provoz. Podle zcela věrohodných
informací se tak pravděpodobně stane, ovšem radní za to...

Dominátor plánuje návrat k hokeji, gymnázium se sloučí s univerzitou URL
WEB , Datum: 31.12.2013 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...tak už nehraješ. Jak říkám, nikdy neříkej nikdy," řekl nejlepší gólman planety. Letní kino chystá celoroční provoz
Provozovatelé Pardubického  letního  kina  žádají, aby jim město zvýšilo příspěvek na provoz. Podle zcela věrohodných
informací se tak pravděpodobně stane, ovšem radní za to budou...
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Jak volí osobnosti: ani hlas pro Fischera a Zemana
TISK , Datum: 11.01.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Z ankety pardubické redakce MF DNES by neměli radost šéfové agentur, které dělají volební průzkumy, ani lidé z týmů favoritů
prezidentské volby. Duo Fischer - Zeman nevolí nikdo. Boduje Schwarzenberg. 

PARDUBICE Pokud by názory jedenáctky oslovených osobností z Pardubického kraje věrně odrážely nálady ve společnosti, z
volebních průzkumů před dnešními prezidentskými volbami by se staly jen bezcenné cáry papíru plné chyb. 
Favorizovaní Jan Fischer a Miloš Zeman by se do druhého kola nedostali ani náhodou. V tom by naopak nechyběl ministr
zahraničí Karel Schwarzenberg a europoslankyně Zuzana Roithová. 
„Osobně ji znám z několika akcí a vždy na mě dělala velmi dobrý dojem. Je to inteligentní dáma s dobrým vystupováním,“ říká
třeba chartistka a disidentka Jarmila Stibicová. V čem se naopak průzkumy evidentně nemýlí, je vysoký zájem o volby. Všichni
oslovení k volbám určitě půjdou a často svou volbu berou velmi odpovědně. Doslova rozbor situace si udělal náměstek
pardubické primátorky František Brendl. 
„O volbu se pečlivě zajímám, sleduji debaty. Nejlepší dojem na mě udělala Zuzana Roithová, ale volit ji nebudu. Dám raději hlas
Karlovi. Ten má větší šance dostat se do druhého kola,“ uvedl mladý politik a ve svém rozboru jde ještě dál. 
„Nerad bych si ve druhém kole vybíral ze dvou exkomunistů Fischera a Zemana. Pokud ta situace ale nastane, volím pana
Miloše, to je jasné,“ uvedl Brendl a přiznal se, že se velmi nechá ovlivnit údaji z volebních průzkumů. V tom ale určitě není sám. 
„Průzkumy mají obrovský význam, dokonce si myslím, že větší než nějaké volební kampaně. Občas je vidět, která agentura má
ke kterému kandidátovi blíže. Osobně však na to nedbám a svůj hlas dám Vladimíru Franzovi,“ uvedl provozovatel
pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Několik respondentů není ještě rozhodnuto, kdo jejich hlas dostane. Jiní jsou, ale nechtějí to prozradit. Možná i proto, že mají
ve volbě i další želízka než jen to, kdo bude novou hlavou státu. 
„Vůbec by mi nevadilo, kdyby se stal prezidentem někdo, koho už umím imitovat. A koho všeho umím? Tak to vám pro jistotu
neřeknu,“ uvedl letohradský bavič Václav Faltus. Možná stojí za to dodat, že Miloše Zemana má nastudovaného více než
poctivě. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, s přispěním Jiřího K. Růžičky
Foto autor:   Foto: archiv
Foto popis:   Vítěz ankety Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg získal v anketě MF DNES jednoznačně nejvíce hlasů.

Zpět
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Prázdninový provoz pardubického  letního  kina  je opět nejistý URL
WEB , Datum: 29.01.2013 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562 , Rubrika: Zpravodajstvi
Pardubice mají jednu naprosto ojedinělou prázdninovou záležitost. A tou je promítání letního kina, kam mohou chodit diváci po
celé dva měsíce zcela zdarma. Minulý rok se kino kvůli plánované rekonstrukci parku v centru města přemístilo z Tyršových
sadů do prostoru vedle skateparku. O penězích a umístění kina se loni rozhodovalo tři dny před zahájením promítání, takže si
provozovatelé prošli opravdu zátěžovými a stresovými situacemi. Jestli se zastupitelé z loňské situace poučili, zatím není jasné.

Letošní 8. ročník letního promítání je i přes úspěšnost celého projektu nejistý. „Všichni letní kino chceme, ale částka, kterou na
něj chceme uvolnit, je pro provozovatele letního kina nedostatečná. Víme to, protože jsme tuto diskuzi vedli loni. Nicméně
výsledek je zatím takový, že Rada doporučila a schválila podpořit letní kino částkou 200 tisíc korun,“ říká náměstek primátorky
František Brendl.Jenže to rozhodně nestačí. Rozpočet na pořádání jednoho ročníku je v této chvíli 1, 2 milionu korun.
Provozovatel letního kina proto potřebuje od města nejméně polovinu.„S menší podporou nejsme schopni letní kino
zrealizovat,“ upozorňuje provozovatel kina Jan Motyčka.Loni radnice schválila peníze necelé čtyři dny před prázdninami. Teď
radní Brendl slibuje, že zastupitelé rozhodnou o financích daleko dříve:„Letos budeme rychlejší. Poučili jsme se z loňského
vývoje. Bude to seriozní i k ostatním partnerům, kteří letní kino podporují. Myslím si, že by bylo seriózní, kdybychom se o tom
pobavili na březnovém zasedání zastupitelstva.“ Pardubické  letní  kino  je fenomén. Tento ojedinělý projekt funguje sedm let.
Promítá se po dobu letních prázdnin každý den a diváci mají vstup zdarma. Šest ročníků se odehrálo v Tyršových sadech, loni
se poprvé promítalo kvůli plánované rekonstrukci parku vedle pardubického skateparku. Za existenci tohoto filmového svátku
mohli diváci vidět téměř 400 filmů, mohli se setkat s režiséry i herci, například s Jurajem Herzem nebo Fero Feničem. Jenom
loni navštívilo prázdninové letní kino okolo 40 tisíc diváků.Druhou otázkou, kterou si město i provozovatel pokládá, je umístění
letního kina. Opakuje se totiž stejná situace jako loni.„V tuto chvíli je to skatepark, kde bylo letní kino v loňském roce. Myslím si,
že je to místo, které se stalo plnohodnotnou náhradou za Tyršovy sady. V případě, že by náhodou nezačala rekonstrukce
Tyršových sadů, tak bychom určitě stáli o to se tam ještě třeba na jeden rok vrátit. Ale vnímám to tak, že místo skateparku je v
podstatě jisté,“ vysvětluje provozovatel kina Jan Motyčka. Každopádně Tyršovy sady jsou stále ve hře.„Pan Motyčka mě již
musí mít trochu za blázna, protože mu již druhý rok říkám, že Tyršovy sady jsou v rekonstrukci nebo těsně před ní. A proto že
nepřipadají v úvahu, protože je tam staveniště. No ale dva roky tam bohužel žádné staveniště není, je tam ta hrůza jako
vždycky. Pakliže to situace dovolí a projekt by měl být definitivně odložen, není důvod, proč tam neudělat letní kino. I když já
dělám vše pro to, aby už tam to staveniště konečně bylo,“ uvádí náměstek primátorky František Brendl.Největší park v centru
Pardubic nabízí bezesporu letnímu kinu výbornou atmosféru. Jestli tam ale letní kino bude, nebo ne, je až druhotné. Tím
nejdůležitějším pro existenci tohoto projektu jsou peníze. Vše tak záleží na tom, jak rozhodnou v březnu zastupitelé.Letní kino v
Pardubicích o prázdninách bude, ale bude mobilní Romantiku letního kina si mohou po 20 letech dopřát lidé v Liberci Letní
kino v Pardubicích bude i v příštím roce Obyvatelé Chrudimi se snaží zachránit areál letního kina, sepisují petici Kinobus
dopravního podniku vyráží na své letní filmové turné po PrazeKarlovy Vary obnovily provoz v letním kině

Prázdninový provoz pardubického  letního  kina  je opět nejistý URL
WEB , Datum: 29.01.2013 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Naďa Kubínková , Rubrika: Film
Pardubice mají jednu naprosto ojedinělou prázdninovou záležitost. A tou je promítání letního kina, kam mohou chodit diváci po
celé dva měsíce zcela zdarma. Minulý rok se kino kvůli plánované rekonstrukci parku v centru města přemístilo z Tyršových
sadů do prostoru vedle skateparku. O penězích a umístění kina se loni rozhodovalo tři dny před zahájením promítání, takže si
provozovatelé prošli opravdu zátěžovými a stresovými situacemi. Jestli se zastupitelé z loňské situace poučili, zatím není jasné.

Letošní 8. ročník letního promítání je i přes úspěšnost celého projektu nejistý. „Všichni letní kino chceme, ale částka, kterou na
něj chceme uvolnit, je pro provozovatele letního kina nedostatečná. Víme to, protože jsme tuto diskuzi vedli loni. Nicméně
výsledek je zatím takový, že Rada doporučila a schválila podpořit letní kino částkou 200 tisíc korun,“ říká náměstek primátorky
František Brendl.Jenže to rozhodně nestačí. Rozpočet na pořádání jednoho ročníku je v této chvíli 1, 2 milionu korun.
Provozovatel letního kina proto potřebuje od města nejméně polovinu.„S menší podporou nejsme schopni letní kino
zrealizovat,“ upozorňuje provozovatel kina Jan Motyčka.Loni radnice schválila peníze necelé čtyři dny před prázdninami. Teď
radní Brendl slibuje, že zastupitelé rozhodnou o financích daleko dříve:„Letos budeme rychlejší. Poučili jsme se z loňského
vývoje. Bude to seriozní i k ostatním partnerům, kteří letní kino podporují. Myslím si, že by bylo seriózní, kdybychom se o tom
pobavili na březnovém zasedání zastupitelstva.“ Pardubické  letní  kino  je fenomén. Tento ojedinělý projekt funguje sedm let.
Promítá se po dobu letních prázdnin každý den a diváci mají vstup zdarma. Šest ročníků se odehrálo v Tyršových sadech, loni
se poprvé promítalo kvůli plánované rekonstrukci parku vedle pardubického skateparku. Za existenci tohoto filmového svátku
mohli diváci vidět téměř 400 filmů, mohli se setkat s režiséry i herci, například s Jurajem Herzem nebo Fero Feničem. Jenom
loni navštívilo prázdninové letní kino okolo 40 tisíc diváků.Druhou otázkou, kterou si město i provozovatel pokládá, je umístění
letního kina. Opakuje se totiž stejná situace jako loni.„V tuto chvíli je to skatepark, kde bylo letní kino v loňském roce. Myslím si,
že je to místo, které se stalo plnohodnotnou náhradou za Tyršovy sady. V případě, že by náhodou nezačala rekonstrukce
Tyršových sadů, tak bychom určitě stáli o to se tam ještě třeba na jeden rok vrátit. Ale vnímám to tak, že místo skateparku je v
podstatě jisté,“ vysvětluje provozovatel kina Jan Motyčka. Každopádně Tyršovy sady jsou stále ve hře.„Pan Motyčka mě již
musí mít trochu za blázna, protože mu již druhý rok říkám, že Tyršovy sady jsou v rekonstrukci nebo těsně před ní. A proto že
nepřipadají v úvahu, protože je tam staveniště. No ale dva roky tam bohužel žádné staveniště není, je tam ta hrůza jako
vždycky. Pakliže to situace dovolí a projekt by měl být definitivně odložen, není důvod, proč tam neudělat letní kino. I když já
dělám vše pro to, aby už tam to staveniště konečně bylo,“ uvádí náměstek primátorky František Brendl.Největší park v centru
Pardubic nabízí bezesporu letnímu kinu výbornou atmosféru. Jestli tam ale letní kino bude, nebo ne, je až druhotné. Tím
nejdůležitějším pro existenci tohoto projektu jsou peníze. Vše tak záleží na tom, jak rozhodnou v březnu zastupitelé.Letní kino v
Pardubicích o prázdninách bude, ale bude mobilní Romantiku letního kina si mohou po 20 letech dopřát lidé v Liberci Letní
kino v Pardubicích bude i v příštím roce Obyvatelé Chrudimi se snaží zachránit areál letního kina, sepisují petici Kinobus
dopravního podniku vyráží na své letní filmové turné po PrazeKarlovy Vary obnovily provoz v letním kině
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Zastupitelé rozhodnou o provozu pardubického  letního  kina  v březnu
RÁDIO , Datum: 29.01.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 3 , Poslechovost pořadu: 6 896

Ota GUTWIRTH, moderátor 
Zastupitelé rozhodnou o provozu pardubického  letního  kina  v březnu. Nejprve budou muset schválit finanční příspěvek ve
výši 600 tisíc korun. Rozpočet dvouměsíčního promítání stojí zhruba 1,2 milionu. Druhou otázkou je umístění letního kina.
Provozovatel Jan Motyčka by si přál, aby ho diváci našli v Tyršových sadech.

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina v Pardubicích 
Tyršovy sady byly prvním místem konání letního kina a v podstatě do dneška mají tak trochu nepřekonatelnou atmosféru pro
pořádání tohohle projektu, takže my, kdyby to bylo trochu možné, bychom v Tyršových sadech byli rádi, na druhou stranu to
nejlepší z míst, které byly v nabídce, byl prostor skateparku. Loňský ročník ukázal, že je to místo pro pořádání letního kina
vhodné a že i tam si najdou cestu pardubičtí filmoví nadšenci.

Ota GUTWIRTH, moderátor 
V případě Tyršových sadů se opakuje loňská situace, letní kino muselo tehdy najít jiné místo kvůli plánované rekonstrukci
parku, ta nakonec nezačala, přesto se kino přestěhovalo do prostoru vedle pardubického skateparku. Náměstek primátorky
František Brendl teď doufá, že letos stejná situace nenastane.

František BRENDL, náměstek pardubické primátorky 
Při jednání s panem Motyčkou, já už jsem to říkal, že on mě musí mít trochu za blázna, protože já už mu druhý rok říkám, že
Tyršovy sady jsou v podstatě v rekonstrukci nebo těsně před ní a že nepřipadají v úvahu, protože v podstatě je tam staveniště,
ale dva roky už tam bohužel žádný staveniště není, je tam ta hrůza jako vždycky a samozřejmě, pakliže to situace dovolí a ten
projekt by měl, řeknu, být definitivně odložen, tak asi není důvod, proč tam neudělat letní kino, i když já dělám všechno proto,
aby konečně tam to staveniště bylo.

O existenci tradičního prázdninového letního kina v Pardubicích rozhodnou zastupitelé v březnu
RÁDIO , Datum: 29.01.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 5 , Poslechovost pořadu: 2 153

Václav PILNÝ, moderátor 
O existenci tradičního prázdninového letního kina v Pardubicích rozhodnou zastupitelé v březnu. Musí mu nejen schválit
finance na jeho provoz, ale také určit místo, kde ho diváci najdou. V úvahu připadají dvě varianty Tyršovy sady a prostor vedle
skateparku. Jak prozradil provozovatel Jan Motyčka, jediné, co je v tuto chvíli jisté, že začátek promítání bude už před
prázdninami.

Jan MOTYČKA, provozovatel pardubického  letního  kina  
Té dramaturgii nepomáhá příliš to, že nevíme do poslední chvíle, jestli kino bude. Vycházejme z toho, že letní kino bude, pak by
začlo 28. června v pátek, což je o několik dní dříve, než bylo zvykem, a začlo by festivalem Polské filmové léto, což bude
celostátní projekt, který by slavnostně začal v Pardubicích. Bude to několik dní promítání nových polských filmů za podpory
polské televize a doufejme i Polského kulturního institutu.
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Pardubická radnice chce v letním kině zavést vstupné
TISK , Datum: 05.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Vedení města se letos rozhodlo snížit dotaci pro letní kino. Navrhuje, ať lidé platí aspoň nízké vstupné. Podle provozovatele
Jana Motyčky to ale znamená konec. Jednání však ještě budou pokračovat.

PARDUBICE Přestože současná vláda na radnici před volbami slibovala, jak moc chce zachovat v Pardubicích letní promítání
zdarma, vypadá to, že letní kino nejspíš skončilo. Po loňském navýšení dotací, které jsou nutné pro to, aby lidé mohli chodit na
filmy pod širým nebem zdarma, letos město snížilo příspěvek ze šesti set na dvě stě tisíc korun.
„To je v podstatě to samé, jako konec letního kina v Pardubicích,“ říká provozovatel kina Jan Motyčka. Uvádí, že vedení města
žádá o padesátiprocentní příspěvek na celoprázdninovou akci, jejíž celkové náklady jsou kolem 1,2 milionu korun. “Sedm let
jsme kino dotovali ze svého, to už ale nejde. Mám pocit, že se peníze na kulturní akce rozdělují podle toho, jak je kdo u politiků
oblíbený, a ne podle kulturního přínosu nebo podle toho, kolik akci navštíví lidí,“ dodal Motyčka. Podle primátorky Štěpánky
Fraňkové je za snížením dotace doporučení kulturní komise, aby kino vybíralo vstupné. „Pokud by se platila symbolická částka,
třeba deset korun, eliminovali by se lidé, kteří tam chodí, aniž by se chtěli na nějaký film dívat,“ řekla primátorka. Vybírání
vstupného však Motyčka považuje za nemožné. „Museli bychom každý den oplotit veřejné místo, což je technicky i finančně tak
náročné, že se vybírání vstupného nevyplatí,“ uvedl. Primátorka dodala, že ale jednání nejsou u konce a že se další prostor k
argumentaci ještě najde.
Jenomže Motyčka zároveň poukazuje na seznam nejvýznamnějších kulturních událostí letošního roku, který sestavila radnice.
Letní kino na seznamu není. Z hlediska významnosti se tak před akci, kterou navštěvuje každý rok desetitisíce lidí, dostala
například taneční soutěž O perníkovou pantofli, Čertovská merenda nebo Kuličkiáda. „Dost mě to překvapuje,“ komentuje
zveřejněný seznam starosta prvního pardubického obvodu Jaroslav Menšík. „Připadá mi absurdní, že taková věc, jako je letní
kino, na seznamu kulturních akcí na tento rok není,“ dodal.
Říká, že jeho obvod si uvolnit dotaci na akci, která beztak slouží lidem celého města, ze svých prostředků dovolit nemůže.
Pokud bychom dostávali peníze z hracích automatů, nebyl by problém peníze na kino najít. Jenže letos nedostaneme ani
korunu z těchto peněz. Rozpočet tak přijde o sedmnáct milionů," dodal Menšík. První obvod, v jehož území se letní kino koná,
tak může pouze intervenovat na radnici, aby nejnavštěvovanejší kulturní akce ve městě podpořila. Před posledními
komunálními volbami se přitom strany ve svých volebních slibech předháněly v tom, jak se zasadí o zachování kina.
Celoprázdninové promítání pod širým nebem totiž v jiných městech nemají a za osm sezon se na filmy do Tyršových sadů,
případně vloni na louku ke skateparku, navyklo chodit kolem padesáti tisíc lidí. „Chceme, aby v Tyršových sadech bylo
zachováno letní kino,“ nebo „Chceme, aby Pardubice byly městem, kde se dá nejen pracovat, ale i bavit,“ jsou hesla z
volebního programu sdružení Pardubáci, kteří mají na radnici na starost kulturu prostřednictvím náměstka primátorky Františka
Brendla.
Teď to vypadá, že současní radní naopak nechají letní kino propadnout do říše vzpomínek. „Dotace dvě stě tisíc znamená
konec letního kina. Jenom půjčovné vyjde na 120 tisíc, a to jen díky dlouhodobým dobrým vztahům, které se nám podařilo s
distributory vytvořit. Jinak se cena za půjčovné pohyboval kolem dvou set tisíc,“ řekl Motyčka. Dodal, že s navrhovanou dotací
se lidé v Pardubicích dočkají maximálně týdenního promítání na mobilní plátno.
Provoz letního kina měl přitom namále i vloni. Také před rokem se radnice zdráhala přiklepnout na promítání požadovanou
dotaci, kino navíc muselo skončit svou tradici působení v Tyršových sadech.
Tam totiž měla ještě před prázdninami začít rekonstrukce parku, a tak se promítací kabina a plátno přestěhovaly na louku mezi
bývalým lihovarem a skateparkem v blízkosti hlavního nádraží. Dodnes přitom v Tyršových sadech žádné práce neprobíhají.
» Více čtěte na str. B3

FAKTA Pardubické  letní  kino

Promítání pod širým nebem zdarma začalo v Pardubicích v roce 2006. Promítalo se v Tyršových sadech, vloni se kvůli
plánované opravě parku muselo kino přesunout na louku mezi bývalým lihovarem a skateparkem u hlavního nádraží. Oprava
Tyršových sadů však dodnes nezačala. Kino původně začínalo s dotací od města 200 tisíc korun.
pořadatelská firma však vloni odmítla dotovat provoz ze svého a dohodla se s radnicí na navýšení dotace na 600 tisíc korun.
Letos však kulturní komise města opět chce dotaci snížit na 200 tisíc korun. Letní kino navštěvuje ročně kolem padesáti tisíc
lidí, součástí akce jsou i návštěvy herců nebo režisérů, kteří přijíždějí uvést svůj film. Do Pardubic tak už zavítali například
režiséři Fero Fenič nebo Juraj Herz. Pokud dojde ke snížení dotace, obávají se provozovatelé letního kina ukončení tradice a
konce letního promítání pod širým nebem.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: Michal Klíma, MAFRA
Foto popis:   Oblíbená zábava Do letního kina si v Pardubicích našlo cestu každé léto několik desítek tisíc lidí.
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Zpět
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Nechceme kazit značku letní kino, říká jeho provozovatel
TISK , Datum: 05.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Pokud radnice letos přidělí letnímu kinu skutečně navrhovaných 200 tisíc korun dotaci, bude to znamenat podle jeho
provozovatele Jana Motyčky konec letní romantiky v Pardubicích. Za osm sezon se na film přišly podívat statisíce lidí a z kina,
za které se neplatí vstupné a které promítá po celé prázdniny, se stal fenomén známý nejen v Pardubicích.

PARDUBICE Už vloni až do posledních dnů před prázdninami nebylo jasné, zdali vůbec pardubické  letní  kino  bude. Nakonec
kvůli tomu začaly projekce o několik dnů později než plánovaný první prázdninový den.
„Je to škoda, hlavně po diváky. Čím více času totiž máme na vyjednávání, tím lepší filmy jsme schopni zajistit,“ řekl Jan
Motyčka.

* Jaké jsou vlastně celkové náklady na letní kino a proč požadujete právě 600 tisíc korun?

Celkové náklady jsou 1,2 milionu korun, vše je samozřejmě přesně rozpočítané a evidované. Abychom zabránili pochybnostem,
všechny položky v rozpočtu jsou uvedeny na našich webových stránkách. Už vloni padlo pár pochybností o úměrnosti výše
dotace rozsahu akce. Proto vše transparentně zveřejnujeme. Tento krok by podle mého názoru měli navíc učinit pořadatelé
všech akcí, spolufinancovaných městem. Naopak součástí rozpočtu není řada položek, které hradíme v rámci provozu naší
agentury, přestože nedílně souvisejí s provozem kina, například náklady na telefony, pronájem kanceláře a další. Dotace 600
tisíc korun je vzhledem k rozsahu akce opravdu minimum. Přijde mi divné, proč má akce, která trvá celé prázdniny dostat 200
tisíc korun, a například jednodenní dožínky dostávají 120 tisíc korun.

* Ale míru dotace z celkových nákladů jste stanovili vy. Není proto jen strašení, že kino skončí, pokud bude příspěvek jen 200
tisíc?

Pokud bude dotace taková, tak je to zcela jistě konec kina. Rozhodně v tom rozsahu, v jakém jsou na ně lidé zvyklí.

* Kolik lidí vlastně letní promítání navštěvuje?

To se těžko počítá, na každý film je to jiné. Za prázdniny to ale bývá kolem čtyřiceti až padesáti tisíc lidí.

* Argumentujete tím při jednání s radnicí?

My tím samozřejmě argumentujeme, ale to přece každý ví, kolik tady chodí lidí do letního kina. Argument města je, že v
rozpočtu na kulturu je pět milionů a ty se musejí mezi akce rozpočítat. Přitom ale Kulturní centrum dostává patnáct milionů
korun. Při jednáních s radnicí se ke mně dostala doporučení, že je třeba pozitivně lobbovat za letní kino. Ale proč? Lobbovat
má smysl, když je více stejných , podobných, nebo dokonce horších akcí, a já chci prosadit tu svou. Pardubické  letní  kino  je
ale unikátní akce v celé republice, tak proč za ni mám lobbovat?

* Budete ještě nějak bojovat za vyšší dotaci?

Oslovím znovu dopisem radní a zastupitele, kde se jim budu snažit vysvětlit, jaké potřebujeme dotace a že za 200 tisíc se letní
kino na celé prázdniny udělat nedá. Zaznívá také názor, ať vybíráme, třebas symbolické, vstupné. To ale není příliš
proveditelné. Jednak bychom přišli o zmíněný fenomén všem přístupné kulturní zábavy, ale hlavně: promítáme na veřejně
přístupných místech, kam přes den lidé mohou volně chodit. To bychom museli každý večer park nebo louku oplotit a pak zase
zábrany sbalit a někam uschovat a zamknout. To by nás stálo víc, než bychom vybrali na vstupném.

* Co tedy bude, když dotace nebude vyšší než těch 200 tisíc?

Stále doufám, že to tak nedopadne.

* Ale pokud ano?

Když bude v podmínkách promítání po celé prázdniny, tak končíme. Pokud ne, jsme schopni udělat třeba týdenní promítání s
mobilní promítačkou. Ale pod jiným názvem, rozhodně takto nebudeme kazit značku Pardubické  letní  kino .

FAKTA Jan Motyčka Zastupitel městského obvodu Pardubice I., provozovatel letního kina a někdejší organizátor pardubické
části Febiofestu se v médiích pravidelně objevuje od roku 2006, kdy poprvé spustil v Tyršových sadech v létě 2006 bezplatné
promítání filmů. Nápad se velmi ujal, za tři roky už kino v parku hlásilo 60 tisíc návštěvníků za sezonu. Ovšem poté přišel
nečekaný pád. V létě 2011 u něj policisté šetřili podezření z daňových deliktů a při domovní prohlídce nalezli sáček s bílým
práškem. Expertiza prokázala, že obsahoval pět gramů pervitinu. Majitel reklamní firmy Attack Media Group však ve vazbě
skončil, protože podle policie připravil stát na daních o částku přes půl milionu korun. Pobyl v ní zhruba půl roku, do Pardubic
se vrátil vloni v lednu.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: Michal Klíma, MAFRA
Foto popis:   Jan Motyčka Už vloni v létě obtížně zařizoval start pardubického  letního  kina . Letos je situace ještě horší.
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V Pardubicích provozuje kulturu monopol, ročně inkasuje 15 milionů URL
WEB , Datum: 13.02.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988
Z Kulturního centra na Dubině se během posledních let stal monopolní provozovatel pardubické kultury. Pořádá veškeré
městské kulturní akce a převzalo i provoz institucí, jako jsou galerie Mázhaus nebo kulturní dům na Hronovické. Čelí ovšem
kritice, že ani s vysokými dotacemi neodvádí dobrou práci.

V roce 2010 byly dotace města na provoz 7,9 milionů korun. Na letošek už dostalo 15,6 milionů. Například kvůli tomu, že
převzalo provoz Informačního centra. Teď má pod sebou osm kulturních institucí.

"Stále se rozrůstáme. Teď jsme dostali patnáct milionů z rozpočtu, ale kdyby každá z těch organizací, jako je třeba kulturní dům
na Hronovické nebo Divadlo 29 měly fungovat samostatně, tak by byly náklady třikrát vyšší," uvedla ředitelka Centra Romana
Vojířová. 

Jenomže s tím, jak do Centra tečou rok od roku větší peníze z městské kasy, chybí zároveň tlak na to, aby se kvalita
pardubické kultury zlepšovala. 

Tím, jak radnice převedla odpovědnost na Kulturní centrum, zbavila se třeba i povinnosti vypisovat na dodavatele jednotlivých
akcí výběrová řízení. A podle lidí, kteří mají co do činění s pardubickou kulturou, je to na kvalitě i ceně akcí znát.

Sto dvacet tisíc například stojí daňové poplatníky akce, jako jsou Pardubické dožínky, dvě stě tisíc dostanou Vánoční trhy. 

"Nechápu, proč na takové akce musejí jít tak velké prostředky, když jde o komerční záležitosti," řekl provozovatel
pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. On sám by to podle svých slov dokázal organizovat zadarmo. 

"To je věc města, zda tu akce za uvedené peníze chce. My jim dáme rozpočet, za kolik ji uděláme my, a oni se sami mohou
rozhodnout, zda do toho půjdou. Mohou tu akci klidně i zrušit," řekla Vojířová. Vánoční trhy a Dožínky kritizují i někteří politici 

Motyčka není sám, kdo kritizoval úroveň třeba Vánočních trhů. "Jsou věci, které Kulturní centrum dělá dobře. Ale u Dožínek
nebo Vánočních trhů si nejsem jistý. Určitě by stálo za to se nad jejich podobou zamyslet a nějak Centrum nastartovat k lepší
organizaci," řekl Alexandr Krejčíř, zastupitel za opoziční ODS. 

A organizaci podobných akcí kritizuje i náměstek primátorky František Brendl. 

Před dvěma lety vedení města vadilo, že trhy trvaly dva týdny, což odradilo zákazníky i prodejce. "Vybudovat na náměstí na
dva týdny malé městečko, ze kterého utíkali nespokojení prodejci, nebyl dobrý nápad," uvedl Brendl. do PC pro iPad

"Ano, tehdy se nám Vánoční trhy nepovedly. Ale nemyslím si, že tu není tlak na zlepšení služeb. Třeba od stánkařů máme
naopak rychlou zpětnou vazbu, jak se zlepšit," uvedla Romana Vojířová. 

Podobně je pod kritikou i městská galerie Mázhaus. Ta dostává na rok 400 tisíc korun. Přitom na konci roku 2011 nabízeli
městu její převzetí za mnohem lepších finančních podmínek manželé Spolkovi, kteří vedou Galerii Gong. Vedení města však
tehdy vadilo, že by byla galerie zčásti komerční, a ze spolupráce sešlo. 

"To, co následně na radnici vzniklo, je pro mě překvapením. Vůbec jsem u tak málo navštěvované galerie nepochopila, proč
mají tak přemrštěný rozpočet, už jen vzhledem k tomu, jaká je ekonomická situace nejen města, ale i všude kolem," řekla Klára
Spolková z Galerie Gong. 

Brendl obhajuje úroveň výstav tím, že není cílem Mázhausu být galerií, ale výstavním prostorem pro méně známé umělce. 

Proč potom ale tak vysoké dotace? Navíc v Pardubicích je místo, kde mají prostor začínající umělci - galerie Hell Yeah Gallery
ve Smilově ulici. I ta přitom dokáže fungovat na komerční bázi a je soběstačná. 

"Určitě bychom dokázali provozovat i městskou galerii bez dotací tak, aby zbyl dostatečný prostor na městské projekty," řekla
provozovatelka galerie Martina Šarmová. Radnice však dává přednost štědře dotovaným institucím, ke kterým plynou peníze
přes Kulturní centrum Pardubice. 

"Stýkám se hodně s lidmi z kulturní oblasti a oni mi často říkají: Kulturní centrum, těm se žije," dodal zastupitel Krejčíř. 
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Pardubická kultura: miliony získává jediné centrum
TISK , Datum: 13.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Jak se postarat o kulturní akce v Pardubicích? Radní se rozhodli tím pověřit jedinou městskou organizaci. Jenže Kulturní
centrum je kritizované, že ani s vysokými dotacemi neodvádí dobrou práci. 

PARDUBICE Z Kulturního centra na Dubině se během posledních let stal monopolní provozovatel pardubické kultury. Pořádá
veškeré městské kulturní akce a převzalo i provoz institucí, jako jsou galerie Mázhaus nebo kulturní dům na Hronovické, a tomu
odpovídá i nárůst dotací z městské kasy. 
V roce 2010 byly dotace města na provoz 7,9 milionů korun. Na letošek už dostalo 15,6 milionů. Například kvůli tomu, že
převzalo provoz Informačního centra. Teď má pod sebou osm kulturních institucí. „Stále se rozrůstáme. Teď jsme dostali
patnáct milionů z rozpočtu, ale kdyby každá z těch organizací, jako je třeba kulturní dům na Hronovické nebo Divadlo 29 měly
fungovat samostatně, tak by byly náklady třikrát vyšší,“ uvedla ředitelka Centra Romana Vojířová. 
Jenomže s tím, jak do Centra tečou rok od roku větší peníze z městské kasy, chybí zároveň tlak na to, aby se kvalita
pardubické kultury zlepšovala. 
Tím, jak radnice převedla odpovědnost na Kulturní centrum, zbavila se třeba i povinnosti vypisovat na dodavatele jednotlivých
akcí výběrová řízení. A podle lidí, kteří mají co do činění s pardubickou kulturou, je to na kvalitě i ceně akcí znát. Sto dvacet
tisíc například stojí daňové poplatníky akce, jako jsou Pardubické dožínky, dvě stě tisíc dostanou Vánoční trhy. 
„Nechápu, proč na takové akce musejí jít tak velké prostředky, když jde o komerční záležitosti,“ řekl provozovatel
pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. On sám by to podle svých slov dokázal organizovat zadarmo. 
„To je věc města, zda tu akce za uvedené peníze chce. My jim dáme rozpočet, za kolik ji uděláme my, a oni se sami mohou
rozhodnout, zda do toho půjdou. Mohou tu akci klidně i zrušit,“ řekla Vojířová. 

Drahé byly Vánoční trhy i Dožínky 

Motyčka není sám, kdo kritizoval úroveň třeba Vánočních trhů. „Jsou věci, které Kulturní centrum dělá dobře. Ale u Dožínek
nebo Vánočních trhů si nejsem jistý. Určitě by stálo za to se nad jejich podobou zamyslet a nějak Centrum nastartovat k lepší
organizaci,“ řekl Alexandr Krejčíř, zastupitel za opoziční ODS. 
A organizaci podobných akcí kritizuje i náměstek primátorky František Brendl. 
Před dvěma lety vedení města vadilo, že trhy trvaly dva týdny, což odradilo zákazníky i prodejce. „Vybudovat na náměstí na
dva týdny malé městečko, ze kterého utíkali nespokojení prodejci, nebyl dobrý nápad,“ uvedl Brendl. 
„Ano, tehdy se nám Vánoční trhy nepovedly. Ale nemyslím si, že tu není tlak na zlepšení služeb. Třeba od stánkařů máme
naopak rychlou zpětnou vazbu, jak se zlepšit,“ uvedla Romana Vojířová. Podobně je pod kritikou i městská galerie Mázhaus. 
Ta dostává na rok 400 tisíc korun. Přitom na konci roku 2011 nabízeli městu její převzetí za mnohem lepších finančních
podmínek manželé Spolkovi, kteří vedou Galerii Gong. Vedení města však tehdy vadilo, že by byla galerie zčásti komerční, a ze
spolupráce sešlo. 
» 
Pokračování na str. B2 

» Pokračování ze str. B1 
„To, co následně na radnici vzniklo, je pro mě překvapením. Vůbec jsem u tak málo navštěvované galerie nepochopila, proč
mají tak přemrštěný rozpočet, už jen vzhledem k tomu, jaká je ekonomická situace nejen města, ale i všude kolem,“ řekla Klára
Spolková, která dnes vede Galerii Gong. Brendl obhajuje úroveň výstav tím, že není cílem Mázhausu být galerií, ale výstavním
prostorem pro méně známé umělce. 
Proč potom ale tak vysoké dotace? Navíc v Pardubicích je místo, kde mají prostor začínající umělci - galerie Hell Yeah Gallery
ve Smilově ulici. I ta přitom dokáže fungovat na komerční bázi a je soběstačná. 
„Určitě bychom dokázali provozovat i městskou galerii bez dotací tak, aby zbyl dostatečný prostor na městské projekty,“ řekla
provozovatelka galerie Martina Šarmová. Radnice však dává přednost štědře dotovaným institucím, ke kterým plynou peníze
přes Kulturní centrum Pardubice. 
„Stýkám se hodně s lidmi z kulturní oblasti a oni mi často říkají: Kulturní centrum, těm se žije,“ dodal zastupitel Krejčíř. 

***

FAKTA 
Dotace pro Kulturní 
centrum Pardubice 
Rok Dotace 
2010 7,9 milionu 
2011 7,9 milionu 
2012 11,4 milionu 
2013 15,6 milionu 
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Zdeněk Troška:?Podle kritiků jsem nejhorším??režisérem v celém vesmíru URL
WEB , Datum: 18.02.2013 , Zdroj: denik.cz
Pardubice /ROZHOVOR/ - Zdeněk Troška se svou novou komedií Babovřesky zavítal také do pardubického multikina CineStar.
Při této příležitosti jsme se známým režisérem hovořili nejen o tomto filmu a vzniku jeho scénáře, místě natáčení nebo jeho
protagonistech.

"

Co vás vedlo k natočení komedie Babovřesky?
Mám pocit, že v poslední době se u nás zapomnělo dělat obyčejné filmy pro obyčejné lidi. Když to není odsun, tak je to přísun,
když to není estébák, tak je to jiný politik nebo psychopat. Chtěl jsem natočit něco typicky českého. A hlavně – Kelišky jsou
všude, ty jsou nesmrtelné.

Jak jste přišel na název Babovřesky?
Můj asistent bydlí ve vesnici zvané Žabovřesky. Tam řvou žáby. V našem filmu tedy logicky řvou báby.

Jak scénář k Babovřeskám vznikal?
Před pěti lety mi jeden slovenský fanoušek hoštické trilogie Slunce, seno… poslal svůj námět, který se jí podobal. Tehdy jsem
jej odložil, ale když mě producentka Dana Voláková požádala, jestli nemám nějaký námět na lehkou letní komedii, tak jsem si na
něj vzpomněl. Vrátil jsem se k tomu textu, vyškrtal věty, které připomínaly tyto snímky, doplnil ho, upravil a přepsal. Tak vznikl
scénář k Babovřeskám.

Kde neustále berete inspiraci pro další filmy?
Víte, mě pořád napadají různé kraviny. Stačí se jen dívat. Koukám po lidech, který obličej by se mi hodil a pak se dotyčné
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osoby zeptám, zda si nechce zahrát v mém filmu. Někdo řekne, že se stydí a že se bál recitovat i básničku ve škole, další se
rozhodnou to zkusit. Jeden příklad za všechny – byl jsem na autogramiádě v Pardubicích. Proti mně stojí krasavice, otevře
kabelku, vyplivne zuby, šátek dá na hlavu a křičí, že je náhradou za Valerii Kaplanovou. Po čtyřech letech jdeme filmovat a ona
se diví, že jsem si na ni vzpomněl. V Babovřeskách mi hraje bábu s lyžařskou holí.

Čím vás právě Jarmila Bursová z Pardubic zaujala nejvíc?
Zaujala mě tím, že na mě zapůsobila absolutně suverénně. Přišla, předvedla se, řekla si, že buď to Troška vezme, nebo ne.
Věděla, co od ní chci. Je to temperamentní a energická paní, která byla ve svém živlu.

Hlavním dějištěm vašich filmů jsou vesnice. Proč právě ony?
Na vesnici natáčím rád, protože tam jsem doma a mám tam vše odposlouchané. Bydlím teď v Praze v činžáku, tam se neznáme
ani se sousedy na poschodí, kdežto na vesnici se všichni znají až do desátého kolena. A všude, kam jsme při natáčení přijeli,
nám nosili koláče, zákusky, dorty. To bylo úžasné.

A byl při natáčení nějaký problém?
Jediný větší problém byl s církví. Dva faráři nám zakázali točit v jejich kostele. Kdybych u toho byl osobně, asi bych jim rozbil
hubu nebo je alespoň nakopal do koulí. Ale trochu jsem to tušil, že by taková situace mohla nastat, že Trošku nebudou chtít.
Naštěstí ne všechny kostely patří církvím, takže jsme se mohli zařídit jinak.

Ani tentokrát hudba ve filmu netvoří jen pouhou kulisu…
Vybral jsem si osvědčeného kamaráda, se kterým jsem už spolupracoval na čtyřech filmech, Karla Vágnera. Hned v prvním
filmu Bota jménem Melichar zazněl jeho hit Holky z naší školky. Pak následovala série Slunce, seno… Je to přesně třicet let, kdy
jsme tuto trilogii začali točit. Teď jsme se s Karlem znovu sešli a já jsem mu nabídl spolupráci na filmu Babovřesky. Okamžitě
jsme si ujasnili, jak si spolupráci představujeme. Myslím si, že Karel dokázal vytvořit překrásnou letní hudbu, která snímek
rozjasní. Mám velikou radost, že jde film do kin právě v půlce února, kdy je venku sychravo, mlhavo, tma a zima. Hned v prvním
záběru divák pocítí nádhernou atmosféru pravého jihočeského léta. A zatímco ve skutečnosti není ani celková politická situace
příliš dobrá, v Babovřeskách se mají všichni rádi.

S kým jste kromě Karla Vágnera spolupracoval už dříve?
Například představitel starosty Pavel Kikinčuk u mě hrál jako studentík konzervatoře ve Slunce, seno… Postava Šimona
Pláničky se stala jeho první filmovou rolí. Pak jsme se opět sešli po 25 letech při natáčení pohádky Nejkrásnější hádanka. V té
si zahrál proradného hofmistra.

Podle čeho jste vybíral herce?
Když píšu scénář, tak si pochopitelně hned představuji toho kterého herce. Kolikrát se stane, že si k jedné roli připíšu čtyři pět
jmen a pak teprve zvažuji, komu by role tak nejlépe seděla. Stane se také, že zavoláte jednomu herci či herečce a oni se vám
omluví, že už jsou smluvně vázáni u někoho jiného. Tak se volá dalším a dalším, až jsou nakonec obsazeny všechny filmové
role.

Čím to je, že u vás herci tak rádi hrají?
Zřejmě asi proto, že se na place snažím vytvořit ne pracovní, ale kamarádskou náladu. Všichni si tam v podstatě hrajeme a
herci jsou nadšení a před kamerou uvolnění. To vše je potom na výsledku vidět. Není tam žádný stres ani tréma. Když se
scéna náhodou zkazí, tak se prostě jen sjede znova, dokud neřeknu, že je to fajn. Nikdy nezvyšuji hlas. Naopak. Když to někdo
zkazí, tak se tomu všichni zasmějeme. Je to pro celý tým radostná práce.

Jaký je váš vztah k filmovým kritikům?
Já osobně kritiku ani nečtu, jelikož stejně vím, co o mě napíšou. Já si dokonce myslím, že už to mají napsané před tím, než se
začne natáčet. Když to totiž točí Troška, tak je to všechno špatně. Je to přece povrchní, sprosté a o ničem. Takže názory kritiků
ani nemá cenu číst. Podle nich jsem nejhorším režisérem v celém vesmíru. Já ale dělám filmy pro lidi. Víte, všude, kde už jsme
Babovřesky promítali, byla zaplněná kina a publikum se smálo od začátku do konce. Dokonce mi někteří říkali, že půjdou do
kina na Babovřesky znovu, protože jim spousta věci unikla a chtějí si je pořádně vychutnat. Je to tím, že je to film o nás, pro
nás. Největší odměnou je pro mě právě to, když vidím, jak lidé odcházejí z kina s úsměvem na rtech.

Před třiceti lety jste natočil hoštickou trilogii Slunce, seno…, teď to jsou pro změnu Babovřesky. Byly „babky" před třiceti
zlobivější než nyní?
Ony jsou stejné. Kelišová byla samozřejmě nejzlobivější. V Babovřeskách byly všechny disciplinované. (smích) Holky si vytvořily
takový svůj klan a byly pořád spolu i mimo natáčení. Bydlely i na jednom poschodí hotelu. Vznikla tak hezká parta, která
fungovala jako jedna duše a jedno tělo.

Pozoroval jste nějaké proměny představitelek „drben"?
Ze začátku pochopitelně nevěděly, co a jak. Mnohé z nich byly před kamerou poprvé, ale velmi rychle se rozkoukaly.

Jak tyto „drbny" vnímaly profesionální herci?
Všichni se k nim chovali velice shovívavě a mile. Se samozřejmostí je herci přijali do svého spolku. Ani náznak úsměšku se
neobjevil. Naopak jim ti zkušenější radili a dodávali odvahu.

A jaké bylo setkání „babek" s hereckými bardy, jako jsou Lubomír Kostelka nebo Jiří Pecha?
Samozřejmě se na place pohybovali lidé, kteří věděli, o koho jde a měli načtenou celou jejich filmografii. Ale „babky z vesnice",
které možná ani nevěděly, s jakými veličinami mají čest točit, je braly jako sousedy.

Jezdilo za nimi na natáčení i příbuzenstvo? A jak okolí reagovalo na to, že se z nich staly „filmové hvězdy"?
Jen Jarmilku Bursovou vždy přivezla a odvezla její rodina. Za ostatními nikdo nejezdil.

Plánujete už pokračování?
Dodělal jsem poslední korektury scénáře a odevzdal jej. Druhý díl začínáme točit ?21. května a když všechno dobře půjde, do
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roka a do dne se sejdeme na jeho premiéře.
VIZITKA Zdeňka Trošky

Jméno: Zdeněk Troška
Bydliště: Praha, Hoštice
Narozena: 18. května 1953 ve Strakonicích
Rodinný stav: svobodný
Rodina: maminka, mladší bratr Pavel
Záliby: literatura, hudba, historie, vaření, turistika
Knížka na mém nočním stolku: Paměti knížete Felixe Felixoviče Jusupova, které čtu v azbuce.
Film, který mě dostal: Opět mě dostal britský film z roku 1945 Pouto nejsilnější.
Životní krédo: Klid v duši.
Historická postava, kterou obdivuji: Josef II., ale obecně všechny, které něco dokázaly.
Historická postava, kterou pohrdám: Diktátoři jako byl například Adolf Hitler. Obecně pohrdám katolickou církví za všechna ta
zvěrstva, která dělala ve jménu Boha.
Zamilované jídlo a pití: Jsem nadšený všežravec, nejím snad pouze kozí sýr. K pití mám rád čaj nebo rajskou šťávu.
Nejdůležitější rada, jakou jsem dostal od svých rodičů: Nic neřešit s horkou hlavou. Vždycky umět nejprve napočítat do deseti.
Osvědčený způsob, jak se dostávám z chmurné nálady: Dobře se najíst. Dobré jídlo totiž léčí všechny chmury.
Mezník mé tvorby nebo života: Doufám, že jsem teprve v polovině svého tvůrčího života. Mezníkem jsou pro mě veškeré
natočené filmy.
Očima blízkých

Jiří Petr, člen Akademie populární hudby
„Zdeňka Trošku znám už dlouhá léta. Poznal jsem ho, když vydal CD s mluveným slovem a já jsem ho pozval do Pardubic na
autogramiádu. Autogramiád pak bylo ještě několik, například když Zdeněk vydal své kuchařky. Jeho filmy jsou bezprostřední,
stejně jako on. Obdivuji rozsah jeho práce – píše kuchařky, točí filmy, dělá pohádky, režíruje operu… Je to velmi příjemný
člověk, který se dokáže bavit s kýmkoliv. Je to lidumil a rozený vypravěč. Pro ostatní lidi by se rozdal."

Jan Motyčka, provozovatel letního kina
„Pana Trošky si neobyčejně vážím jako umělce, ale zejména jako člověka. Nejúžasnějším zážitkem, který mám s jeho osobností
spojený, však není návštěva Pardubického  letního  kina , kam v minulosti také zavítal. Je to naše společná cesta na malý
filmový festiválek v Opočně, který se konal v roce 2001. Cestou jsme se totiž zastavili v klášteře kousek od Opočna, kde žily
řádové sestry starších ročníků. Zdeňka Trošku znaly už jako malého chlapce z mládí, některé dokonce hrály v jeho filmech.
Jeptišky kolem něho začaly poskakovat a společně na sebe volali svými křestními jmény. Bylo to pro mě opravdu krásné
setkání, na které se nedá zapomenout."

Jana Altmannová, herečka a dabérka
„Na režiséru Zdeňku Troškovi si nejvíc vážím právě toho, jak dokáže být na herce laskavý a milý. Neškrtí je, nikdy nenadává a
má ten správný smysl pro humor. A nejen že moc krásně zpívá, ale umí také opravdu dobře hrát na varhany. Natáčení s ním a
spolupráce na jeho novém filmu Babovřesky, kde mi byla svěřena postava typické vesnické drby Andy, pro mě byla skutečně
tou nejpříjemnější dovolenou. Například takový režisér Jiří Krejčík je pravým opakem Zdeňka Trošky, o čemž svědčí i jeho
přezdívka barrandovský škrtič. Toho se pro změnu mnoho lidí opravdu bojí.""
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Zpět

Podle kritiků jsem nejhorším režisérem v celém vesmíru!“
TISK , Datum: 18.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Rozhovor
Rozhovor týdne s filmovým režisérem a tvůrcem populárních pohádek a komedií Zdeňkem Troškou vedl šéfredaktor
Pardubického deníku Tomáš Dvořák 
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Pardubice – Zdeněk Troška se svou novou komedií Babovřesky zavítal také do pardubického multikina CineStar. Při této
příležitosti jsme se známým režisérem hovořili nejen o tomto filmu a vzniku jeho scénáře, místě natáčení nebo jeho
protagonistech. 

* Co vás vedlo k natočení komedie Babovřesky? 

Mám pocit, že v poslední době se u nás zapomnělo dělat obyčejné filmy pro obyčejné lidi. Když to není odsun, tak je to přísun,
když to není estébák, tak je to jiný politik nebo psychopat. Chtěl jsem natočit něco typicky českého. Ahlavně – Kelišky jsou
všude, ty jsou nesmrtelné. 

* Jak jste přišel na název Babovřesky? 

Můj asistent bydlí ve vesnici zvané Žabovřesky. Tam řvou žáby. V našem filmu tedy logicky řvou báby. 

* Jak scénář k Babovřeskám vznikal? 

Před pěti lety mi jeden slovenský fanoušek hoštické trilogie Slunce, seno... poslal svůj námět, který se jí podobal. Tehdy jsem
jej odložil, ale když mě producentka Dana Voláková požádala, jestli nemám nějaký námět na lehkou letní komedii, tak jsem si na
něj vzpomněl. Vrátil jsem se k tomu textu, vyškrtal věty, které připomínaly tyto snímky, doplnil ho, upravil a přepsal. Tak vznikl
scénář k Babovřeskám. 

* Kde neustále berete inspiraci pro další filmy? 

Víte, mě pořád napadají různé kraviny. Stačí se jen dívat. Koukám po lidech, který obličej by se mi hodil a pak se dotyčné
osoby zeptám, zda si nechce zahrát v mém filmu. Někdo řekne, že se stydí a že se bál recitovat i básničku ve škole, další se
rozhodnou to zkusit. Jeden příklad za všechny – byl jsem na autogramiádě v Pardubicích. Proti mněstojí krasavice, otevře
kabelku, vyplivne zuby, šátek dá na hlavu a křičí, že je náhradou za Valerii Kaplanovou. Po čtyřech letech jdeme filmovat a ona
se diví, že jsem si na ni vzpomněl. V Babovřescích mi hraje bábu s lyžařskou holí. 

* Čím vás právě Jarmila Bursová z Pardubic zaujala nejvíc? 

Zaujala mě tím, že na mě zapůsobila absolutně suverénně. Přišla, předvedla se, řekla si, že buď to Troška vezme, nebo ne.
Věděla, co od ní chci. Je to temperamentní a energická paní, která byla ve svém živlu. 

* Hlavním dějištěm vašich filmů jsou vesnice. Proč právě ony? 

Na vesnici natáčím rád, protože tam jsem doma am ám tam vše odposlouchané. Bydlím teď v Praze v činžáku, tam se neznáme
ani se sousedy na poschodí, kdežto na vesnici se všichni znají až do desátého kolena. A všude, kam jsme při natáčení
přijeli,nám nosili koláče, zákusky, dorty. To bylo úžasné. 

* A byl při natáčení nějaký problém? 

Jediný větší problém byl s církví. Dva faráři nám zakázali točit v jejich kostele. Kdybych u toho byl osobně, asi bych jim rozbil
hubu nebo je alespoň nakopal do koulí. Ale trochu jsem to tušil, že by taková situace mohla nastat, že Trošku nebudou chtít.
Naštěstí ne všechny kostely patří církvím, takže jsme se mohli zařídit jinak. 

* Ani tentokrát hudba ve filmu netvoří jen pouhou kulisu... 

Vybral jsem si osvědčeného kamaráda, se kterým jsem už spolupracoval na čtyřech filmech, Karla Vágnera. Hned v prvním
filmu Bota jménem Melichar zazněl jeho hit Holky z naší školky. Pak následovala série Slunce, seno... Je to přesně třicet let, kdy
jsme tuto trilogii začali točit. Teď jsme se s Karlem znovu sešli a já jsem mu nabídl spolupráci na filmu Babovřesky. Okamžitě
jsme si ujasnili, jak si spolupráci představujeme. Myslím si, že Karel dokázal vytvořit překrásnou letní hudbu, která snímek
rozjasní. Mám velikou radost, že jde film do kin právě v půlce února, kdy je venku sychravo, mlhavo, tma a zima. Hned v prvním
záběru divák pocítí nádhernou atmosféru pravého jihočeského léta. A zatímco ve skutečnosti není ani celková politická situace
příliš dobrá, v Babovřeskách se mají všichni rádi. 

* S kým jste kromě Karla Vágnera spolupracoval už dříve? 

Například představitel starosty Pavel Kikinčuk uměhrál jako studentík konzervatoře ve Slunce, seno... Postava Šimona Pláničky
se stala jeho první filmovou rolí. Pak jsme se opět sešli po 25 letech při natáčení pohádky Nejkrásnější hádanka. Vté si zahrál
proradného hofmistra. 

* Podle čeho jste vybíral herce? 

Když píšu scénář, tak si pochopitelně hned představuji toho kterého herce. Kolikrát se stane, že si k jedné roli připíšu čtyři pět
jmen a pak teprve zvažuji,komuby role tak nejlépe seděla. Stane se také, že zavoláte jednomu herci či herečce a oni se vám
omluví, že už jsou smluvně vázáni u někoho jiného. Tak se volá dalším a dalším, až jsou nakonec obsazeny všechny filmové
role. 

* Čím to je, že u vás herci tak rádi hrají? 

Zřejmě asi proto, že se na place snažím vytvořit ne pracovní, ale kamarádskou náladu. Všichni si tam v podstatě hrajeme a
herci jsou nadšení a před kamerou uvolnění. To vše je potom na výsledku vidět. Není tam žádný stres ani tréma. Když se
scéna náhodou zkazí, tak se prostě jen sjede znova, dokud neřeknu, že je to fajn. Nikdy nezvyšuji hlas. Naopak. Když to někdo
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zkazí, tak se tomu všichni zasmějeme. Je to pro celý tým radostná práce. 

* Jaký je váš vztah k filmovým kritikům? 

Já osobně kritiku ani nečtu, jelikož stejně vím, co omě napíšou. Já si dokonce myslím, že už to mají napsané před tím, než se
začne natáčet. Když to totiž točí Troška, tak je to všechno špatně. Je to přece povrchní, sprosté a o ničem. Takže názory kritiků
ani nemá cenu číst. Podle nich jsem nejhorším režisérem v celém vesmíru. Já ale dělám filmy pro lidi. Víte, všude, kde už jsme
Babovřesky promítali, byla zaplněná kina a publikum se smálo od začátku do konce. Dokonce mi někteří říkali, že půjdou do
kina na Babovřesky znovu, protože jim spousta věci unikla a chtějí si je pořádně vychutnat. Je to tím, že je to film o nás, pro
nás. Největší odměnou je pro měprávě to, když vidím, jak lidé odcházejí z kina s úsměvem na rtech. 

* Před třiceti lety jste natočil hoštickou trilogii Slunce, seno..., teď to jsou pro změnu Babovřesky. Byly „babky“ před třiceti
zlobivější než nyní? 

Ony jsou stejné. Kelišová byla samozřejmě nejzlobivější. V Babovřeskách byly všechny disciplinované. (smích) Holky si vytvořily
takový svůj klan a byly pořád spolu i mimo natáčení. Bydlely i na jednom poschodí hotelu. Vznikla tak hezká parta, která
fungovala jako jedna duše a jedno tělo. 

* Pozoroval jste nějaké proměny představitelek „drben“? 

Ze začátku pochopitelně nevěděly, co a jak. Mnohé z nich byly před kamerou poprvé, ale velmi rychle se rozkoukaly. 

* Jak tyto „drbny“ vnímaly profesionální herci? 

Všichni se k nim chovali velice shovívavě a mile. Se samozřejmostí je herci přijali do svého spolku. Ani náznak úsměšku se
neobjevil. Naopak jim ti zkušenější radili a dodávali odvahu. 

* A jaké bylo setkání „babek“ s hereckými bardy, jako jsou Lubomír Kostelka nebo Jiří Pecha? 

Samozřejmě se na place pohybovali lidé, kteří věděli, o koho jde a měli načtenou celou jejich filmografii. Ale „babky z vesnice“,
které možná ani nevěděly, s jakými veličinami mají čest točit, je braly jako sousedy. 

* Jezdilo za nimi na natáčení i příbuzenstvo? A jak okolí reagovalo na to, že se z nich staly „filmové hvězdy“? 

Jen Jarmilku Bursovou vždy přivezla a odvezla její rodina. Za ostatními nikdo nejezdil. 

* Plánujete už pokračování? 

Dodělal jsem poslední korektury scénáře a odevzdal jej. Druhý díl začínáme točit 21. května a když všechno dobře půjde, do
roka a do dne se sejdemena jeho premiéře. 

***

„Napadají mě různé kraviny. Stačí se jen dívat. Koukám po lidech, který obličej by se mi hodil a pak se dotyčné osoby zeptám,
zda si nechce zahrát v mém filmu. Někdo řekne, že se stydí, že se bál recitovat i básničku ve škole, další se rozhodne to zkusit.“

„Za autora hudby jsem si vybral Karla Vágnera, se kterým jsem už spolupracoval na čtyřech filmech. Hned v prvním filmu Bota
jménem Melichar zazněl jeho hit Holky z naší školky. Pak následovala série Slunce, seno... Je to už 30 let, co jsme trilogii začali
točit.“ 

„Všichni si při natáčení v podstatě hrajeme a herci jsou nadšení a před kamerou uvolnění. To vše je potom na výsledku vidět.
Není tam žádný stres ani tréma. Když se scéna zkazí, tak se prostě jen sjede znova, dokud neřeknu, že je to fajn. Nikdy
nezvyšuji hlas.“ 

„Já osobně kritiku ani nečtu, jelikož stejně vím, co o mě napíšou. Já si dokonce myslím, že už to mají napsané před tím, než se
začne natáčet. Když to totiž točí Troška, tak je to všechno špatně. Je to přece povrchní, sprosté a o ničem. Takže názory kritiků
ani nemá cenu číst. Já ale dělám filmy pro lidi.“ 

Příští pondělí si na této dvoustraně můžete přečíst rozhovor s Danou Minaříkovou z Nového Města nad Metují. Její umělecké
jméno zní Sahar a věnuje se orientálnímu tanci. Nejen sama tančí, ale také pořádá kurzy orientálního tance ve východních
Čechách, má taneční školu a s úspěchem vystupuje doma i v cizině. 

Vizitka 

Jméno: Zdeněk Troška 

Bydliště: Praha, Hoštice 

Narozena: 18. května 1953 ve Strakonicích 

Rodinný stav: svobodný 

Rodina: maminka, mladší bratr Pavel 

Záliby: literatura, hudba, historie, vaření, turistika 
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Knížka na mém nočním stolku: Paměti knížete Felixe Felixoviče Jusupova, které čtu v azbuce. 

Film, který mě dostal: Opět mě dostal britský film z roku 1945 Pouto nejsilnější. 

Životní krédo: Klid v duši. 

Historická postava, kterou obdivuji: Josef II., ale obecně všechny, které něco dokázaly. 

Historická postava, kterou pohrdám: Diktátoři jako byl například Adolf Hitler. Obecně pohrdám katolickou církví za všechna ta
zvěrstva, která dělala ve jménu Boha. 

Zamilované jídlo a pití: Jsem nadšený všežravec, nejím snad pouze kozí sýr. K pití mám rád čaj nebo rajskou šťávu. 

Nejdůležitější rada, jakou jsem dostal od svých rodičů: Nic neřešit s horkou hlavou. Vždycky umět nejprve napočítat do deseti. 

Osvědčený způsob, jak se dostávám z chmurné nálady: Dobře se najíst. Dobré jídlo totiž léčí všechny chmury. 

Mezník mé tvorby nebo života: Doufám, že jsem teprve v polovině svého tvůrčího života. Mezníkem jsou pro mě veškeré
natočené filmy. 

Očima blízkých 

Jiří Petr, člen Akademie populární hudby 

„Zdeňka Trošku znám už dlouhá léta. Poznal jsem ho, když vydal CD s mluveným slovem a já jsem ho pozval do Pardubic na
autogramiádu. Autogramiád pak bylo ještě několik, například když Zdeněk vydal své kuchařky. Jeho filmy jsou bezprostřední,
stejně jako on. Obdivuji rozsah jeho práce – píše kuchařky, točí filmy, dělá pohádky, režíruje operu... Je to velmi příjemný
člověk, který se dokáže bavit s kýmkoliv. Je to lidumil a rozený vypravěč. Pro ostatní lidi by se rozdal.“ 

Jan Motyčka, provozovatel letního kina 

„Pana Trošky si neobyčejně vážím jako umělce, ale zejména jako člověka. Nejúžasnějším zážitkem, který mám s jeho osobností
spojený, však není návštěva Pardubického  letního  kina , kam v minulosti také zavítal. Je to naše společná cesta na malý
filmový festiválek v Opočně, který se konal v roce 2001. Cestou jsme se totiž zastavili v klášteře kousek od Opočna, kde žily
řádové sestry starších ročníků. Zdeňka Trošku znaly už jako malého chlapce z mládí, některé dokonce hrály v jeho filmech.
Jeptišky kolem něho začaly poskakovat a společně na sebe volali svými křestními jmény. Bylo to proměopravdu krásné setkání,
na které se nedá zapomenout.“ 

Jana Altmannová, herečka a dabérka 

„Na režiséru Zdeňku Troškovi si nejvíc vážím právě toho, jak dokáže být na herce laskavý a milý. Neškrtí je, nikdy nenadává a
má ten správný smysl pro humor. A nejen že moc krásně zpívá, ale umí také opravdu dobře hrát na varhany. Natáčení s ním a
spolupráce na jeho novém filmu Babovřesky, kde mi byla svěřena postava typické vesnické drby Andy, pro mě byla skutečně
tou nejpříjemnější dovolenou. Například takový režisér Jiří Krejčík je pravým opakem Zdeňka Trošky, o čemž svědčí i jeho
přezdívka barrandovský škrtič. Toho se pro změnu mnoho lidí opravdu bojí.“ 

Foto autor:   Foto: Deník/ Jiří Sejkora
Foto popis:   RODINNÁ FOTOGRAFIE z archivu režiséra: Zdeněk Troška se svými rodiči, maminkou Růženou a tatínkem
Václavem, který před dvěma lety zemřel.
Foto autor:   Foto: archiv Deníku a archiv Zdeňka Trošky
Foto popis:   S VÍNEM, které na etiketě nese jeho tvář. Zdeněk Troška sice nepochází z vinařského kraje, nicméně vínomunení
lhostejné.
Foto popis:   PŘI NATÁČENÍ pohádky Čertova nevěsta na ploskovickém zámku (nahoře) a na jihomoravských vinicích během
přípravných prací na televizním pořadu Vinařská odyssea.
Foto popis:   ... AZDENĚK TROŠKA ve svých milovaných Hošticích s Deníkem.
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Zpět

Pardubická radnice zamítla navýšení dotace pro pardubické  letní  kino
RÁDIO , Datum: 19.02.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 5 , Poslechovost pořadu: 6 896

Ota GUTWIRTH, moderátor 
Pardubická radnice zamítla navýšení dotace pro pardubické  letní  kino . Náklady na něj činí 1,2 milionu korun. Provozovatel
chce po městě půlku. Kulturní komise ale návrh neschválila a doporučila radním přispět pouze dvěma sty tisíci. To ale
organizátorům letního kina nestačí. Náměstek primátorky František Brendl tak navrhuje vypsat výběrové řízení na
provozovatele a vybrat nejlepší zakázku. 

František BRENDL, náměstek primátorky 
Letní kino trvá 2 měsíce. Každý den promítá opravdu je to jako by zadarmo. Má 40 tisíc návštěvníků. Já jsem se velmi minulý
rok zasadil o to, aby pan Motyčka nebo společnost, která organizuje letní kino, těch 600 tisíc dostala a letní kino mohlo
proběhnout. Nicméně dostáváme se do stejný patový situace, kdy prostě řada lidí z odborných kruhů tvrdí, že prostě za 200
tisíc je to adekvátní částka a já se nemůžu donekonečna hádat jako by se všema. To znamená proto potřebuju nějaký
podpůrnej argument, jestli je to hodně nebo málo. 

Ota GUTWIRTH, moderátor 
Do výběrového řízení se může přihlásit kdokoliv. Udělá to i zakladatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Své šance na
získání zakázky ale vnímá s pochyby a rozhodnutí vypsání výběrového řízení vnímá od radnice jako ránu pod pás. 

Jan MOTYČKA, provozovatel Letního kina Pardubice 
Protože není úplně fér vzít nějakou akci, která se za 7 let dostala do podoby ojedinělé akce tohoto charakteru v České
republice a teď se tu akci snažit převzít, to mi zcela určitě nepřijde fér. A v podstatě to vychází pouze z toho, že díky změnám
místa nemůžeme mít nějakou dlouhodobou smlouvu, která by nám garantovala další ročníky. Na druhou stranu mi přijde
zvláštní to, že město na jedné straně zaplatí 15 milionů bez jakéhokoliv výběrového řízení na většinu kulturních projektů v
Pardubicích. Tam je to v pořádku. A na druhou stranu se snaží vypisovat výběrové řízení na letní kino, což je něčí projekt,
který a někdo ten projekt dostal do té podoby v jaké je. 
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Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla navýšení dotace URL
WEB , Datum: 19.02.2013 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Naďa Kubínková
Pardubická radnice zamítla navýšení dotace pro pardubické  letní  kino . Náklady na něj činí 1,2 milionu korun, provozovatel
chce po městě půlku. Kulturní komise ale návrh neschválila a doporučila radním přispět pouze 200 tisíci. To ale organizátorům
letního kina nestačí.

Náměstek primátorky František Brendl tak navrhuje vypsat výběrové řízení na provozovatele a vybrat nejlepší zakázku:„Letní
kino trvá dva měsíce. Každý den promítá zadarmo. Má 40 tisíc návštěvníků. Minulý rok jsem se velmi zasadil o to, aby
společnost, která kino provozuje, těch 600 tisíc dostala a letní kino mohlo proběhnout. Nicméně dostáváme se do stejné patové
situace, kdy řada lidí z odborných kruhů tvrdí, že 200 tisíc je adekvátní částka. A já se nemůžu donekonečna hádat se všemi,
proto potřebuji podpůrný argument, jestli je to hodně nebo málo.“Do výběrového řízení se může přihlásit kdokoli. Udělá to i
zakladatel a duchovní otec pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.Pod jeho taktovkou se ročně promítalo zdarma pro 40 až
50 tisíc diváků a součástí akce byly i návštěvy herců nebo režisérů.Své šance na získání zakázky ale vnímá s pochyby a
rozhodnutí vypsání výběrového řízení vnímá od radnice jako ránu pod pás.„Protože není úplně fér vzít nějakou akci, která se
za sedm let dostala do ojedinělé podoby v rámci České republiky, a teď se tu akci snažit převzít. V podstatě to vychází pouze z
toho, že díky změnám místa nemůžeme mít dlouhodobou smlouvu, která by nám garantovala další ročníky. Ale přijde mi
zvláštní, že město na jedné straně zaplatí 15 milionů bez jakéhokoliv výběrového řízení na většinu kulturních projektů v
Pardubicích, a na druhou stranu se snaží vypisovat výběrové řízení na letní kino, což je něčí projekt. A někdo dostal projekt do
podoby, v jaké je,“ říká Motyčka.Prázdninový provoz pardubického  letního  kina  je opět nejistý V Boskovickém kině
vypomáhají zdravotně a mentálně hendikepovaní Rekonstrukce kina v Domažlicích se opět oddálila, ve 3D začne promítat
nejdřív v záříPutovní kino Regionu navštíví dvacet středočeských obcí

V Poličce otevřeli novou výrobní halu, měla by přinést nová pracovní místa URL
WEB , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Věra Pavlasová , Rubrika: regiony
Nová pracovní místa vzniknou do dvou let v Poličce. Jeden ze závodů na zpracování plastů otevřel v poličské průmyslové zóně
novou halu. Podle ředitele společnosti Roberta Záboje jde o jeden z nejmoderněji vybavených provozů v oblasti vstřikovacích
plastů u nás.

„Se zprovozněním haly počítáme někdy na začátku května s tím, že plánujeme rozšířit kapacity zhruba o třicet procent v
časovém horizontu následujících dvou let,“ uvedl Záboj.„Pokud by se nám podařilo naplnit všechny projekty, které jsou
nasmlouvané, znamenalo by to i navýšení pracovních pozic řádově o dvacet dělnických profesí. S tím je samozřejmě spjata i
pozice pro technologii a techniky,“ popsal Záboj.V současné době zaměstnává závod na zpracování plastů zhruba 250
lidí.Ústav ve Slatiňanech začne letos stavět 12 dvojdomků pro mentálně postiženéPovodí Labe chce revitalizovat slepé rameno
řeky v PolabináchLetohrad chce podpořit odborné školství v regionu, společně s firmami připravuje projekt Klokánky pro
odložené děti nemají na provoz. Mzdy za prosinec nepřišly Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla
navýšení dotace

Zmapovat, kdo by promítal a za kolik, je rozumné
TISK , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Martin Biben , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Zápisník 

Rozhodnutí radnice zjistit, kdo by měl zájem pardubické  letní  kino  provozovat a za kolik, není špatné. I když úplně přehlížet
přínos Jana Motyčky by politici neměli. O výjimečnou atrakci pro obyvatele města i jeho letní návštěvníky se dosud zasloužil
především on. 
Jenže pokud má Motyčka pravdu, že kino s dvěma sty tisíci dotace nevystačí a zájemci se nepohrnou, může být výsledek pro
něj výhrou. 
Ať už ale hledání nového provozovatele kina dopadne jakkoliv, lidé se o něj nemusí bát. Je málo pravděpodobné, že by si
politici troufli ho zrušit. Klidně je proto možné, že promítat bude nakonec opět Motyčka a s dotací, která bude velmi blízká sumě,
kterou požaduje. 
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Zpět

Bude rozvojový fond promítat?
TISK , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Pardubice – Poslední dny se po krajském městě vyrojily nejrůznější spekulace o tom, že by se mohl tradičních filmových
prázdninových projekcí ujmout i někdo jiný než současný provozovatel Pardubického  letního  kina .
Mimo jiné se hovořilo také o tom, že by promítání mohl vzít pod svá křídla rovněž Rozvojový fond Pardubice.
„V současné době to jsou pouhé dohady. Je ještě brzy vyjadřovat se nyní o takovém rozhodnutí do tisku,“ reagoval pro náš
Deník Martin Charvát, ředitel Rozvojového fondu Pardubice.
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V Poličce otevřeli novou výrobní halu, měla by přinést nová pracovní místa URL
WEB , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Věra Pavlasová , RU / den: 39 562
Nová pracovní místa vzniknou do dvou let v Poličce. Jeden ze závodů na zpracování plastů otevřel v poličské průmyslové zóně
novou halu. Podle ředitele společnosti Roberta Záboje jde o jeden z nejmoderněji vybavených provozů v oblasti vstřikovacích
plastů u nás.

„Se zprovozněním haly počítáme někdy na začátku května s tím, že plánujeme rozšířit kapacity zhruba o třicet procent v
časovém horizontu následujících dvou let,“ uvedl Záboj.„Pokud by se nám podařilo naplnit všechny projekty, které jsou
nasmlouvané, znamenalo by to i navýšení pracovních pozic řádově o dvacet dělnických profesí. S tím je samozřejmě spjata i
pozice pro technologii a techniky,“ popsal Záboj.V současné době zaměstnává závod na zpracování plastů zhruba 250
lidí.Ústav ve Slatiňanech začne letos stavět 12 dvojdomků pro mentálně postiženéPovodí Labe chce revitalizovat slepé rameno
řeky v PolabináchLetohrad chce podpořit odborné školství v regionu, společně s firmami připravuje projekt Klokánky pro
odložené děti nemají na provoz. Mzdy za prosinec nepřišly Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla
navýšení dotace
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Bude se letos v letním kině vybírat symbolické vstupné?
TISK , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Titulní strana
Současný provozovatel Jan Motyčka tento nápad považuje za nereálný: „Tato myšlenka má hned několik úskalí.“
O čem se mluví

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které každoročně po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní filmové
tituly,máv současné době slíbenou podporu od města 200 tisíc korun. Loni získalo částku třikrát vyšší a stejné peníze by
potřebovalo i letos.
„Letní kino se za 200 tisíc korun od města uspořádat nedá, tedy v tom rozsahu, na jaký jsou jeho diváci zvyklí. Kdyby se o to
někdo pokusil, určitě z něj neudělá největší a nejnavštěvovanější akci tohoto typu v republice,“ sdělil provozovatel Jan Motyčka.

Chtějí dál jednat

„Pardubice si nyní musí říci, o jaký typ akce mají zájem. My se budeme snažit přesvědčit vedení města, i jeho zastupitele, aby
letní kino dál bylo kvalitní zábavou dostupnou pro všechny,“ podotkl současný provozovatel Pardubického  letního  kina .
„S vedením města chceme dál jednat a věříme, že se nakonec dopracujeme k podpoře, kterou jsme měli loni,“ pokračoval Jan
Motyčka, jemuž bylo doporučeno, aby náklady pokryl zavedením alespoň symbolického vstupného.
„Je to zajímavá myšlenka, ale má hned několik úskalí. Zaprvé jde zcela proti původnímu duchu projektu,tedyaby atraktivní
filmové tituly byly dostupné všem obyvatelům, aniž by to zatížilo jejich peněženky. Druhý důvod je mnohem podstatnější. V
současné době neznám způsob, jak vstupné vybírat. Jak areál v Tyršových sadech, tak u skateparku, kde jsme promítali, jsou
veřejnými prostory, které nelze na celé dva měsíce oplotit a uzavřít. Znamenalo by to tedy půjčit si mobilní bariéry, které nejsou
nejlevnější, ty každý večer před projekcí postavit, pak hned po ní sbalit a někde uschovat. Je jasné, že náklady by převýšily
částku, která by se v letním kině vybrala,“ nechal se slyšet provozovatel této tradiční letní akce.
„Zazněl také nápad, abychom dali doprostřed letního kina kasičku na dobrovolné vstupné. Nejsem si však úplně jist, jestli
Česká republika dozrála v oblasti dobrovolnictví vrcholu. Zvláště v dnešní složitější ekonomické situaci nevím, zda by tato cesta
financování dokázala provoz letního kina zaplatit,“ přemýšlel nahlas Jan Motyčka.
„Bylo by navíc dost zvláštní po sedmi letech bezplatných projekcí zavést vstupné. Ani filmoví distributoři by nepřistoupili na to,
abychom jim odváděli procenta ze symbolického vstupného. Čtyřicet procent z deseti korun by nikdo z nich neakceptoval,“
domnívá se provozovatel kina.
Ten v poslední době zaznamenal i snahy, aby letní kino pořádal někdo jiný.

Jako vlastní dítě

„Možná si někdo myslí, že je to obrovský byznys bez práce. Ale pokud chce člověk garantovat kvalitu projektu, není to žádná
brnkačka,“ prohlásil Jan Motyčka.
„Navíc jsme si k letnímu kinu během jeho sedmi ročníků vytvořili velmi silný vztah. Bereme ho jako své dítě. Přestože trochu
zlobí a jsou s ním starosti, tak když nám ho chce někdo ukrást nebo mu ublížit, logicky se ho snažíme bránit, přestože by pro
nás možná bylo jednodušší, kdyby si šlo svou cestou,“ uzavřel provozovatel letního kina. ...3

„Letní kino se za 200 tisíc korun od města uspořádat nedá.“ Jan Motyčka, provozovatel kina

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PROVOZOVATEL Pardubického  letního  kina , duchovní otec divácky úspěšného projektu Jan Motyčka.
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„Kino ano, ale za méně peněz“
TISK , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice chtějí zachovat tradici letního kina, ale pokusí se najít někoho, kdo bude promítat levněji. Šest set tisíc se radním
zdá moc. 

PARDUBICE Ani ne čtyři měsíce zbývají do dne, kdy v Pardubicích obvykle začíná promítat letní kino. Letos však není jasné,
zda promítání pod širým nebem vůbec bude, a pokud ano, tak kdo ho bude provozovat. Důvodem jsou dotace z městské kasy,
které sice vloni radnice zvýšila na 600 tisíc, ale letos se chce vrátit k původní částce, která je třikrát nižší. 
Náměstek primátorky zodpovědný za kulturu František Brendl chce proto vypsat poptávkové řízení a zjistit tak, jestli by nebylo
možné najít levnějšího provozovatele. „Já sám bych dokázal 600 tisíc pro letní kino odůvodnit, ale nemohu dát ruku do ohně za
to, že nejde provozovat levněji,“ uvedl Brendl. Dodal, že pokud žádný z případných zájemců nepředloží nabídku levnější,
dostane rada města do rukou materiál, který zdůvodňuje navýšení dotace pro kino na 600 tisíc korun. 
Podle provozovatele pardubického  letního  kina  Jana Motyčky ale za zatím schválených 200 tisíc korun nelze pořídit
promítání po celou dobu prázdnin. Uvedl, že jenom půjčovné za šest desítek filmů se blíží k této částce. „Pokud to mají být
kvalitní filmy a součástí kina budou také stánky s občerstvením, pořadatelská služba nebo tištěné programy, tak se na tu
částku nikdo nemůže dostat,“ uvedl Motyčka. 
Brendl sám dodal, že už vloni poptával provoz letního kina, ale nepochodil. „Obrátil jsem se na bratry Čadíky. Ti mi ale řekli, že
v tomto rozsahu to nejsou schopni udělat,“ řekl náměstek. 
Motyčka si je zřejmě jistý tím, že jen těžko někdo dokáže zorganizovat letní kino za menší peníze, než po městu požaduje on.
Uvedl, že sám vybídne radnici, aby vyhlásila výběrové koncesní řízení, jehož vítěz by měl právo provozovat kino v nejbližších
letech. „Mělo by ale být veřejné a mělo by jasně definovat, co to znamená letní kino. Aby ho nevyhrál někdo, kdo nabídne
promítání datovým projektorem filmů z YouTube na internetu,“ uvedl. 
Zatím je ale pravda taková, že město víc než zmíněných 200 tisíc na kino dávat nechce. „Názor kulturní komise, stejně tak jako
schválený rozpočet jsou jasné,“ uvedl Brendl. 
Na druhou stranu, pokud by kino dostalo 600 tisíc, jež požaduje Motyčka, uvažovala by o provozu letního kina i městská
společnost Rozvojový fond. „Ta částka je zajímavá. Ale nejsme tu od toho, abychom sami pořádali kulturní akce. Sehnat
někoho, kdo by pro nás provoz kina zajistil, se nepodařilo. Uvažovali jsme přitom, že bychom kino umístili někam do okolí
zimního stadionu,“ řekl ředitel Fondu Martin Charvát. 
O této možnosti s ním jednal i starosta prvního obvodu, na jehož území kino každý rok sídlí, Jaroslav Menšík. „Bavili jsme se o
tom jen jako o hypotetické možnosti. Ale podle mě by to měli dělat ti, co už to dělají,“ uvedl starosta. 
Na to, zdali se dočkají celoprázdninového promítání pod širým nebem i letos, si lidé v Pardubicích musí zatím počkat. Radní by
podle náměstka Brendla o navýšení dotace mohl přesvědčit jen fakt, že o provoz letního kina nemá zájem nikdo levnější, než je
dosavadní provozovatel. Vypsání a vyhodnocení poptávkového řízení ale může trvat týdny nebo měsíce. Kvůli podobným
peripetiím přitom už vloni zahajovalo letní kino s několikadenním zpožděním, namísto v obvyklý první den prázdnin. 

***

FAKTA Pardubické  letní  kino  

Letní kino začalo v Pardubicích promítat v roce 2006, první roky v Tyršových sadech, vloni se kvůli plánované opravě parku
muselo kino přesunout na louku mezi bývalým lihovarem a skateparkem u hlavního nádraží. Kino původně začínalo s dotací od
města 200 tisíc korun. Pořadatelská firma se však vloni dohodla s radnicí na částce 600 tisíc korun. Letos kulturní komise
města snížila dotaci opět na 200 tisíc korun. Letní kino navštěvuje ročně kolem padesáti tisíc lidí. 

Foto autor:   Foto: Archiv MAFRA
Foto popis:   Kino asi bude, ale... Pardubice chtějí oblíbené letní kino zachovat, ale za třetinu loňské částky.
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Letní kino ano, ale za méně peněz, trvají na svém Pardubice URL
WEB , Datum: 20.02.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988
Čtyři měsíce zbývají do dne, kdy v Pardubicích obvykle začíná letní kino. Letos však není jasné, zda filmy pod širým nebem
budou, a pokud ano, tak kdo je bude promítat. Důvodem jsou dotace z městské kasy. Radnice je loni zvýšila na 600 tisíc, ale
letos se chce vrátit k třikrát nižší částce.

Náměstek primátorky zodpovědný za kulturu František Brendl chce proto vypsat poptávkové řízení a zjistit tak, jestli není možné
najít levnějšího provozovatele.

"Já sám bych dokázal 600 tisíc pro letní kino odůvodnit, ale nemohu dát ruku do ohně za to, že nejde provozovat levněji,“ uvedl
Brendl. 

Dodal, že pokud žádný z případných zájemců nepředloží nabídku levnější, dostane rada města do rukou materiál, který
zdůvodňuje navýšení dotace pro kino na 600 tisíc korun. 

Podle provozovatele pardubického  letního  kina  Jana Motyčky ale za zatím schválených 200 tisíc korun nelze pořídit
promítání po celou dobu prázdnin. Uvedl, že jenom půjčovné za šest desítek filmů se blíží k této částce. 

"Pokud to mají být kvalitní filmy a součástí kina budou také stánky s občerstvením, pořadatelská služba nebo tištěné programy,
tak se na tu částku nikdo nemůže dostat,“ uvedl Motyčka. 

Brendl sám dodal, že už loni poptával provoz letního kina, ale nepochodil. "Obrátil jsem se na bratry Čadíky. Ti mi ale řekli, že v
tomto rozsahu to nejsou schopni udělat,“ řekl náměstek. 

Motyčka si je zřejmě jistý tím, že jen těžko někdo dokáže zorganizovat letní kino za menší peníze, než po městu požaduje on.
Uvedl, že sám vybídne radnici, aby vyhlásila výběrové koncesní řízení, jehož vítěz by měl právo provozovat kino v nejbližších
letech. 

"Mělo by ale být veřejné a mělo by jasně definovat, co to znamená letní kino. Aby ho nevyhrál někdo, kdo nabídne promítání
datovým projektorem filmů z YouTube na internetu,“ uvedl. 

Zatím je ale pravda taková, že město víc než zmíněných 200 tisíc na kino dávat nechce. "Názor kulturní komise, stejně tak jako
schválený rozpočet jsou jasné,“ uvedl Brendl. 

Na druhou stranu, pokud by kino dostalo 600 tisíc, jež požaduje Motyčka, uvažovala by o provozu letního kina i městská
společnost Rozvojový fond. 

"Ta částka je zajímavá. Ale nejsme tu od toho, abychom sami pořádali kulturní akce. Sehnat někoho, kdo by pro nás provoz
kina zajistil, se nepodařilo. Uvažovali jsme přitom, že bychom kino umístili někam do okolí zimního stadionu,“ řekl ředitel Fondu
Martin Charvát. 

O této možnosti s ním jednal i starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík, na jehož území kino každý rok sídlí. "Bavili jsme se o
tom jen jako o hypotetické možnosti. Ale podle mě by to měli dělat ti, co už to dělají,“ uvedl starosta. 

Na to, zdali se dočkají celoprázdninového promítání pod širým nebem i letos, si lidé v Pardubicích musí zatím počkat. Vypsání a
vyhodnocení poptávkového řízení může trvat týdny nebo měsíce. Kvůli podobným peripetiím už loni zahajovalo letní kino s
několikadenním zpožděním, namísto v obvyklý první den prázdnin. 
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„Proč musí Pardubické  letní  kino  neustále žebrat o podporu,“ ptá se Alexandr Krejčíř
TISK , Datum: 21.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko / u nás
doma
Pokud by město chtělo, určitě by na projekt peníze sehnalo, tvrdí pardubický zastupitel za Občanskou demokratickou stranu 

Téma Pardubického deníku: budoucnost letního kina v Pardubicích Názor 

Pardubice – Proč musí Pardubické  letní  kino  neustále bojovat o svou existenci? Taková akce, která po celé České republice
nemá obdoby a kterou ročně navštíví na 50 tisíc diváků, si takové nedůstojné zacházení nezaslouží. 

Úžasná atmosféra 

Je zvláštní, že na šedesát bezplatných prázdninových projekcí pod širým nebem, které vždy mívají úžasnou atmosféru a
spoustu měst nám je závidí, není město schopno nalézt 600 tisíc korun. 
Nechápu, proč pro tuto tradiční akci nelze zajistit trvalé místo v rozpočtu města, kterou by si určitě jako významná letní událost
v Pardubicích a širokém okolí zasloužila. 
Pokud by město opravdu chtělo tento projekt podpořit, určitě by na něj potřebné prostředky dokázalo najít. Stačilo by třeba
nevyhazovat zbytečné peníze za nejrůznější analýzy a protianalýzy. 
Nebo by si vedení města mohlo vzpomenout na své předvolební sliby. 
Všechny politické strany, které nyní mají své zástupce na radnici, totiž jasně deklarovaly, že chtějí Pardubické  letní  kino
zachránit. 
Osobně si ale záchranu letního kina představuji přece jen trochu jinak, než sdělit provozovateli, že mu město může poskytnout
200 tisíc korun a zbylé prostředky ať získá tím, že bude vybírat vstupné. Ten, kdo přišel s tímto návrhem, zřejmě vůbec
nepochopil smysl celého projektu – umožnit návštěvníkům vidět atraktivní filmové snímky v příjemném prostředí zdarma. 

Osvědčený model 

Tento model se totiž v Pardubicích osvědčil, když dokázal přilákat do Tyršových sadů nebo poté i do prostoru vedle
pardubického skateparku takové množství lidí. 
V tuto chvíli si nedovedu představit, jak by provozovatel měl vybírat symbolické vstupné. Pokud by se k tomuto kroku skutečně
rozhodl, znamenalo by to popření myšlenky celého projektu a zároveň větší nároky na pořadatelskou službu a obrovské
náklady na dočasné oplocení areálu, které by navíc bylo nutné každý večer montovat, demontovat a uskladnit. 
Peníze, které by vybíráním symbolického vstupného provozovatel získal, by tak logicky musel věnovat na pokrytí těchto
vícenákladů. 

Jiný provozovatel? 

Určitě není šťastná ani úvaha, že by Pardubické  letní  kino  provozoval někdo jiný. 
Osobně by mi nepřišlo úplně fér, když by město v podstatě vzalo stávajícím pořadatelům jejich dítě, které dokázali přivést na
svět, vypiplat, uvést do života a během sedmi let promítnout neuvěřitelných 400 filmů pro takřka 400 tisíc diváků. A teď by jim
ho chtělo vedení města sebrat? To se snad ve slušné společnosti nedělá... 
Navíc si nejsem úplně jist, jestli by pak Pardubické  letní  kino  s jiným provozovatelem udrželo tu vysokou laťku, kterou
stávající tým nastavil. 
Dokázali by jiní provozovatelé zaručit, že budou promítat filmové hity i snímky vysoce umělecké, zvát do Pardubic atraktivní
filmové delegace včetně předních režisérů, jakými jsou Juraj Herz, Fero Fenič, Zdeněk Troška, Filip Renč či českoamerický
dokumentarista Jan Novák, a další výrazné osobnosti domácí kinematografie? 

Je to nedůstojné 

Přijde mi nedůstojné, že pořadatel takové akce musí každoročně žebrat o podporu a strachovat se, jestli mu ji někdo z vedení
města svým neuváženým rozhodnutím nepohřbí. 

Region vydání: Východní Čechy
O autorovi: Alexandr Krejčíř (na snímku), zastupitel města Pardubic, ODS
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Letní kino mění pardubický stereotyp URL
WEB , Datum: 21.02.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000 , Rubrika: Z redakční pošty
Radnice chce šetřit na velkých kulturních akcích a o provozovateli letního kina má rozhodnout výběrové řízení. Pardubické
letní  kino  je přitom fenomén, který v Česku nemá obdoby, nejen co do rozsahu a návštěvnosti. Jde také o projekt, který
dokáže pořádně rozhýbat celé město. A to i mimo letní prázdniny, kdy promítá.

Kvůli jeho budoucnosti se rok co rok vedou ostré debaty na radnici, lidé píší petice, organizátoři znovu a znovu začínají
několikaměsíční smlouvání o výši příspěvků. Projekce zdarma se dokonce staly jedním z hlavních témat minulých voleb.

Radnice chce šetřit na velkých kulturních akcích a o provozovateli letního kina má rozhodnout výběrové řízení. Pardubické
letní  kino  je přitom fenomén, který v Česku nemá obdoby, nejen co do rozsahu a návštěvnosti. Jde také o projekt, který
dokáže pořádně rozhýbat celé město. A to i mimo letní prázdniny, kdy promítá.

Kvůli jeho budoucnosti se rok co rok vedou ostré debaty na radnici, lidé píší petice, organizátoři znovu a znovu začínají
několikaměsíční smlouvání o výši příspěvků. Projekce zdarma se dokonce staly jedním z hlavních témat minulých voleb.

Sedm let úspěšného provozu, čtyři stovky promítnutých filmů, půl miliónu diváků. Zdálo by se, že čísla mluví za vše. Přesto se i
letos opět roztáčí ruleta o bytí a nebytí letního kina. Organizátoři této úspěšné a největší prázdninové kulturní akce žádají na
provoz loňských šest set tisíc. Tedy přesně polovinu celkového rozpočtu Pardubického  letního  kina . Radnice nabízí částku
třikrát nižší. Ve snaze ušetřit stůj co stůj se politici rozhodli vyhlásit výběrové řízení na provozovatele.

„S výběrovým řízením souhlasím, město by se mělo chovat jako dobrý hospodář. Pravda, je trochu s podivem, že stejnou
optikou jako na letní kino nehledí politici také k dalším kulturním projektům v Pardubicích,“ říká programový šéf letního kina Jan
Motyčka.

Ten už v minulosti několikrát otevřeně kritizoval současný stav, kdy na poli kultury vládne ve městě monopol. Vedení radnice
pořádání většiny nejvýznamnějších kulturních akcí zadává bez jakéhokoliv výběrového řízení jediné organizaci. Navíc částky na
její provoz jsou rok od roku vyšší. Jen letos to městskou pokladnu přijde na šestnáct milionů korun. Přitom se stále častěji
ozývají hlasy, že kvalita některých projektů ani zdaleka neodpovídá nákladům. Takovým příkladem jsou třeba Pardubické
dožínky, které daňové poplatníky loni přišly na sto dvacet tisíc, dvěstě tisícové Vánoční trhy, či Rozsvěcení vánočního stromu
za sto dvacet tisíc, kdy náklady na strom a osvětlení nesou Služby města Pardubic.

„Osobně se domnívám, že zejména těmto projektům by podobná výběrová řízení významně prospěla. Je logické, že pokud jako
provozovatel máte na své akce jistých víc jak patnáct miliónů korun ročně bez ohledu na výsledek, začne chybět motivace a
kvalita projektu se minimálně nezvyšuje,“ tvrdí Motyčka.

Stávající organizátoři Pardubického  letního  kina  se hozené rukavice v podobě vyhlášené soutěže rozhodně nebojí. Pouze
navrhují, aby šlo o řízení výběrové, nikoliv poptávkové s jasně danými podmínkami a pravidly. „Zadání by mělo být co
nejkonkrétnější. Vedení města by mělo jasně definovat nejen počet dní, po které se má promítat, ale stanovit i dramaturgii,
určit cílovou skupinu diváků, říct, jaká má být kapacita kina, kvalita zázemí, rozsah propagačních materiálů. Důležitý je i fakt,
zda se za projekce začne vybírat vstupné. V neposlední řadě by také nebylo na škodu požadovat nějaké zkušenosti s
pořádáním podobných akcí, či přímo s provozem kina,“ upřesňuje Jan Motyčka.

V opačném případě by se podle něj totiž lidé mohli dočkat nečekaného zklamání. „Ono není tak těžké promítnout na
dataprojektor postavený doprostřed louky šedesát filmů, ilegálně stažených z internetu. I takový počin může být, s trochou
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fantazie, nazýván letním kinem. A jistě se najde pár pořadatelů, kteří by něco takového za dvě stě tisíc chtěli zkusit,“ vysvětluje
Motyčka. 

Diváci by se tak možná museli spokojit s o poznání komornějším kinem bez velkého plátna a kvalitního ozvučení, bez toalet,
občerstvení, laviček či oblíbených programových brožur a hvězdných filmových delegací. „Byl by to sice velký návrat k přírodě
a romantice, ale konec konců bylo by to letní kino a představitele města by nikdo nemohl nařknout z neplnění předvolebních
slibů,“ uvažuje Jan Motyčka.

Otázkou zůstává, zda by podobné řešení mělo dlouhodobý efekt. „Osobně zastávám názor, že vítěz veřejného výběrového
řízení, ještě lépe konsensního, kterého vybere ustanovená komise a nikoliv vedení města na jedné ze svých pracovních porad,
by měl dostat několikaletý mandát se zárukou dojednaného finančního příspěvku. A to v takové výši, aby byl schopen
pokračovat v tradici letních promítání pod širým nebem v kvalitě, na kterou jsou pardubičtí diváci zvyklí,“ říká Motyčka.

A dodává: „Jsem rád, že se Pardubické  letní  kino  stane prvním významným kulturním projektem, jehož realizátor bude
vybrán v transparentním výběrovém řízení. Možná je jen škoda, že k tomu dochází až po sedmi letech pořádání letního kina
naší agenturou, v okamžiku kdy je Pardubické  letní  kino  svým rozsahem ojedinělé v celé České republice. Nicméně pevně
věřím, že další kulturní projekty jako Dožínky, Vánoční trhy, Pernštýnská noc, Galerie Mázhaus nebo KD Hronovická ho budou
brzy následovat. Je dobře, když se město chová jako dobrý hospodář.“

I přes vekou chystanou změnu jedno zůstává stejné. Osud osmého ročníku Pardubického  letního  kina  budou mít nyní stejně
jako v minulých letech několik měsíců ve svých rukách páni politici. Filmovým příznivcům nezbývá než doufat, že se i letos
nakonec stříbrné plátno pod hvězdnou oblohou rozzáří.

Pozn: Provozovatelé letního kina, jako jedni z mála pořadatelů kulturních projektů spolufinancovaných z prostředků Magistrátu
města Pardubic, zveřejnili již před několika měsíci na svých internetových stránkách kompletní vyúčtování poskytnuté dotace
na provoz letního kina.

S úctou Tomáš Drechsler, jednatel společnosti CINEMA TIME, s.r.o.
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Výběrové řízení na provozovatele kina? Správný krok
TISK , Datum: 21.02.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko / u nás
doma
Zadání by mělo být co nejkonkrétnější. Jeho vítěz by pak měl mít mandát akci pořádat několik dalších let, říká programový šéf
kina 
Ohlas 

Pardubice – Vypsání výběrového řízení na provozovatele Pardubického  letního  kina , o kterém uvažuje současné vedení
radnice, považuji za krok správným směrem. 

Chovat se jako dobrý hospodář 

Město by se mělo chovat jako dobrý hospodář. 
Pravda, je trochu s podivem, že stejnou optikou nehledí k dalším kulturním projektům realizovaným v krajském městě. Většinu
nejvýznamnějších kulturních akcí totiž vedení města zadává bez jakéhokoliv výběrového řízení jedné organizaci s faktickým
monopolem na pardubickou kulturu. A není to zcela zanedbatelná částka, jedná se o celých 15 milionů korun. 
Domnívám se, že zejména těmto projektům by výběrová řízení významně prospěla. 
Je logické, že pokud máte každoročně jistých patnáct milionů na akce,bez ohledu na jejich kvalitu a rozsah, nemáte mnoho
důvodů je rozvíjet a posouvat někam dál. 
Ale zpět k letnímu kinu. Pokud má být řízení, tak výběrové, nikoliv poptávkové, s jasně danými podmínkami. 

Dojde k velkému návratu k přírodě? 

Ono není tak těžké promítnout na dataprojektor, postavený doprostřed louky, 60 filmů (ilegálně stažených z internetu) na
plátno 1 x 1 metr. 
I takový „počin“ může být, s trochou fantazie, nazýván letním kinem. A jistě se najde pár pořadatelů, kteří by něco takového za
200 tisíc korun dokázali realizovat, nebo se alespoň domnívali, že to svedou. 
Výsledkem může být letní kino o poznání komornější, promítající z dataprojektoru, bez toalet, občerstvení, programových
brožurek, delegací a třeba také laviček. Tedy velký návrat k přírodě a romantice. Ale koneckonců, bude to letní kino a
představitele města nemůže nikdo nařknout z nesplnění předvolebních slibů. Zachránili jsme Pardubické  letní  kino , vaše
volba, občané, byla správná. 
Další cestou je vypsání transparentního výběrového řízení, lépe ještě koncesního, jehož vítěz bude mít mandát letní kino
pořádat během několika dalších let. 
Zadání by ovšem mělo být co nejkonkrétnější. Tedy definovat nejen počet dní, ale také dramaturgii, kvalitu filmů, kapacitu
letního kina, kvalitu diváckého zázemí, počet filmových delegací, rozsah propagačních materiálů, zejména praktických
programových brožurek. 
Taktéž by měl reflektovat skutečnost, zda bude či nebude vybíráno vstupné. 

Vítěze má zvolit hodnotící komise 

Vítěze takovéhoto výběrového řízení by měla zvolit hodnotící komise a nikoliv vedení města na jedné ze svých pracovních
porad. 
Věřím, že vítěz pak bude schopen pokračovat v tradici letních promítání v kvalitě,na kterou jsou diváci zvyklí. 
Jsem rád, že se Pardubické  letní  kino  stane prvním významným kulturním projektem, jehož realizátor bude vybrán v
transparentním výběrovém řízení. Možná jen škoda, že se tak stane až po sedmi (!) letech jeho pořádání. 
Jsem si jist, že další kulturní projekty, jako jsou například Dožínky, Vánoční trhy, Galerie Mázhaus, Kulturní dům Hronovická či
Pernštýnská noc, ho budou brzy následovat. 
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Proč musí Pardubické  letní  kino  neustále žebrat o podporu, ptá se Krejčíř URL
WEB , Datum: 24.02.2013 , Zdroj: denik.cz , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - Proč musí Pardubické  letní  kino  neustále bojovat o svou existenci? Taková akce, která po celé České republice
nemá obdoby a kterou ročně navštíví na 50 tisíc diváků, si takové nedůstojné zacházení nezaslouží.

"Úžasná atmosféra

Je zvláštní, že na šedesát bezplatných prázdninových projekcí pod širým nebem, které vždy mívají úžasnou atmosféru a
spoustu měst nám je závidí, není město schopno nalézt 600 tisíc korun.

Nechápu, proč pro tuto tradiční akci nelze zajistit trvalé místo v rozpočtu města, kterou by si určitě jako významná letní událost
v Pardubicích a širokém okolí zasloužila.
Pokud by město opravdu chtělo tento projekt podpořit, určitě by na něj potřebné prostředky dokázalo najít. Stačilo by třeba
nevyhazovat zbytečné peníze za nejrůznější analýzy a protianalýzy.

Nebo by si vedení města mohlo vzpomenout na své předvolební sliby.
Všechny politické strany, které nyní mají své zástupce na radnici, totiž jasně deklarovaly, že chtějí Pardubické  letní  kino
zachránit.
Osobně si ale záchranu letního kina představuji přece jen trochu jinak, než sdělit provozovateli, že mu město může poskytnout
200 tisíc korun a zbylé prostředky ať získá tím, že bude vybírat vstupné. Ten, kdo přišel s tímto návrhem, zřejmě vůbec
nepochopil smysl celého projektu – umožnit návštěvníkům vidět atraktivní filmové snímky v příjemném prostředí zdarma.
Osvědčený model

Tento model se totiž v Pardubicích osvědčil, když dokázal přilákat do Tyršových sadů nebo poté i do prostoru vedle
pardubického skateparku takové množství lidí.
V tuto chvíli si nedovedu představit, jak by provozovatel měl vybírat symbolické vstupné. Pokud by se k tomuto kroku skutečně
rozhodl, znamenalo by to popření myšlenky celého projektu a zároveň větší nároky na pořadatelskou službu a obrovské
náklady na dočasné oplocení areálu, které by navíc bylo nutné každý večer montovat, demontovat a uskladnit.
Peníze, které by vybíráním symbolického vstupného provozovatel získal, by tak logicky musel věnovat na pokrytí těchto
vícenákladů.
Jiný provozovatel?

Určitě není šťastná ani úvaha, že by Pardubické  letní  kino  provozoval někdo jiný.
Osobně by mi nepřišlo úplně fér, když by město v podstatě vzalo stávajícím pořadatelům jejich dítě, které dokázali přivést na
svět, vypiplat, uvést do života a během sedmi let promítnout neuvěřitelných 400 filmů pro takřka 400 tisíc diváků. A teď by jim
ho chtělo vedení města sebrat? To se snad ve slušné společnosti nedělá…

Navíc si nejsem úplně jist, jestli by pak Pardubické  letní  kino  s jiným provozovatelem udrželo tu vysokou laťku, kterou
stávající tým nastavil.
Dokázali by jiní provozovatelé zaručit, že budou promítat filmové hity i snímky vysoce umělecké, zvát do Pardubic atraktivní
filmové delegace včetně předních režisérů, jakými jsou Juraj Herz, Fero Fenič, Zdeněk Troška, Filip Renč či česko-americký
dokumentarista Jan Novák, a další výrazné osobnosti domácí kinematografie?
Je to nedůstojné

Přijde mi nedůstojné, že pořadatel takové akce musí každoročně žebrat o podporu a strachovat se, jestli mu ji někdo z vedení
města svým neuváženým rozhodnutím nepohřbí.

Alexandr Krejčíř, zastupitel města Pardubic, ODS"
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Fórum čtenářů
TISK , Datum: 25.02.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj Pardubický
výběr z dopisů, kráceno 

Vaše názory nás zajímají! 
Pište, volejte, mailujte: náměstí Republiky 56, Pardubice 530 00, redpa@mfdnes. cz, tel. 467303111 

Jsou senioři proti městským obvodům? 

Vedení města Pardubice zapojilo do svého tažení proti městským obvodům seniory. V tiskové zprávě primátorka Fraňková
tvrdí, že mezi seniory převládá názor, že jsou obvody zbytečné. Naše expertní skupina seniorů pardubické ODS takové tvrzení
důsledně odmítá. 
Skupina seniorů v pardubické ODS dlouhodobě vítá činnost městských obvodů pro starší občany. Oceňují, že díky lepší
dostupnosti a znalosti místního prostředí dokážou obvody lépe reagovat na potřeby starších lidí. Zároveň upozorňují, že stále
nemají jako občané dostatek informací, jaké má magistrát představy o případném fungování města bez obvodů. 
Stanovisko skupiny seniorů ODS mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Mezi starší občany chodím velmi často a nesetkávám se s
názory, že by byly městské obvody zbytečné. Naopak chválí náš osobní přístup k jejich problémům, kdy se jim snažíme
maximálně vyjít vstříc a ulehčit nejen administrativu. Nabízí se spíše otázka, jestli by nebylo lepší použít peníze právě pro
seniory, než je utrácet za právně pochybné referendum. 
Vítězslav Štěpánek 

Pardubické  letní  kino  je fenomén 

Jde o projekt, který dokáže pořádně rozhýbat celé město. A to i mimo letní prázdniny, kdy promítá. Kvůli jeho budoucnosti se
rok co rok vedou ostré debaty na radnici, lidé píší petice, organizátoři znovu a znovu začínají několikaměsíční smlouvání o výši
příspěvků. Projekce zdarma se dokonce staly jedním z hlavních témat minulých voleb. 
Sedm let úspěšného provozu, čtyři stovky promítnutých filmů, půl milionu diváků. Zdálo by se, že čísla mluví za vše. Přesto se i
letos opět roztáčí ruleta o bytí a nebytí letního kina. Organizátoři této úspěšné a největší prázdninové kulturní akce žádají na
provoz loňských šest set tisíc. Tedy přesně polovinu celkového rozpočtu Pardubického  letního  kina . Radnice nabízí částku
třikrát nižší. Ve snaze ušetřit stůj co stůj se politici rozhodli vyhlásit výběrové řízení na provozovatele. 
Vedení radnice pořádání většiny nejvýznamnějších kulturních akcí zadává bez jakéhokoliv výběrového řízení jediné organizaci.
Navíc částky na její provoz jsou rok od roku vyšší. 
Jen letos to městskou pokladnu přijde na šestnáct milionů korun. Přitom se stále častěji ozývají hlasy, že kvalita některých
projektů ani zdaleka neodpovídá nákladům. 
Takovým příkladem jsou třeba Pardubické dožínky, které daňové poplatníky loni přišly na sto dvacet tisíc, dvě stě tisícové
Vánoční trhy či Rozsvěcení vánočního stromu za sto dvacet tisíc, kdy náklady na strom a osvětlení nesou Služby města
Pardubic. 
Stávající organizátoři Pardubického  letního  kina  se hozené rukavice v podobě vyhlášené soutěže rozhodně nebojí. Pouze
navrhují, aby šlo o řízení výběrové, nikoliv poptávkové s jasně danými podmínkami a pravidly. 
I přes velkou chystanou změnu jedno zůstává stejné. Osud osmého ročníku Pardubického  letního  kina  budou mít nyní stejně
jako v minulých letech několik měsíců ve svých rukách páni politici. Filmovým příznivcům nezbývá než doufat, že se i letos
nakonec stříbrné plátno pod hvězdnou oblohou rozzáří. Přitom provozovatelé letního kina, jako jedni z mála pořadatelů
kulturních projektů spolufinancovaných z prostředků Magistrátu města Pardubic, zveřejnili již před několika měsíci na svých
internetových stránkách kompletní vyúčtování poskytnuté dotace. 
Tomáš Drechsler 

Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 56 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Ušetří i na letním kině
TISK , Datum: 25.02.2013 , Zdroj: Právo , Strana: 15 , Autor: René Chvalina , Vytištěno: 157 218 , Prodáno: 104 787 , Čtenost: 274 441 , Rubrika:
Severovýchodní Čechy
Pardubické  letní  kino  je fenomén, který v Česku nemá obdoby. A to nejen co do rozsahu a návštěvnosti. Kvůli jeho
budoucnosti se rok co rok vedou ostré debaty na radnici, lidé píší petice, organizátoři znovu a znovu začínají několikaměsíční
smlouvání o výši příspěvků. 
Přesto se i letos opět roztáčí ruleta o bytí a nebytí letního kina. Organizátoři této úspěšné a největší prázdninové kulturní akce
žádají na provoz loňských 600 tisíc korun, radnice nabízí jen 200 tisíc korun. 
„Dokázal bych šest set tisíc pro letní kino odůvodnit, ale nemohu dát ruku do ohně za to, že nejde provozovat levněji,“ uvedl
náměstek primátorky František Brendl. Skutečnost je však taková, že město víc než zmíněných 200 tisíc na kino dávat nechce. 
Ve snaze ušetřit stůj co stůj se politici rozhodli vyhlásit výběrové řízení na provozovatele. 
„S výběrovým řízením souhlasím, město by se mělo chovat jako dobrý hospodář. Pravda, je trochu s podivem, že stejnou
optikou jako na letní kino nehledí politici také k dalším kulturním projektům v Pardubicích,“ tvrdí programový šéf letního kina
Jan Motyčka. Ten už v minulosti několikrát otevřeně kritizoval současný stav, kdy na poli kultury prý vládne ve městě monopol. 
Vedení radnice podle provozovatelů letního kina pořádání většiny nejvýznamnějších kulturních akcí zadává bez jakéhokoli
výběrového řízení jediné organizaci, a to Kulturnímu centru Pardubice. Navíc částky na její provoz jsou rok od roku vyšší. 
Jen letos to městskou pokladnu přijde na 16 miliónů korun. „Přitom se stále častěji ozývají hlasy, že kvalita některých projektů
ani zdaleka neodpovídá nákladům. Takovým příkladem jsou třeba Pardubické dožínky, které daňové poplatníky loni přišly na
sto dvacet tisíc, dvěstětisícové Vánoční trhy, či Rozsvěcení vánočního stromu za 120 tisíc, kdy náklady na strom a osvětlení
nesou Služby města Pardubic,“ dodal Motyčka. 
Organizátoři Pardubického  letního  kina  se hozené rukavice v podobě vyhlášené soutěže rozhodně nebojí. Pouze navrhují,
aby šlo o řízení výběrové, nikoli poptávkové s jasně danými podmínkami a pravidly. 

Zpět

Každá (velká) akce něco stojí URL
WEB , Datum: 28.02.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000
Pardubické  letní  kino  opět víří emoce. V minulých týdnech jsem se ve spojení s touto nejnavštěvovanější a oblíbenou
prázdninovou akcí, o níž se sedm let staráme jako o vlastní dítě, nejednou v novinách či na internetu dočetl o vydírání města, o
nestydatém obohacování se nebo o přemrštěných nárocích, které si pořadatelé a organizátoři kladou.

Pardubické  letní  kino  opět víří emoce. V minulých týdnech jsem se ve spojení s touto nejnavštěvovanější a oblíbenou
prázdninovou akcí, o níž se sedm let staráme jako o vlastní dítě, nejednou v novinách či na internetu dočetl o vydírání města, o
nestydatém obohacování se nebo o přemrštěných nárocích, které si pořadatelé a organizátoři kladou.

Posledním z mnoha článků byl příspěvek Jiřího Razskazova, předsedy kulturní komise Rady města Pardubic. Ten v souvislosti
s letním kinem píše o polopravdách a nepřesnostech. Dovolím si tedy některé polopravdy a nepřesnosti uvést na pravou míru.
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Pan Razskazov skutečně stál u zrodu Pardubického  letního  kina  a významnou měrou přispěl k jeho vzniku, o tom není
pochyb. Jeho další tvrzení ve zmiňovaném článku už bohužel tak přesná nejsou.

Jeho údiv nad „nečekaným požadavkem“ o vyšší dotaci se mi nezdá na místě. „Letní kino není žádná charita, má své sponzory.
Vidíme je na plakátech a bohatých propagačních materiálech,“ píše pan Razskazov. Jistě. Ovšem výroba takových plakátů a
propagačních materiálů něco stojí. A zejména, nejsou bezúčelné, slouží k informování diváků o programu Pardubického
letního  kina .

Stejně jako zajištění filmů a jejich projekce, obstarání kvalitní techniky a vybudování diváckého zázemí. Navíc zmiňované příjmy
zdaleka nejsou tak vysoké, jak si možná mnozí myslí. I ti největší donátoři, sponzoři a obchodní partneři, kteří stáli u zrodu
celého projektu nebo se díky dlouhodobé pečlivě budované dobré pověsti během let přidávali, se dnes v důsledku
přetrvávající ekonomické krize snaží stále více šetřit.

Tatam je doba, kdy Letní kino díky jejich penězům mohlo hravě pokrýt rozdíl mezi skutečnými náklady na provoz, které dosahují
přibližně milionu dvou set tisíc korun, a příspěvkem města. Konečně vyúčtování jsme čestně zveřejnili na našich webových
stránkách a každý si tak může udělat obrázek o hospodaření Pardubického  letního  kina  sám, na rozdíl od jiných kulturních
akcí štědře dotovaných z městské kasy.

Bavíme-li se o finančních otázkách, je třeba si také uvědomit, že od roku 2006, kdy prázdninové projekce pod širým nebem v
Pardubicích začaly, vzrostly ceny energií i veškerých služeb. Vše je několikanásobně dražší. Tím se provoz letního kina stal
mnohem nákladnější. Na tuto skutečnost jsme v minulosti opakovaně poukazovali. Marně. Rok co rok se snažíme získat od
města vyšší příspěvek, který by zohlednil skutečné náklady na provoz.

Ano, Letní kino není charita! Proto není možné, aby jeho provozovatelé chod kina dotovali ze své kapsy. Zvlášť když před
komunálními volbami všichni lídři současné vládní koalice tomuto projektu hlasitě vyjadřovali svoji podporu a slibovali voličům,
že Letní kino v Pardubicích udrží za každou cenu. Oprávněnost vyšších dotací přiznala minulý rok i primátorka města Štěpánka
Fraňková.

V souvislosti s Letním kinem pro Pardubický deník říká: „Jednání o kině dopadlo dobře. Pan Motyčka podal žádost o dotaci ve
výši 400 tisíc korun, což je částka, která nám přijde adekvátní. Na devadesát devět procent tedy bude pokračovat v novém
prostoru.“ Citace z článku uveřejněného v Pardubickém deníku dne 10. prosince 2010.

Hrozby pana Razskazova, že pokud bude navýšen příspěvek pro Letní kino, nebudou peníze na dotace pro mnoho desítek
amatérských souborů převážně dětských a mládežnických, pro které je fond hlavně určen, jsou také částečně zkreslené.

Kulturní komise sice skutečně disponuje fondem přibližně pěti milionů korun, ovšem desítky až stovky dalších miliónů na
kulturní akce jsou vypláceny přímo z rozpočtu města, mnohdy bez jakéhokoliv výběrového, či poptávkového řízení. Letmý
pohled do rozpočtu na tento rok ukazuje, že existuje řada „profesionálních“ akcí, které bez jakéhokoliv výběru dostanou
několika set tisícové příspěvky. Jen provoz v minulosti tolik diskutovaného Kulturního centra spolkne z městské kasy téměř
šestnáct milionů korun.

I když je letos kulturní fond nižší než v roce 2012, jak uvádí pan Razskazov, celková výše finančních prostředků v návrhu
rozpočtu na rok 2013 za Odbor školství, kultury a sportu činí 230.256.000,- Kč, což je 110,5 % loňského schváleného rozpočtu.

Chápu, že peněz není nikde dost a že se zastupitelé snaží šetřit a být dobrými hospodáři. To je chvályhodné. Ovšem v
porovnání s dvou set tisícovým příspěvkem na Vánoční trhy, sto dvaceti tisíci na Pardubické dožínky, čtyřmi sty tisíci pro
Městské slavnosti nebo čtyřmi sty tisíci pro galerii Mázhaus, mi žádaných šest set tisíc na dvouměsíční kulturní akci pro celé
město, která pomáhá jeho propagaci nejen napříč krajem, nepřipadá nijak nehorázných.

V zásadě nemám nic ani proti vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele Pardubického  letního  kina . Právě
naopak. Je ovšem třeba, aby zadání bylo co nejkonkrétnější. Vedení města by mělo jasně definovat nejen počet dní, po které
se má promítat, ale i určit cílovou skupinu diváků, případně charakter kina, říct, jaká má být kapacita hlediště, kvalita zázemí,
rozsah propagačních materiálů.

Důležitý je i fakt, zda se za projekce začne vybírat vstupné. To je mimochodem naprosto v rozporu s hlavní ideou celého
projektu, jehož cílem je dopřát lidem zdarma kvalitní filmovou podívanou v jedinečných kulisách pod hvězdnou oblohou. Právě v
tom je Pardubické  letní  kino  unikátní a díky tomu nemá po celé republice konkurenci. Vítěze takovéhoto výběrového řízení
by zřejmě měla zvolit hodnotící komise a nikoliv vedení města na jedné ze svých pracovních porad. Věřím, že takový vítěz bude
schopen pokračovat v tradici letních promítání v kvalitě, na kterou jsou pardubičtí diváci zvyklí a kterou si zaslouží.

Jsem rád, že se Pardubické  letní  kino  stane prvním významným kulturním projektem, jehož realizátor bude vybrán v
transparentním výběrovém řízení. Možná je jen škoda, že k tomu dochází po sedmi letech bezproblémového fungování.
Nicméně pevně věřím, že další velké kulturní projekty ho budou brzy následovat.

S úctou Tomáš Drechsler, jednatel společnosti
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Vaše názory nás zajímají!
Pište, volejte,mailujte: náměstí Republiky 56, Pardubice 530 00, redpa@mfdnes. cz, tel. 467303111

Čeká veřejnou dopravu v kraji chaos?

Kraj chystá pro letošní rok hned trojí optimalizaci spojů. Změny se ve velkém dotknou jak autobusové, tak železniční dopravy v
celém regionu.
Pro občany to znamená další komplikace a hrozbu postupného omezení dopravní obslužnosti. Během let 2011 a 2012
probíhala v našem kraji velká optimalizace veřejné dopravy.
Po počátečním komplikovaném zahájení provozu si změněný dopravní systém a spoje našly nové cestující. Nové vedení kraje
se však rozhodlo navázat na stav před těmito změnami. Mnoho našich občanů se kvůli tomu bude muset opět složitě
přizpůsobovat při dojíždění do práce či škol.
Velké změny jsou ohlášeny zejména pro železnici. Posílí se málo vytížené lokální trati, které byly po roce 2011 nahrazovány v
místě efektivnější a levnější autobusovou dopravou. Úspěšným příkladem je úsek trati 016 Holice - Borohrádek, kde autobusy
pohodlně obslouží více zastávek. Kraj plánuje také nárůst zastavování na hlavních tratí, čímž se prodlouží cesta velké části
cestujících.
Veřejná doprava jako služba občanům trpí častými úpravami jízdního řádu. Starostové jsou navíc při vyjednávání pro své obce
vystaveni časovému tlaku a hrozí z celého procesu více komplikací než užitku. Letošní změny spojené s redukcí spojů proto
působí zcela nekoncepčně a škodlivě.
Krajské vedení v čele s radním Duškem by si mělo uvědomit, že občané pracují v menších firmách s různou pracovní dobou.
To vytváří požadavek na kratší intervaly s větším množství spojů autobusů i vlaků, než stačilo v minulosti. Kraj by se tak místo
škrtání a přesouvání spojů měl raději zasadit například o promyšlené zavádění malých autobusů.
Jiří Janků za Oblastní sdružení ODS Pardubice

Každá velká akce něco stojí. I letní kino

Pardubické  letní  kino  opět víří emoce. V minulých týdnech jsem se ve spojení s touto oblíbenou prázdninovou akcí, o níž se
sedm let staráme, nejednou v novinách či na internetu dočetl o vydírání města, o nestydatém obohacování se nebo o
přemrštěných nárocích, které si pořadatelé a organizátoři kladou. V souvislosti s letním kinem jsem se dočetl o polopravdách a
nepřesnostech. Dovolím si tedy některé věci uvést na pravou míru.
Například výroba plakátů a propagačních materiálů něco stojí. A zejména, nejsou bezúčelné, slouží k informování diváků o
programu kina. Stejně jako zajištění filmů a jejich projekce, obstarání kvalitní techniky a vybudování diváckého zázemí. Navíc
příjmy zdaleka nejsou tak vysoké, jak si možná mnozí myslí. I ti největší donátoři, sponzoři a obchodní partneři, kteří stáli u
zrodu celého projektu nebo se díky dlouhodobé pečlivě budované dobré pověsti během let přidávali, se dnes v důsledku
přetrvávající ekonomické krize snaží stále více šetřit. Tatam je doba, kdy Letní kino díky jejich penězům mohlo hravě pokrýt
rozdíl mezi skutečnými náklady na provoz, které dosahují přibližně milionu dvou set tisíc korun, a příspěvkem města. Bavíme-li
se o finančních otázkách, je třeba si také uvědomit, že od roku 2006, kdy prázdninové projekce pod širým nebem v Pardubicích
začaly, vzrostly ceny energií i veškerých služeb.
Vše je několikanásobně dražší.
Tím se provoz letního kina stal mnohem nákladnější. Na tuto skutečnost jsme v minulosti opakovaně poukazovali. Marně. Rok
co rok se snažíme získat od města vyšší příspěvek, který by zohlednil skutečné náklady na provoz.
Ano, Letní kino není charita. Proto není možné, aby jeho provozovatelé chod kina dotovali ze své kapsy. Zvlášť když před
komunálními volbami všichni lídři současné vládní koalice tomuto projektu hlasitě vyjadřovali svoji podporu a slibovali voličům,
že Letní kino v Pardubicích udrží za každou cenu.
Kulturní komise sice skutečně disponuje fondem přibližně pěti milionů korun, ovšem desítky až stovky dalších miliónů na
kulturní akce jsou vypláceny přímo z rozpočtu města, mnohdy bez jakéhokoliv výběrového, či poptávkového řízení. Letmý
pohled do rozpočtu na tento rok ukazuje, že existuje řada "profesionálních" akcí, které bez jakéhokoliv výběru dostanou
několika set tisícové příspěvky.
Jen provoz v minulosti tolik diskutovaného Kulturního centra spolkne z městské kasy téměř šestnáct milionů korun.
Chápu, že peněz není nikde dost a že se zastupitelé snaží šetřit a být dobrými hospodáři. To je chvályhodné. Ovšem v
porovnání s dvou set tisícovým příspěvkem na Vánoční trhy, sto dvaceti tisíci na Pardubické dožínky, čtyřmi sty tisíci pro
Městské slavnosti nebo čtyřmi sty tisíci pro galerii Mázhaus, mi žádaných šest set tisíc na dvouměsíční kulturní akci pro celé
město, která pomáhá jeho propagaci nejen napříč krajem, nepřipadá nijak nehorázných.
Tomáš Drechsler jednatel společnosti Cinema Time

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Pardubice: Na letní kino bude poptávkové řízení URL
WEB , Datum: 01.03.2013 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000
Město Pardubice vypíše poptávkové řízení na provozovatele letního kina. Reaguje tak na požadavek společnosti Cinema Time.

Společnost totiž žádá na denní prázdninové promítání pod širým nebem od města dotaci 600 tisíc korun. Informovala o tom
mluvčí Pardubic Nataša Hradní.

„V roce 2006 získala grant ve výši 100.000 korun na provoz letního kina společnost Attack Media. Od té doby pořádá kino
každý rok, myslím, že od loňského roku pod názvem Cinema Time. Pořadatelství se nikdy nesoutěžilo a my nyní chceme vypsat
poptávkové řízení s tím, že provozovatel by mohl získat smlouvu na provoz letního kina až na několik let,“ řekl náměstek
primátorky František Brendl.

Poptávkové řízení bude vypsáno v nejbližší době, „hraje“ se totiž o provozování letního kina už na letošní prázdniny. „V
současné době počítá městský rozpočet s dotací ve výši 200 tisíc korun. Promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka
ovšem požaduje 600 tisíc. My ale nevíme, zda našich 200 tisíc je hodně nebo málo, za kolik je kdo schopen promítání zajistit.
Poptávkové řízení bude nejprůhlednějším způsobem, jak to zjistit,“ konstatoval Brendl.

Žádostí se zabývala kulturní komise. Poskytnutí částky 600.000 korun odmítla s tím, že provozovatel může při filmových
projekcích, kterých se v průběhu prázdnin zúčastní kolem 50 tisíc diváků, vybírat alespoň symbolické vstupné.

V roce 2006 letní kino začínalo pomítat v Tyršových sadech s dotací sto tisíc korun. O dva roky později byla dotace zvýšena na
200 tisíc. V loňském roce, kdy se kino stěhovalo z Tyršových sadů za lihovar, dostal provozovatel 600 tisíc, ale s tím, že právě
stěhování si vyžádá zvýšené náklady.

„Dotace jde z rozpočtu kulturní komise. Je třeba si uvědomit, že pokud bude navýšena pro kino, nebudou peníze na dotace pro
mnoho desítek amatérských souborů převážně dětských a mládežnických, pro které je fond hlavně určen. V letošním roce je
kulturní fond nižší než v roce 2012 a přece letní kino obdrželo, na rozdíl od jiných subjektů, nezkrácenou dotaci proti rokům
předcházejícím. Letní kino není žádná charita, má své sponzory. Vidíme je na plakátech a bohatých propagačních materiálech.
Má tržby z reklam promítaných při představení, zisky z prodeje občerstvení a další benefity např. symbolické nájemné za
městské pozemky,“ řekl předseda kulturní komise rady města Jiří Razskazov.

(iza, foto: Město Pardubice)

Více zpráv z regionu na Pardubickenovinky.cz 
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Pardubice: Na letní kino bude poptávkové řízení URL
WEB , Datum: 01.03.2013 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000
Město Pardubice vypíše poptávkové řízení na provozovatele letního kina. Reaguje tak na požadavek společnosti Cinema Time.

Společnost totiž žádá na denní prázdninové promítání pod širým nebem od města dotaci 600 tisíc korun. Informovala o tom
mluvčí Pardubic Nataša Hradní.

„V roce 2006 získala grant ve výši 100.000 korun na provoz letního kina společnost Attack Media. Od té doby pořádá kino
každý rok, myslím, že od loňského roku pod názvem Cinema Time. Pořadatelství se nikdy nesoutěžilo a my nyní chceme vypsat
poptávkové řízení s tím, že provozovatel by mohl získat smlouvu na provoz letního kina až na několik let,“ řekl náměstek
primátorky František Brendl.

Poptávkové řízení bude vypsáno v nejbližší době, „hraje“ se totiž o provozování letního kina už na letošní prázdniny. „V
současné době počítá městský rozpočet s dotací ve výši 200 tisíc korun. Promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka
ovšem požaduje 600 tisíc. My ale nevíme, zda našich 200 tisíc je hodně nebo málo, za kolik je kdo schopen promítání zajistit.
Poptávkové řízení bude nejprůhlednějším způsobem, jak to zjistit,“ konstatoval Brendl.

Žádostí se zabývala kulturní komise. Poskytnutí částky 600.000 korun odmítla s tím, že provozovatel může při filmových
projekcích, kterých se v průběhu prázdnin zúčastní kolem 50 tisíc diváků, vybírat alespoň symbolické vstupné.

V roce 2006 letní kino začínalo pomítat v Tyršových sadech s dotací sto tisíc korun. O dva roky později byla dotace zvýšena na
200 tisíc. V loňském roce, kdy se kino stěhovalo z Tyršových sadů za lihovar, dostal provozovatel 600 tisíc, ale s tím, že právě
stěhování si vyžádá zvýšené náklady.

„Dotace jde z rozpočtu kulturní komise. Je třeba si uvědomit, že pokud bude navýšena pro kino, nebudou peníze na dotace pro
mnoho desítek amatérských souborů převážně dětských a mládežnických, pro které je fond hlavně určen. V letošním roce je
kulturní fond nižší než v roce 2012 a přece letní kino obdrželo, na rozdíl od jiných subjektů, nezkrácenou dotaci proti rokům
předcházejícím. Letní kino není žádná charita, má své sponzory. Vidíme je na plakátech a bohatých propagačních materiálech.
Má tržby z reklam promítaných při představení, zisky z prodeje občerstvení a další benefity např. symbolické nájemné za
městské pozemky,“ řekl předseda kulturní komise rady města Jiří Razskazov.

(iza, foto: Město Pardubice)

Více zpráv z regionu na Pardubickenovinky.cz 
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Pardubice: Na letní kino bude poptávkové řízení URL
WEB , Datum: 04.03.2013 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000
Město Pardubice vypíše poptávkové řízení na provozovatele letního kina. Reaguje tak na požadavek společnosti Cinema Time.

Společnost totiž žádá na denní prázdninové promítání pod širým nebem od města dotaci 600 tisíc korun. Informovala o tom
mluvčí Pardubic Nataša Hradní.

„V roce 2006 získala grant ve výši 100.000 korun na provoz letního kina společnost Attack Media. Od té doby pořádá kino
každý rok, myslím, že od loňského roku pod názvem Cinema Time. Pořadatelství se nikdy nesoutěžilo a my nyní chceme vypsat
poptávkové řízení s tím, že provozovatel by mohl získat smlouvu na provoz letního kina až na několik let,“ řekl náměstek
primátorky František Brendl.

Poptávkové řízení bude vypsáno v nejbližší době, „hraje“ se totiž o provozování letního kina už na letošní prázdniny. „V
současné době počítá městský rozpočet s dotací ve výši 200 tisíc korun. Promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka
ovšem požaduje 600 tisíc. My ale nevíme, zda našich 200 tisíc je hodně nebo málo, za kolik je kdo schopen promítání zajistit.
Poptávkové řízení bude nejprůhlednějším způsobem, jak to zjistit,“ konstatoval Brendl.

Žádostí se zabývala kulturní komise. Poskytnutí částky 600.000 korun odmítla s tím, že provozovatel může při filmových
projekcích, kterých se v průběhu prázdnin zúčastní kolem 50 tisíc diváků, vybírat alespoň symbolické vstupné.

V roce 2006 letní kino začínalo pomítat v Tyršových sadech s dotací sto tisíc korun. O dva roky později byla dotace zvýšena na
200 tisíc. V loňském roce, kdy se kino stěhovalo z Tyršových sadů za lihovar, dostal provozovatel 600 tisíc, ale s tím, že právě
stěhování si vyžádá zvýšené náklady.

„Dotace jde z rozpočtu kulturní komise. Je třeba si uvědomit, že pokud bude navýšena pro kino, nebudou peníze na dotace pro
mnoho desítek amatérských souborů převážně dětských a mládežnických, pro které je fond hlavně určen. V letošním roce je
kulturní fond nižší než v roce 2012 a přece letní kino obdrželo, na rozdíl od jiných subjektů, nezkrácenou dotaci proti rokům
předcházejícím. Letní kino není žádná charita, má své sponzory. Vidíme je na plakátech a bohatých propagačních materiálech.
Má tržby z reklam promítaných při představení, zisky z prodeje občerstvení a další benefity např. symbolické nájemné za
městské pozemky,“ řekl předseda kulturní komise rady města Jiří Razskazov.

(iza, foto: Město Pardubice)

Více zpráv z regionu na Pardubickenovinky.cz 
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Pardubice: Na letní kino bude poptávkové řízení URL
WEB , Datum: 04.03.2013 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000
Město Pardubice vypíše poptávkové řízení na provozovatele letního kina. Reaguje tak na požadavek společnosti Cinema Time.

Společnost totiž žádá na denní prázdninové promítání pod širým nebem od města dotaci 600 tisíc korun. Informovala o tom
mluvčí Pardubic Nataša Hradní.

„V roce 2006 získala grant ve výši 100.000 korun na provoz letního kina společnost Attack Media. Od té doby pořádá kino
každý rok, myslím, že od loňského roku pod názvem Cinema Time. Pořadatelství se nikdy nesoutěžilo a my nyní chceme vypsat
poptávkové řízení s tím, že provozovatel by mohl získat smlouvu na provoz letního kina až na několik let,“ řekl náměstek
primátorky František Brendl.

Poptávkové řízení bude vypsáno v nejbližší době, „hraje“ se totiž o provozování letního kina už na letošní prázdniny. „V
současné době počítá městský rozpočet s dotací ve výši 200 tisíc korun. Promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka
ovšem požaduje 600 tisíc. My ale nevíme, zda našich 200 tisíc je hodně nebo málo, za kolik je kdo schopen promítání zajistit.
Poptávkové řízení bude nejprůhlednějším způsobem, jak to zjistit,“ konstatoval Brendl.

Žádostí se zabývala kulturní komise. Poskytnutí částky 600.000 korun odmítla s tím, že provozovatel může při filmových
projekcích, kterých se v průběhu prázdnin zúčastní kolem 50 tisíc diváků, vybírat alespoň symbolické vstupné.

V roce 2006 letní kino začínalo pomítat v Tyršových sadech s dotací sto tisíc korun. O dva roky později byla dotace zvýšena na
200 tisíc. V loňském roce, kdy se kino stěhovalo z Tyršových sadů za lihovar, dostal provozovatel 600 tisíc, ale s tím, že právě
stěhování si vyžádá zvýšené náklady.

„Dotace jde z rozpočtu kulturní komise. Je třeba si uvědomit, že pokud bude navýšena pro kino, nebudou peníze na dotace pro
mnoho desítek amatérských souborů převážně dětských a mládežnických, pro které je fond hlavně určen. V letošním roce je
kulturní fond nižší než v roce 2012 a přece letní kino obdrželo, na rozdíl od jiných subjektů, nezkrácenou dotaci proti rokům
předcházejícím. Letní kino není žádná charita, má své sponzory. Vidíme je na plakátech a bohatých propagačních materiálech.
Má tržby z reklam promítaných při představení, zisky z prodeje občerstvení a další benefity např. symbolické nájemné za
městské pozemky,“ řekl předseda kulturní komise rady města Jiří Razskazov.

(iza, foto: Město Pardubice)

Více zpráv z regionu na Pardubickenovinky.cz 
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Letní kino je na seznamu nejvýznamnějších akcí ČR URL
WEB , Datum: 08.03.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: red , RU / den: 10 000
O pravdivosti rčení, že doma není nikdo prorokem, se přesvědčili organizátoři Pardubického  letního  kina . Zatímco na
seznam nejvýznamnějších pardubických kulturních událostí letošního roku, se tato dlouhodobě nejnavštěvovanější
prázdninová akce Pardubického kraje nedostala, na jiném, mnohem prestižnějším dnes je.

O pravdivosti rčení, že doma není nikdo prorokem, se přesvědčili organizátoři Pardubického  letního  kina . Zatímco na
seznam nejvýznamnějších pardubických kulturních událostí letošního roku, se tato dlouhodobě nejnavštěvovanější
prázdninová akce Pardubického kraje nedostala, na jiném, mnohem prestižnějším dnes je.

Záštitu nad chystaným osmým ročníkem Pardubického  letního  kina  převzalo Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo
tak jeho dlouhodobý význam a kulturní přínos. Pardubické  letní  kino  se tak zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní projekty
České republiky. Vedle Grand festivalu smíchu jde vůbec o jedinou kulturní akci na Pardubicku, které se podobné prestiže
dostalo.

Svojí osobní podporu Pardubickému  letnímu  kinu  už v minulém týdnu vyjádřil také starosta Městského obvodu Pardubice 1
Jaroslav Menšík.

Pardubické  letní  kino , to je sedm úspěšných ročníků, téměř 400 filmových lahůdek a bezmála půl milionu spokojených
návštěvníků.

Prázdninový biograf pod širým nebem začal ve městě promítat v roce 2006. Z Tyršových sadů, kde byl dlouhá léta doma, se v
loňském roce kvůli plánované opravě parku musel přesunout na louku mezi bývalým lihovarem a skateparkem, nedaleko
hlavního nádraží. Ani to mu však neubralo na atraktivitě a diváckém zájmu.

Tomáš Drechsler, jednatel společnosti
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O letní kino se bude soutěžit
TISK , Datum: 11.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Město chce na provozovatele letního kina vypsat poptávkové řízení. Zvýšení dotace ze svého rozpočtu se brání

Pardubice – Spory týkající se výše městských dotací na provoz Pardubického  letního  kina  stále přetrvávají. Budou si lidé
moci užívat unikátní bezplatné filmové projekce pod širým nebem tak, jako tomu bylo posledních sedm let?
Město se chystá vypsat poptávkové řízení na provozovatele letního kina. Reaguje tak na požadavek společnosti Cinema Time,
která chce od radnice dotaci 600 tisíc korun.

Poptávkové řízení

„Pořadatelství se nikdy nesoutěžilo. Nyní ale chceme vypsat poptávkové řízení s tím, že by provozovatel mohl získat smlouvu
na provoz letního kina až na několik let,“ prohlásil náměstek pardubické primátorky František Brendl, který dodal, že v
současné době město počítá s dotací ve výši 200 tisíc korun.
To se však nelíbí promotérovi Pardubického  letního  kina  Janu Motyčkovi a stejného názoru je i Tomáš Drechsler, jednatel
společnosti Cinema Time, která kino provozovala.

Provoz něco stojí

„Výroba plakátů a propagačních materiálů něco stojí. Stejně jako zajištění filmů, jejich projekce a vybudování kvalitního
diváckého zázemí. K tomu je nutné si uvědomit,že stále stoupají ceny energií a i ti největší sponzoři a obchodní partneři se
dnes v důsledku přetrvávající ekonomické krize snaží stále více šetřit,“ odůvodnil žádost o vyšší dotaci Tomáš Drechsler.
strana 3

Zpět

Očima blízkých
TISK , Datum: 11.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Rozhovor
Filip Čapka, herec Švandova divadla v Praze

,,V první řadě je s Petrou Hřebíčkovou vždy velká sranda.
Navíc je také velice pracovitá. Je na sebe totiž strašně moc náročná, a to se přenáší také na její herecké kolegy. Petra
Hřebíčková patří k té skupině herců, kteří ve chvíli, kdy proti vám stojí na jevišti, tak vám stačí hrozně málo, protože tu polovinu
energie vám dávají právě oni. Mám ji moc rád.“

Jan Motyčka, promotér letního kina

„Na setkání s herečkou Petrou Hřebíčkovou vzpomínám moc rád. Zavítala totiž na čtvrtý ročník Pardubického  letního  kina ,
který dokonce slavnostně zahajovala. Tehdy do Tyršových sadů přijela představit film režiséra Tomáše Řehořka Proměny, v
kterém ztvárnila jednu z hlavních rolí. Působila na mě velmi příjemně a hodně skromně, přestože tehdy zrovna získala prestižní
divadelní cenu Thálie.
Myslím, že velmi kvitovala atmosféru, která v letním kině panovala.“

Petr Dohnal, ředitel pardubického divadla

„Petru Hřebíčkovou vnímám jako velice šikovnou, spontánní a bezprostřední herečku. V každé roli je úplně jiná,není to ten typ
herce, co by spoléhal jen na svůj osvědčený herecký rejstřík a dál se nerozvíjel. Je radost se na ni dívat, umí na jevišti
nádherně zasvítit. I na Grand Festivalu smíchu, který jako Východočeské divadlo v Pardubicích pořádáme již po třinácté,
vždycky předvedla skvělé výkony, ať už se zlínským či pražským souborem.“
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O letní kino se bude soutěžit. Kdo bude nový provozovatel?
TISK , Datum: 11.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Iveta Koubková , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Kulturní komise rady města žádost o zvýšení dotace zamítla: „Ve fondu je méně peněz“

Téma Deníku

Pokračování ze strany 1 Jedním z těch, kdo je proti tomu, aby kino dostalo šestisettisícovou dotaci od města, je předseda
kulturní komise rady města Jiří Razskazov.
„Letní kino není žádná charita a má své sponzory. Je nutné si uvědomit, že pokud bude navýšena tato dotace pro kino,
nezbudou peníze na dotace pro mnoho desítek amatérských, převážně dětských a mládežnických souborů, pro které je fond
určen,“ argumentoval Jiří Razskazov.

Výjimečně 600 tisíc z důvodu stěhování

Promítat se v letním kině začínalo v roce 2006, a to se stotisícovou dotací, která byla v roce 2008 navýšena na 200 tisíc. Loni,
kdy se kino stěhovalo z Tyršových sadů za lihovar, obdržel provozovatel 600 tisíc. To bylo podle Jiřího Razskazova výjimečně a
proto, že stěhování vyžaduje zvýšené náklady.
Kulturní komise, která se žádostí zabývala, tedy poskytnutí 600 tisíc zamítla.
„V letošním roce jsou finance kulturního fondu nižší než loni a letní kino navíc obdrželo, na rozdíl od jiných subjektů,
nezkrácenou dotaci proti rokům předchozím,“ dodal Jiří Razskazov.
„I když je letos kulturní fond nižší než v roce 2012, jak zdůrazňuje Jiří Razskazov, celková výše finančních prostředků v návrhů
rozpočtu na rok 2013 za Odbor školství, kultury a sportu činí přes 230 milionů korun. To je skoro 11 procent loňského
schváleného rozpočtu města,“ uvedl provozovatel kina Tomáš Drechsler.
O tom, že kino má své výsadní postavení v celé republice, svědčí i záštita, kterou nad chystaným osmým ročníkem převzalo
Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo tak jeho dlouhodobý význam a kulturní přínos.
Pochvalně se o kinu vyjadřují i tvůrci, kteří v minulosti do Pardubic zavítali.

„Nejnápaditější kino, co jsem poznal

„Obrážím kina všech druhů po celé České republice a naprosto objektivně musím konstatovat, že vůbec nejnápaditějším
podnikem, na který jsem na svých cestách narazil, je právě Pardubické  letní  kino . Jenom tam se můj dokument Občan Havel
přikuluje promítal v pivovaru, kam ideálně patří. Kromě toho bylo vždycky jednání se zaměstnanci letního kina minimálně o
láhev vína příjemnější než jednání s kterýmkoliv jiným kinematografickým personálem,“ prohlásil český scenárista a režisér
dokumentárních filmů Pavel Novák.
„Určitě mluvím i za jiné filmaře, když se přimlouvám za to, abyste zbytečně nespravovali něco, co se nerozbilo a co funguje tak
skvěle,“ doplnil tvůrce snímku Občan Havel přikuluje.

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   DOSTANE PARDUBICKÉ  letní  kino  požadovanou částku 600 tisíc korun od města?
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Kvalitních komedií je jen velmi málo,“ říká Petra Hřebíčková
TISK , Datum: 11.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Rozhovor
Rozhovor týdne s divadelní a filmovou herečkou, tváří pražského Švandova divadla na Smíchově, vedl šéfredaktor
Pardubického deníku Tomáš Dvořák

Pardubice – Soutěžní část třináctého ročníku Grand Festivalu smíchu zahájila dánská komedie Řemeslníci, kterou do Pardubic
přivezlo pražské Švandovo divadlo. Pět let stará hra skrývala drsný černý humor, velkou dávku absurdity, ale i kritiku
současných módních trendů.
Alice a Manfred staví dům a vypadá to, že kolaudace se blíží. Skončí tak každodenní stresující scény s řemeslníky, které
především Manfred nemůže vystát. Jenže stavba se prodlužuje, dělníci nacházejí nové a nové výmluvy, proč v domě zůstat a
manželům pomalu dochází trpělivost. Postupně se tak naskýtá jediná otázka. Přežije to někdo z řemeslníků?
V této komedii se pardubickému publiku představila také mladá talentovaná herečka původem z Hodonína PETRA
HŘEBÍČKOVÁ. Tato třiatřicetiletá herečka v Hodoníně vystudovala Obchodní akademii a poté Divadelní fakultu JAMU v Brně,
obor činoherní herectví.
Právě v Brně působila v období 2002 až 2003 v divadle Polárka. Hostovala rovněž v Činoherním klubu a v Divadle ABC. Poté
přestoupila do Městského divadla Zlín, kde skvěle ztvárnila roli Zuzanky ve Figarově svatbě a byla za ni nominována na cenu
Thálie. Tuto cenu však získala až v roce 2009, a to za titulní roli Maryši. Ještě v tomtéž roce zlínské divadlo opustila a zamířila
do Prahy, kde ji diváci mohli vidět například v muzikálu Kudykam ve Státní opeře nebo v Divadle na Fidlovačce v muzikálu
Hvězdy na vrbě.
V současné době je její domovskou scénou pražské Švandovo divadlo na Smíchově.
Do povědomí českých diváků se dostala zejména rolí Jarušky v Menzelově filmu Obsluhoval jsem anglického krále, objevila se
také ve snímcích Proměny, Kawasakiho růže či Muži v naději. Diváci ji znají také z nekonečného seriálu Ulice a sitcomu Helena.
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* Jak se díváte na Grand Festival smíchu, tedy na myšlenku soutěžního festivalu čistě divadelních komedií?

Určitě je to krásná myšlenka – vybrat a skloubit nejlepší komedie v České republice. Komedie je jeden z nejtěžších divadelních
žánrů. Bohužel tu nemůžeme být po celou dobu festivalu, ale musí to být skvělé, mít po celý týden možnost sledovat komedie.

* Je pro vás osobně komedie těžší žánr?

Mám komedie velice ráda, ale čím déle jsem u divadla, tím více zjišťuji, že těch kvalitních komedií je velmi málo. Samozřejmě
záleží také na režisérovi a lidech, kteří dokáží humor udělat tak, aby to sedlo, bylo to trefné a nenucené. Těch opravdu dobrých
komedií je ale poskrovnu.

* To, že jste byli vybráni na Grand Festival smíchu, značí, že Řemeslníci jsou komedií kvalitní. Čím vás osobně zaujala?

Myslím si, že text sám o sobě je velice dobrý. Jde o první premiéru Řemeslníků v České republice a je to téma, které každý z
nás zná. Jednou jsme měli doma řemeslníky a je to vlastně téma, které se rozvinulo do takových obrátek, které jsou až
absurdní, což u diváků v hledišti vyvolává kýžený humor.

* Jaké jsou vaše osobní vztahy s řemeslníky?

Naštěstí zatím dobré. Většinou jsem měla zkušenosti s řemeslníky – přáteli. Vždy jsem poprosila někoho z divadla, takže
nemám žádnou vtipnou, ale ani hrůzostrašnou historku s řemeslníky. Byt rekonstruuji i svépomocí. A pochopitelně s pomocí
svých přátel.

* Sama jste „kutilka“?

Docela ano. Zjistila jsem to ve Zlíně, kde jsem si koupila byt. Myslela jsem si, že jen oškrábu zdi a vymaluji, ale skončilo to
nahazováním zdí a manipulací s maltou a podobně, takže jsem si docela užila. Puntík, že to dokážu,mám,takže vím, že se v
životě neztratím. (smích) Ale už vím, že znovu něco podobného absolvovat nechci.

* V Pardubicích jste se představila na Grand Festivalu smíchu i se zlínským divadlem. Dají se tyto zkušenosti nějak porovnat?

Těžko se to dá porovnat objektivně, protože to beru ze svého pohledu a prioritně neřeším, s jakým tu jsem zrovna divadlem.
Ale je pravda, že mě zrovna napadlo, že tu tentokrát jsem vlastně poprvé za pražské divadlo. Ten pocit není jiný, jenom si
člověk uvědomí, že se zlínským divadlem sem jezdil dalekou cestu – z Moravy až do Čech. A teď jsem do Pardubic najednou
přijela jako Pražanda, což bylo pro mě trochu zvláštní. (smích)

* Jak na vás změna prostředí působí, byl to pro vás velký skok?

Byl. Ale byla jsem na to připravenější, než kdybych šla do Prahy jako mladší, na druhou stranu už člověk není tak mobilní. Je
zvyklý na to svoje, na Moravu, kde jsem prožila celý život. Prahy jsem se docela bála. Trvalo mi dva roky, než jsem to přijala a
zjistila, že Praha není zas až tak velké město. V podstatě je to na vás, s jakými lidmi se stýkáte a jak v tom velkém městě žijete.
Jestli musíte vyrazit na každý večírek, nebo si uděláte nějakou volnou chvilku. Pravdou ale je, že v Praze je rychlejší život a moc
se mi stýská po rodině na Moravě. Pořád.

* Jak berete partu Švandova divadla na Smíchově?

Čím dál líp. Po těch třech letech je to pro mě opravdu domovská scéna. I s tím, jak slovo domovina zní, ráda se tam vracím.
Když nemám zkoušku a jdu kolem, tak si pokaždé najdu nějakou výmluvu, abych se tam zastavila. Je to kvůli těm lidem, parta je
tam opravdu dobrá.

* Jak na vás při vašem představení působilo pardubické publikum?

Výborně. Už jsme si v zákulisí říkali, že lidé byli naladěni na to, aby se bavili. Nebyla tam žádná zášť, nebo „ukažte, co umíte“.
Zpětná vazba byla skvělá. Neměla jsem tam tak velkou roli, ale i tak jsem to cítila, že to bylo příjemné. Byla radost tady hrát.

* V Pardubicích jste v minulosti poznala i atmosféru Pardubického  letního  kina , kde jste prezentovala film Proměny. Chystáte
něco nového v oblasti filmu?

Točila jsem teď spíše pro televizi. Bohužel do kin zrovna nechystám nic, ale o práci naštěstí nouzi nemám. VČeské televizi teď
například šel film v sekci Nevinných lží. Ten díl se jmenuje Druhý dech. Jinak to vypadá, že brzy nastoupím do kriminálního
seriálu, což je zase úplně jiný žánr, než jaký jsem kdy dělala, takže se velmi těším.

* Jsou pro vás televizní seriály výzvou?

Záleží na tom, jaký to je žánr. Když jsem nastupovala do televizního seriálu Ulice, měla jsem veliký strach, protože jsem se
těmto dlouhodobým seriálům vyhýbala. Na druhou stranu jsem tam byla pouze rok, říkala jsem si, že déle tam ani nebudu.
Vlastně mě to dost naučilo. Člověk získá jakýsi trénink a cvik. Lidé tam byli velice příjemní. Bála jsem se, že to bude taková
fabrika, ale nakonec to fabrika byla jen co se týká času. Jinak to bylo příjemné a bylo velice zajímavé vyzkoušet si práci se
spoustou režisérů. Potom jsem hrála v sitcomu Helena, to je zase úplně jiný žánr. A teď by mě měla čekat kriminálka. Takže to
beru jako zkušenost,v ničem nezůstávám příliš dlouho a ani nechci. Jsem ráda, když se ty věci střídají. Pokud se něco naučím,
tak to má smysl. Třeba dospěji k tomu, že si budu moci vybírat, v čem chci hrát. To se samozřejmě stát nemusí, ale tu
zkušenost už vám nikdy nikdo nevezme.

***
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„Po třech letech je pro mě pražské Švandovo divadlo na Smíchově opravdu domovská scéna. I s tím, jak slovo domovina zní,
ráda se tam vracím. Když nemám zkoušku a jdu kolem, tak si pokaždé najdu nějakou výmluvu, abych se tam zastavila. Je to
kvůli těm lidem, parta je tam opravdu dobrá.“

„Grand Festival smíchu je krásná myšlenka: vybrat a skloubit nejlepší komedie v České republice. Komedie je jeden z
nejtěžších divadelních žánrů. Bohužel tu nemůžeme být po celou dobu festivalu, ale musí to být skvělé, mít po celý týden
možnost sledovat komedie.“

„Pardubické publikum bylo výborné, už jsme si v zákulisí říkali, že lidé byli naladěni na to, aby se bavili. Nebyla tam žádná zášť,
nebo takové to „ukažte, co umíte“. Zpětná vazba byla skvělá. Neměla jsem tam tak velkou roli, ale i tak jsem to cítila, že to bylo
příjemné. Byla radost tady hrát.“

„Když jsem nastupovala do televizního seriálu Ulice, bála jsem se, že to bude taková fabrika, ale nakonec to fabrika byla jen co
se týká času. Jinak to bylo příjemné a bylo velice zajímavé vyzkoušet si práci se spoustou režisérů, takže jsem to brala jako
takový trénink. Potom jsem hrála v sitcomu Helena, to je zase úplně jiný žánr. Takže to beru jako zkušenost, v ničem
nezůstávám příliš dlouho.“

„Mám komedie velice ráda, ale čím déle jsem u divadla, tím více zjišťuji, že těch kvalitních komedií je velmi málo. Samozřejmě
záleží také na režisérovi a dalších lidech.“

Vizitka Jméno: Petra Hřebíčková Bydliště: Praha, Hodonín Narozena: 20. září 1979 v Hodoníně Nejvyšší dosažené vzdělání:
Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění Brno Záliby: plavání, spánek, malování, focení Knížka na mém nočním
stolku: Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové Film, který mě dostal: Amores Perros Oblíbený televizní pořad: Simpsonovi Životní
krédo: Carpe diem. Ale teprve se ho učím dodržovat. Historická postava, kterou obdivuji: Karel IV., T. G. Masaryk Historická
postava, kterou pohrdám: Adolf Hitler, to ale není osobnost. Zamilované jídlo a pití: losos, zelenina, těstoviny Nejdůležitější
rada, jakou jsem v životě dostala: Neber se tak vážně! Osvědčený způsob, jak se dostávám z chmurné nálady: Pomilovat se s
milovaným. Čím udělám svým blízkým největší radost: Když je navštívím – snad. Nejkrásnější místo, které jsem v životě
navštívila: zahrada rodičů v Hodoníně Jak si šetřím na důchod: Řekla bych – částečně. Spíš jen tak pro dobrý pocit hodím
občas stovku na účet.

Příští pondělí si na této dvoustraně můžete přečíst rozhovor se zakladatelem občanského sdružení Zdravotní klaun Garym
Alvenem Edwardsem: Američanem žijícím na východě Čech.

Foto autor:   Foto: Deník/Jiří Sejkora
Foto popis:   PETRA HŘEBÍČKOVÁ na 13. ročníku Grand Festivalu smíchu. Na prestižní pardubické přehlídce nejlepších
divadelních komedií se objevila s inscenací pražského Švandova divadla na Smíchově Řemeslníci. V této povedené komedii si
zahrála postavu Markéty, přítelkyně ústřední dvojice Alice a Manfreda.
Foto autor:   Foto: archiv kina, archiv Deníku a ČTK
Foto popis:   VE SLAVNÉM broadwayském muzikálu Kabaret v režii Dodo Gombára na jevišti Městského divadla Zlín. Petra
Hřebíčková v této úspěšné inscenaci ztvárnila roli neodolatelné Sally Bowles.
Foto popis:   CENU za mimořádný činoherní výkon získala Petra Hřebíčková na předávání cen Thálie za rok 2008. Obdržela ji
ještě jako členka Městského divadla Zlín, a to za titulní roli v představení Maryša.
Foto popis:   VE SVÉ ŠATNĚ před představením opery anglického skladatele Henryho Purcella Král Artuš na Hudebním
festivalu Znojmo (nahoře), o pár chvil pozdějí s Filipem Čapkou během představení (dole).
Foto popis:   HEREČKA Petra Hřebíčková zavítala v minulosti také do pardubického  letního  kina . Do Tyršových sadů
zamířila jako členka delegace k českému filmu Proměny, který zahájil čtvrtý ročník unikátních bezplatných filmových projekcí
pod širým nebem.
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Zpět

Krejčíř: Ukradne někdo letnímu kinu nápad?
TISK , Datum: 12.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – „Přijde mi absurdní, když město chce nyní vypsat poptávkové řízení na provozovatele Pardubického  letního
kina . Jeho současný provozovatel přitom přišel před osmi lety s nápadem na zatraktivnění prostoru Tyršových sadů. Místo
uznání za to, jaký unikátní projekt, který nemá obdoby po celé České republice, se mu podařilo vytvořit, teď přichází současné
vedení radnice s nápadem uspořádat poptávkové řízení a projekt mu de facto ukrást,“ řekl zastupitel za opoziční ODS Alexandr
Krejčíř. 

Kino je fenomén 

„Nejsem si jist, zda někdo dokáže garantovat dvouměsíční bezplatné promítání atraktivních snímků v takové kvalitě, v jaké to
uměli současní provozovatelé. A to ani nemluvím o divácké odezvě, atraktivních filmových delegacích a kvalitním zázemí pro
návštěvníky,“ nechal se slyšet Alexandr Krejčíř. 
Pardubické  letní  kino  se podle něj stalo fenoménem. Své renomé si vydobylo i za hranicemi regionu. Svědčí o tom mimo jiné
také letošní záštita ministerstva kultury. 

Diskuse o vstupném 

„V domácích Pardubicích však tento mimořádně úspěšný projekt musí znovu bojovat o své místo na slunci. Loni to dokonce
chvíli vypadalo, že skončí úplně, protože se pro něj nepodaří kvůli rekonstrukci v Tyršových sadech najít adekvátní místo.
Naštěstí se letní kino na poslední chvíli přesunulo do areálu u skateparku. To sice není úplně ideální poloha, ale řada diváků si
sem cestu našla,“ prozradil opoziční zastupitel, jemuž by se zamlouvalo, kdyby se po případné rekonstrukci Tyršových sadů
mohl tento projekt do samého centra Pardubic vrátit. 
„Rád bych, aby se tato úžasná akce zachovala v takové podobě, v jaké je dosud. Samozřejmě může přijít někdo, kdo dokáže
letní kino připravit levněji, ale je otázka, v jaké kvalitě. Nesmyslná mi přijde také diskuse kolem zavedení symbolického
vstupného. Obě lokality, o kterých se uvažuje, totiž tuto variantu reálně ani neumožňují. Náklady vynaložené na ohraničení
areálu by byly vyšší než výtěžek ze symbolického vstupného,“ přemítal Alexandr Krejčíř. 

Čas neúprosně běží 

„Opět se dostáváme do situace, kdy provozovatel, ať už to bude kdokoliv, nebude do poslední chvíle vědět, zda, kde a
případně za jakých podmínek se projekce uskuteční. Nebránil bych se tomu, kdyby tato diskuse přišla příští rok. Ale nyní to
silně komplikuje přípravy projektu. Nejsou jednoduché a čas neúprosně běží,“ uzavřel zastupitel. 
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Zpět

Letní kino zatím neuspělo
TISK , Datum: 13.03.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubičtí zastupitelé smetli ze stolu návrh Alexandra Krejčíře (ODS) na navýšení dotace o 400 tisíc korun 

Pardubice – Zastupitelé včera na svém zasedání smetli ze stolu návrh opozičního zastupitele Alexandra Krejčíře (ODS), aby
město navýšilo již schválenou dotaci 200 tisíc korun z prostředků kulturní komise o 400 tisíc korun z obecné rezervy městského
rozpočtu na letošní ročník Pardubického  letního  kina . 
Pro Krejčířův návrh bylo pouze jedenáct zastupitelů, zatímco osmnáct z nich se zdrželo a záměr tak nezískal dostatečnou
podporu. 

Loni 600 tisíc korun 

Částku 600 tisíc dostal provozovatel Pardubického  letního  kina  od města loni. Tehdy byla ale odůvodněna stěhováním
unikátního prázdninového projektu z Tyršových sadů do areálu u skateparku nedaleko vlakového nádraží. 
V předchozích ročnících provozovatel získal od města nejprve 100 a pak 200 tisíc. 
„Netušíme, jestli je 200 tisíc za bezplatné filmové projekce po dobu letních prázdnin hodně nebo málo. Proto jsme se rozhodli
pro poptávkové řízení,“ vysvětlil náměstek primátorky František Brendl ze sdružení Pardubáci. 

Vážná úskalí 

„Poptávkové řízení má svá úskalí. Tím, že se začíná připravovat teprve v polovině března, mám vážnou obavu, že budoucí
provozovatel se výsledky dozví pár týdnů před začátkem organizačně velmi náročné akce a dostane se do podobných
problémů, jako měl současný provozovatel loni,“ řekl Alexandr Krejčíř. 
„Je třeba ošetřit i to, aby letní kino mělo nadále takovou úroveň, kterou zaručuje současný provozovatel,“ dodal opoziční
zastupitel za ODS. 
„Budeme na to pamatovat,“ ujistil náměstek Brendl. 

***

„Poptávkové řízení má svá úskalí.“ Alexandr Krejčíř, pardubický zastupitel za ODS 
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Zpět

Pardubičtí zastupitelé smetli ze stolu návrh o navýšení peněz na provozování letního kina
RÁDIO , Datum: 13.03.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 6 896

Ota GUTWIRTH, moderátor 
Pardubičtí zastupitelé smetli ze stolu návrh o navýšení peněz na provozování letního kina. Společnost Cinema Time
požadovala po městě 600 tisíc, dostala ale pouze 200 tisíc. Radní teď hodlají vypsat poptávkové řízení, aby zjistili, jaká je
skutečná cena tohoto prázdninového projektu. Zastupitel Alexandr Krejčíř to považuje za nefér jednání vůči původnímu
provozovateli, který se o projekt zasloužil.

Alexandr KREJČÍŘ, zastupitel 
Mně to připadá jako schovávání se za problém, který neumí vedení města vyřešit, vyhlásit výběrové řízení na provozovatele
mně připadá poněkud úsměvný, protože je to v podstatě krádež nápadu, se kterým přišel původní provozovatel, má na to
jakási v uvozovkách autorská práva, on tady to letní kino provozovatel 7 nebo 8 let, vykopal ho ze země, dal mu tu náplň a
udělal z něj fenomén města, takže si myslím, že to je vůči němu minimálně nefér.

Ota GUTWIRTH, moderátor 
Pardubické  letní  kino  teď navíc získalo záštitu ministerstva kultury. Společnost Cinema Time tak docílila toho, že kino má v
současné době díky své vysoké úrovni výsadní postavení v celé České republice. Přesto ani tento fakt nepřesvědčil
zastupitele, aby částku na jeho provoz navýšili. Pokračuje náměstek primátorky František Brendl.

František BRENDL, náměstek primátorky Pardubic 
Já musím říct, že jako provozovatel letního kina bych to jako křivdu částečně určitě bral, protože teď jsme to dostali na nějakou
úroveň, ale zas postavte se do role města, ten provozovatel, s kterým spolupracujete 6 let a dáváte mu grant 200 tisíc, což
není v intencích kultury málo peněz, ze dne na den přijde a řekne - já bych teďka potřeboval 600. Teď jsme trošku tlačeni do
kouta, buďto chcete letní kino a musíte mi dát 600, anebo já letní kino neudělám. Takže podle mě bez prověření toho trhu,
jestli není ještě jiný pan Motyčka, který by neudělal to letní kino za 50 tisíc nebo 150 nebo za 200 nebo 400 nebo za 2 miliony,
to nikdo neví, protože v podstatě na to se nikdy poptávkové řízení nedělalo.
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Fero Fenič: „Jsem rád, že město nepotopilo letní kino“
TISK , Datum: 06.04.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Pardubicko
Unikátní projekt by se prý dal provozovat za méně peněz, ale jeho kouzlo by se ztratilo
Rozhovor

Pardubice – O fenoménu Pardubického  letního  kina  jsme hovořili se zakladatelem a prezidentem prestižního filmového
festivalu Febiofest FERO FENIČEM.

* Jak jste se díval na to, že město Pardubice chtělo vypsat postupně výběrové, koncesní a poptávkové řízení na provozovatele
Pardubického  letního  kina , které tu léta úspěšně provozuje společnost Jana Motyčky a jeho spolupracovníků?

Vůbec jsem to nechápal, nerozuměl tomu. Když se někomu povede vybudovat z nuly tak jedinečný projekt, který je ojedinělý po
celé České republice a který má navíc ročně návštěvnost několik desítek tisíc lidí, nepochopil jsem, proč město začalo
najednou hledat někoho jiného.

* K čemu byste tedy tento postup přirovnal?

Připadalo mi to asi tak, jako kdyby za mnou někdo přišel a řekl, že děkuje za to, že jsem pořádal dvacet let Febiofest a že ho od
nynějška bude organizovat někdo jiný, protože dal lepší nabídku. Pak bych se ale zeptal, kde ten dotyčný byl, když celý projekt
vznikal. Ono je docela jednoduché přijít k hotovému, něčemu, co funguje, a na tom se zviditelnit. Bral bych to tedy asi jako
krádež mého projektu.

* Jak byste reagoval, kdyby se o akci podobnou Febiofestu pokusil někdo jiný?

Febiofest mi nikdo naštěstí vzít nemůže, protože vznikl na mých kolenou. Mohl by vytvořit jen podobnou akci.

* Jak hodnotíte čtvrteční rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic, které de facto přiřklo letošní pořadatelství opět stejné
společnosti?

Musím se přiznat, že jsem si moc přál, aby pardubičtí zastupitelé takto rozhodli a nezničili takovou akci, jako je Pardubické
letní  kino . To každoročně dokazuje svou výjimečnost, o čemž jsem se již osobně sám několikrát při jeho návštěvách
přesvědčil.

* Je skutečně Pardubické  letní  kino  takovým celorepublikovým fenoménem?

Ano. Takový projekt není nikde v České republice, dokonce ani v Praze. Navíc pro Pardubice je unikátní i v tom, že přes léto je
jednou z mála kulturních a společenských nabídek ve městě. Obyvatelům i návštěvníkům poskytuje příjemnou a kultivovanou
formu zábavy. Kdyby nebylo tak výjimečné, určitě by nedostalo záštitu ministerstva kultury.

* A co kdyby hypoteticky provozoval letní kino někdo jiný, třeba za méně peněz?

Mohlo by to mít vliv na kvalitu. Ato nejen v dramaturgii, ale i v zázemí. Obě složky jsou tady na vynikající úrovni. Jsem rád, že
obyvatelé i návštěvníci Pardubic si zvykli na kvalitu a také ji stále požadují. Určitě by se tedy dalo kino provozovat za méně
peněz, ale jeho kouzlo by se ztratilo, přestalo by mít punc výjimečnosti a mohl by brzy opadnout i divácký zájem.

* Jste tedy rád, že Pardubické  letní  kino  bude opět provozovat společnost Jana Motyčky a jeho spolupracovníků?

Rozhodně. Pan Motyčka tady systematicky něco tvořil a budoval a jsem rád, že v této tradici bude moci pokračovat.
Pardubické  letní  kino  vlastně bylo tak trochu vedlejším produktem zkušenosti, kterou získal díky organizování pardubické
části Febiofestu. Kdyby se v tomto oboru neorientoval, asi těžko by mohl tak kvalitní projekt postavit. Možná i proto beru Jana
Motyčku tak trochu pod svůj patronát a jsem rád, že to vše nakonec dobře dopadlo. Jen škoda, že se tím ztratilo hrozně moc
času a energie.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Foto: Deník
Foto popis:   ZAKLADATEL filmové přehlídky Febiofest Fero Fenič je rád, že Pardubické  letní  kino  bude i letos pořádat
stejný provozovatel.
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Zpět

V Pardubicích bude i letos letní kino, zastupitelstvo schválilo zvýšení dotace URL
WEB , Datum: 06.04.2013 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Iveta Záleská
Pardubice budou mít nakonec i letos své letní kino. Jeho tradiční provozovatel, společnost Cinema Time, chtěla projekt opustit
kvůli nízké podpoře města. Zastupitelé se na mimořádném zasedání rozhodli zvýšit příspěvek na letní projekce z původních 200
tisíc na 600 tisíc korun.

Příští rok už město hodlá vysoutěžit nového provozovatele. Náměstek primátorky František Brendl na jednání zastupitelstva
vysvětloval, proč ještě letos bude letní kino podle starých pravidel.„Koncesní řízení má tu nevýhodu, že jeho termíny tak, aby
bylo relevantní a opravdu nám vypovědělo o možnostech, kdo je připraven letní kino realizovat mimo společnosti Cinema Time,
tak by nám asi neodpověděla v čase, který by byl přiměřený k tomu, aby staronový nebo nový provozovatel měl dostatek času
připravit letní kino ve standartu, na který jsme zvyklí.“Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla
navýšení dotacePrázdninový provoz pardubického  letního  kina  je opět nejistýPardubické letní kino by mohlo promítat každý
denLetní kino v Pardubicích o prázdninách bude, ale bude mobilní
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V Pardubicích bude i letos letní kino, zastupitelstvo schválilo zvýšení dotace URL
WEB , Datum: 06.04.2013 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Iveta Záleská , RU / den: 39 562
Pardubice budou mít nakonec i letos své letní kino. Jeho tradiční provozovatel, společnost Cinema Time, chtěla projekt opustit
kvůli nízké podpoře města. Zastupitelé se na mimořádném zasedání rozhodli zvýšit příspěvek na letní projekce z původních 200
tisíc na 600 tisíc korun.

Příští rok už město hodlá vysoutěžit nového provozovatele. Náměstek primátorky František Brendl na jednání zastupitelstva
vysvětloval, proč ještě letos bude letní kino podle starých pravidel.„Koncesní řízení má tu nevýhodu, že jeho termíny tak, aby
bylo relevantní a opravdu nám vypovědělo o možnostech, kdo je připraven letní kino realizovat mimo společnosti Cinema Time,
tak by nám asi neodpověděla v čase, který by byl přiměřený k tomu, aby staronový nebo nový provozovatel měl dostatek času
připravit letní kino ve standartu, na který jsme zvyklí.“Provoz pardubického  letního  kina  je stále nejistý. Radnice zamítla
navýšení dotacePrázdninový provoz pardubického  letního  kina  je opět nejistýPardubické letní kino by mohlo promítat každý
denLetní kino v Pardubicích o prázdninách bude, ale bude mobilní

Fero Fenič: Pardubické  letní  kino ? V republice podobný projekt není URL
WEB , Datum: 08.04.2013 , Zdroj: denik.cz , Rubrika: Film
Pardubice /ROZHOVOR/ - Unikátní projekt by se prý dal provozovat za méně peněz, ale jeho kouzlo by se ztratilo… O
fenoménu Pardubického  letního  kina  jsme hovořili se zakladatelem a prezidentem prestižního filmového festivalu Febiofest
Ferem Feničem.

"

Jak jste se díval na to, že město Pardubice chtělo vypsat postupně výběrové, koncesní a poptávkové řízení na provozovatele
Pardubického  letního  kina , které tu léta úspěšně provozuje společnost Jana Motyčky a jeho spolupracovníků?
Vůbec jsem to nechápal, nerozuměl tomu. Když se někomu povede vybudovat z nuly tak jedinečný projekt, který je ojedinělý po
celé České republice a který má navíc ročně návštěvnost několik desítek tisíc lidí, nepochopil jsem, proč město začalo
najednou hledat někoho jiného.

K čemu byste tedy tento postup přirovnal?
Připadalo mi to asi tak, jako kdyby za mnou někdo přišel a řekl, že děkuje za to, že jsem pořádal dvacet let Febiofest a že ho od
nynějška bude organizovat někdo jiný, protože dal lepší nabídku. Pak bych se ale zeptal, kde ten dotyčný byl, když celý projekt
vznikal. Ono je docela jednoduché přijít k hotovému, něčemu, co funguje, a na tom se zviditelnit. Bral bych to tedy asi jako
krádež mého projektu.

Jak byste reagoval, kdyby se?o akci podobnou Febiofestu pokusil někdo jiný?
Febiofest mi nikdo naštěstí vzít nemůže, protože vznikl na mých kolenou. Mohl by vytvořit jen podobnou akci.

Jak hodnotíte čtvrteční rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic, které de facto přiřklo letošní pořadatelství opět stejné
společnosti?
Musím se přiznat, že jsem si moc přál, aby pardubičtí zastupitelé takto rozhodli a nezničili takovou akci, jako je Pardubické
letní  kino . To každoročně dokazuje svou výjimečnost, o čemž jsem se již osobně sám několikrát při jeho návštěvách
přesvědčil.

Je skutečně Pardubické  letní  kino  takovým celorepublikovým fenoménem?
Ano. Takový projekt není nikde v České republice, dokonce ani v Praze. Navíc pro Pardubice je unikátní i v tom, že přes léto je
jednou z mála kulturních a společenských nabídek ve městě. Obyvatelům i návštěvníkům poskytuje příjemnou a kultivovanou
formu zábavy. Kdyby nebylo tak výjimečné, určitě by nedostalo záštitu ministerstva kultury.

A co kdyby hypoteticky provozoval letní kino někdo jiný, třeba za méně peněz?
Mohlo by to mít vliv na kvalitu. A to nejen v dramaturgii, ale i v zázemí. Obě složky jsou tady na vynikající úrovni. Jsem rád, že
obyvatelé i návštěvníci Pardubic si zvykli na kvalitu a také ji stále požadují. Určitě by se tedy dalo kino provozovat za méně
peněz, ale jeho kouzlo by se ztratilo, přestalo by mít punc výjimečnosti a mohl by brzy opadnout i divácký zájem.

Jste tedy rád, že Pardubické  letní  kino  bude opět provozovat společnost Jana Motyčky a jeho spolupracovníků?
Rozhodně. Pan Motyčka tady systematicky něco tvořil a budoval a jsem rád, že v této tradici bude moci pokračovat.
Pardubické  letní  kino  vlastně bylo tak trochu vedlejším produktem zkušenosti, kterou získal díky organizování pardubické
části Febiofestu. Kdyby se v tomto oboru neorientoval, asi těžko by mohl tak kvalitní projekt postavit. Možná i proto beru Jana
Motyčku tak trochu pod svůj patronát a jsem rád, že to vše nakonec dobře dopadlo. Jen škoda, že se tím ztratilo hrozně moc
času a energie."
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Promítačky se v létě zřejmě opět vrátí do Tyršových sadů
TISK , Datum: 08.04.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pad) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Dohadům o dalším bytí a nebytí Pardubického  letního  kina  je konec. Aspoň pro letošek 

Zjistili jsme 

Pardubice – Je konec nejistotě. Zastupitelé se dohodli! 
Obyvatelé a návštěvníci Pardubic se i letos mohou těšit na prázdninové promítání filmů pod širým nebem. 

Drama letního kina s happy endem 

Promítačky se navíc zřejmě vrátí do Tyršových sadů. 
Přestože na stříbrném plátně Pardubického  letního  kina  se za dobu jeho fungování už odehrála nejrůznější dramata, možná
to největší zažívají v posledních letech každoročně touto dobou jeho pořadatelé v zákulisí. Po loňské anabázi, kdy ani dva
týdny před startem sedmého ročníku nebylo jasné kde a zda vůbec bude letní biograf promítat, si podobně strastiplnou cestou
prošli organizátoři i letos. 
Osud prázdninových projekcí visel doslova na vlásku. Dnes mohou všichni příznivci tohoto ojedinělého projektu, který
Pardubicím závidí lidé po celé republice, slavit. 
Dohadům a debatám o dalším bytí a nebytí Pardubického  letního  kina  je definitivní konec. Alespoň pro tento rok. 
Pardubičtí zastupitelé doslova v hodině dvanácté, na svém mimořádném jednání, odsouhlasili požadovanou dotaci ve výši 600
tisíc korun, potřebnou pro provoz biografu. Tím dali projektu zelenou. 
Je tedy víc než jisté, že i letos zpříjemní všem obyvatelům i návštěvníkům města perníku prázdninové večery na šest desítek
filmových lahůdek romanticky promítaných pod širým nebem. Navíc opět úplně zadarmo. 

Návratu na původní místo nic nebrání 

Další dobrou zprávou, alespoň pro pořadatele letních filmových projekcí, je fakt, že rekonstrukce Tyršových sadů odstartuje až
začátkem září, a tak nic nebrání tomu, aby se kino vrátilo na své původní místo, kde před sedmi lety začínalo, a kde se
odehrálo šest úspěšných ročníků. „I když se nám loni po dlouhém hledání nakonec podařilo zajistit adekvátní náhradu, Tyršovy
sady jsou Tyršovy sady. Mají své kouzlo, navíc jde o místo vzdálené jen pár kroků od rušného centra města. To hovoří za vše,“
říká pořadatel Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler, který věří, že návrat do Tyršových sadů letošní ročník ještě
zatraktivní. 

Téměř půl milionu návštěvníků 

Velký úspěch si pořadatelé ze společnosti Cinema Time připsali již začátkem března, kdy dlouhodobý význam a kulturní přínos
Pardubického  letního  kina  ocenilo dokonce ministerstvo kultury, které převzalo záštitu nad chystaným osmým ročníkem. 
Vedle pardubické celorepublikové přehlídky nejlepších divadelních komedií, Grand Festivalu smíchu, jde vůbec o jedinou
kulturní akci na Pardubicku, která se něčím podobným může chlubit. 
Pardubické  letní  kino , to je sedm úspěšných ročníků, 420 filmových lahůdek a bezmála půl milionu spokojených návštěvníků.
„Jsme moc rádi, že v této tradici budeme moct pokračovat i v letošním roce,“ uvádí promotér Pardubického  letního  kina  Jan
Motyčka. 
Prázdninový biograf pod širým nebem začal ve městě promítat v roce 2006. Z Tyršových sadů, kde byl dlouhá léta doma, se
loni kvůli plánované opravě parku musel přesunout na louku mezi bývalým lihovarem a skateparkem nedaleko hlavního
nádraží. Ani to mu však neubralo na diváckém zájmu. 

Foto autor:   Foto: archiv
Foto popis:   PROMOTÉR PARDUBICKÉHO  LETNÍHO  KINA  Jan Motyčka má už nyní zase o trochu příjemnější starosti. Může
opět intenzivně pracovat na dalším ročníku tohoto unikátního projektu.
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Primátorka Pardubic varuje u hodnocení vlád před jednoznačnými soudy URL
WEB , Datum: 09.04.2013 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: Katka Synková , RU / den: 115 040 , Rubrika: Monitor
Primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková (SNK-ED) je jednou ze dvou primátorek ČR. Příčinu vidí v tom, že politika je u nás
stále vnímána spíše jako záležitost mužů a pánům se moc nechce ženy do svého světa pouštět. Co ale ji osobně jako lékařku
vedlo do politiky a proč dala nakonec přednost komunální politice? A jak se vyvíjí spory ohledně výše městských dotací na
provoz Pardubického  letního  kina  či jak pokračuje revitalizace Tyršových sadů?

Souhlasíte s tím, že je Nečasova vláda nejhorší vládou od roku 1989? Proč?

Nechci a nebudu soudit, která vláda byla nejhorší, která nejlepší, zda se líp dařilo pravici nebo levici. Každé vládě od roku 1989
je co vytknout a za co ji pochválit, jednoznačné soudy proto podle mě nejsou na místě. Jsem přesvědčena, že občané České
republiky mají dostatek rozumu, aby si na své volené zástupce udělali názor sami.

Než jste vstoupila do politiky, působila jste jako chirurg. Co vás do politiky vedlo? A podařilo se vám naplnit vaše cíle?

Vždy jsem tvrdila, že v polovině produktivního věku by si člověk měl zkusit, zda by uspěl i v jiném oboru. Po 20 letech v
nemocnici, s dokončeným vzděláním i odbornou erudicí jsem skončila na pozici úrazového chirurga a rozhodla se pro
komunální politiku. Ta volba byla na snadě, jsem pardubická rodačka, naše město mám ráda a měla jsem pocit, že politika se
dá dělat i jinak. Kritizovat je snadné, ale říkala jsem si, že člověk by si to měl vyzkoušet i na druhé straně. Jak se mi to daří,
musí ale posoudit jiní.

Pokud se zaměříme na zdravotnictví, jak byste hodnotila pana Hegera ve funkci ministra? Jak vnímáte dopad reforem? A co
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očekáváte od reformy zdravotního pojištění, kterou chce Heger předložit do vlády do konce března?

Pana ministra vnímám velmi kladně. Je to člověk, na jehož práci je vidět, že přišel z praktického života a jeho pohled vychází z
mnohaleté praxe ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Cením si na něm nejen jeho rozhledu, ale také toho, že ani po letech
ve vrcholové politice neztratil zdravý rozum.

Ve volbách roku 2010 vás preferenční hlasy vynesly do PS. Zanedlouho na to jste ale rezignovala ve prospěch funkce
primátorky. Proč? Mnoho politiků vedle komunální či krajské funkce působí též v Parlamentu. A nelitujete nyní svého
rozhodnutí? Neměla byste tak více možností - pravomocí?

Už před volbami do Poslanecké sněmovny jsem deklarovala, že je pro mě prioritou komunální politika. Zvolení do sněmovny mě
překvapilo, nečekala jsem tak velkou důvěru voličů v Pardubickém kraji. Když jsem se na podzim 2010 stala ještě primátorkou,
vyzkoušela jsem si souběh těchto dvou významných funkcí a dospěla k závěru, že je nelze naplno dělat souběžně. Komunální
politika je mi vnitřně bližší a přepuštění mandátu pro mě bylo o to jednodušší, že se jej ujal také člověk z Pardubic.

{relatedarticles title="Psali jsme:" articles="260821,255172,221529,207883,267978" /}

Rok 2012 byl podle vašich slov dosti hektický. Co očekáváte od letošního roku? Je něco, co se vám například loni nepodařilo
realizovat a letos se to budete snažit napravit?

Loňský rok byl hektický, ale jak se ukazuje, letošní bude ještě horší. Naší prioritou je vyčerpání evropských dotací
prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje města a tam nás čeká práce ještě víc než dost. Nyní finišujeme, abychom zahájili
rekonstrukci Tyršových sadů a další projekty, protože do června příštího roku musíme vyčerpat 95 procent vyčleněných
prostředků.

Jak se vyvíjí rekonstrukce Tyršových sadů, kterou již v loňském roce doprovázely nemalé komplikace?

Revitalizace Tyršových sadů je jednou z věcí, kterou jsme převzali po minulém vedení. V současné době máme vypracovaný
projekt, dostali jsme potřebná povolení, Regionální rada Severovýchod nám schválila dotace a teď běží výběrové řízení na
dodavatele stavby. Poučili jsme se ze situace se společností D.I.S. a snažili se přijmout taková opatření, aby se něco
podobného již neopakovalo. Nicméně vzhledem k zákonu o zadávání veřejných zakázek se tomuto riziku vyhnout nelze.

Spory týkající se výše městských dotací na provoz Pardubického  letního  kina  stále přetrvávají. Město, které se brání
navýšení dotací, chce na provozovatele vypsat poptávkové řízení. Kdy o tom bude definitivně rozhodnuto a jak se k tomu
stavíte vy osobně?

Pro letošek ještě podpoříme stávajícího provozovatele, abychom zajistili bezproblémový průběh sezony. Co nejdříve chceme
vypsat koncesní řízení na provozovatele letního kina v následujících letech. Tento způsob výběru není zrovna jeden z
nesnadnějších. Nicméně chceme vítěze vybrat dlouho před zahájením sezony 2014, aby měl dostatek času vše připravit a
Pardubáci nebyli ochuzeni o již tradiční promítání pod letní oblohou.

Pokud se nemýlím, spolu s primátorkou Liberce jste jediné ženy ve funkci primátorky. Co je podle vás příčinou tohoto
nepoměru? Domníváte se, že se ženy do politiky nehrnou?

Myslím si, že je to proto, že politika je u nás stále vnímána spíše jako záležitost mužů. A upřímně řečeno, pánům se moc nechce
ženy do svého světa pouštět. Často je slyšíme hovořit o prospěšnosti žen v politice, o jejich vlivu na kultivaci politického
prostředí, ale faktem je, že v politice nezřídka cítím ze strany mužů určitý despekt, neochotu respektovat ženu ve významné
funkci. Možná i proto se mnoha ženám do politiky nechce.

{profiles title="Profily na ParlamentniListy.cz:" ids="2268" /}

{relatedarticles title="Další rozhovory s primátory:"
articles="263518,265580,265587,266093,266094,266233,266382,266533,266738,267087,267220,267296,267337,267651,2
67838,268247" /}

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 86 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 87 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Fórum čtenářů
TISK , Datum: 11.04.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj Pardubický
výběr z dopisů, kráceno

Vaše názory nás zajímají!
Pište, volejte,mailujte: náměstí Republiky 56, Pardubice 530 00, redpa@mfdnes. cz, tel. 467303111

Drama letního kina našlo happy end

Jsme rádi, že je konec nejistotě.
Zastupitelé se dohodli. Pardubáci se i letos mohou těšit na prázdninové promítání filmů pod širým nebem. Promítačky se navíc
vrátí do Tyršových sadů.
Přestože na stříbrném plátně Pardubického  letního  kina  se za dobu jeho fungování už odehrála nejrůznější dramata, to
největší zažívají v posledních letech každoročně touto dobou jeho pořadatelé v zákulisí. Po loňské anabázi, kdy ani dva týdny
před startem sedmého ročníku nebylo jasné, kde, a zda vůbec, bude biograf promítat, jsme si podobně strastiplnou cestou jako
organizátoři prošli i letos. Osud prázdninových projekcí visel doslova na vlásku. Dnes mohou všichni příznivci tohoto
ojedinělého projektu, který Pardubákům závidí lidé po celé republice, slavit. Dohadům a debatám o dalším bytí a nebytí
Pardubického  letního  kina  je definitivní konec.
Alespoň pro tento rok.
Pardubičtí zastupitelé doslova v hodině dvanácté na svém čtvrtečním mimořádném jednání odsouhlasili požadovanou dotaci
potřebnou pro provoz biografu. Tím dali projektu zelenou. Je tedy víc než jisté, že i letos zpříjemní všem Pardubákům
prázdninové večery téměř šedesát filmových lahůdek romanticky promítaných pod širým nebem. Navíc úplně zadarmo. Další
dobrou zprávou, pro nás jako pořadatele letních filmových projekcí, je fakt, že rekonstrukce Tyršových sadů odstartuje až
začátkem září, a tak nic nebrání tomu, aby se kino vrátilo na své původní místo, kde před sedmi lety začínalo a kde proběhlo
šest úspěšných ročníků. I když se nám loni po dlouhém hledání nakonec podařilo zajistit adekvátní náhradu, Tyršovy sady jsou
Tyršovy sady. Mají své kouzlo, navíc jde o místo vzdálené jen pár kroků od rušného centra města. To hovoří za vše.
Velký úspěch si pořadatelé ze společnosti Cinema Time připsali již začátkem března, kdy dlouhodobý význam a kulturní přínos
Pardubického  letního  kina  ocenilo Ministerstvo kultury, které převzalo záštitu nad chystaným osmým ročníkem. Vedle Grand
festivalu smíchu jde vůbec o jedinou kulturní akci na Pardubicku, která se něčím podobným může chlubit.
Pardubické  letní  kino , to je sedm úspěšných ročníků, 420 filmových lahůdek a bezmála půl milionu spokojených návštěvníků.
Prázdninový biograf pod širým nebem začal ve městě promítat v roce 2006. Z Tyršových sadů, kde byl dlouhá léta doma, se
loni kvůli plánované opravě parku musel přesunout na louku mezi bývalým lihovarem a skateparkem nedaleko hlavního
nádraží. Ani to mu však neubralo na diváckém zájmu.
Jan Motyčka promotér Pardubického  letního  kina

Oprava Pasáže na třídě Míru se povedla

Minulý pátek se v našem městě slavnostně otevírala Machoňova pasáž. Musím říct, že rekonstrukce této budovy se opravdu
zdařila. Mnohokrát jsme na jednání představenstva Rozvojového fondu (dříve Městského rozvojového fondu) debatovali o
rekonstrukci této budovy a jsem upřímně rád, že nové představenstvo to vše dotáhlo do zdárného konce. Vynaložené
prostředky nejsou nízké, ale jsou adekvátní významu této kulturní památky ve stylu art - deco. Všichni kdo jste měli příležitost
zhlédnout Pasáž ve své nové kráse, musíte uznat, že se dílo opravdu povedlo. Skloubení obchodní části s částí obytnou je
opravdu jedinečné a není mnoho míst v Pardubicích, kde by se takto povedlo.
Jindřich Tauber náměstek primátorky za ČSSD
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Pardubické  letní  kino  bude promítat v Tyršových sadech
RÁDIO , Datum: 12.04.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 5 , Poslechovost pořadu: 6 896

Ota GUTWIRTH, moderátor 
Pardubické  letní  kino  bude promítat v Tyršových sadech. Provozovatelem se stala společnost Cinema Time, která s tímto
originálním projektem před 7 lety přišla. Diváci mohou během letních prázdnin vidět na 60 filmů, a to zcela zdarma. Letošní
ročník začne těsně před prázdninami a odstartuje ho česko-polský film Hořící keř. K dalšímu programu má podrobnosti
organizátor Jan Motyčka.

Jan MOTYČKA, organizátor 
Středa filmy pro děti, víkendy české filmy, dále bych to rozdělil na dvě kategorie filmů, jednak jsou to filmy komerčně úspěšné z
předchozích několika let, v tuto chvíli máme zamluvené myslím si kvalitní filmy jako je Voda pro slony, jako je Černá labuť,
Králova řeč, Perfect Days, Probudím se včera, dále pak jsou to nové filmy. V tuto chvíli máme již domluvený film Můj pes Killer
plus jsou to aktuální filmy, které budeme domlouvat na digitální technologii.
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Anketa: Viděli jste v životě čarodějnici?
TISK , Datum: 27.04.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubický pivovar včera pořádal nejen pro obyvatele města v předstihu Čarodějnický slet. Pálení čarodějnic
(také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a
dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně
pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.
Viděla naše Víkendová porota někdy čarodějnici?

Jan Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina  ANO. Za svůj život jsem jich již několik viděl na mnoha různých pozicích a v
odlišných postaveních.

Luděk Šorm, provozovatel Perníkové chaloupky, ježibabolog ANO. Jakožto ježibabolog je potkávám hlavně na úřadech, ale
nejvíce rád jemám,když pečou perníky.

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby ANO. Známje odmala, rodiče mi o nich četli pohádky, viděl jsem je v
divadle i na Kunětické hoře, odkud startují.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Tyršovy sady mají konečně smysl. Budou hostit letní kino
TISK , Datum: 15.05.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (saf) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
28. června zahájí v Pardubicích tradiční letní projekce. Diváky čeká 65 filmových večerů

Pardubice – Přípravy osmého ročníku Pardubického  letního  kina  jsou v plném proudu. Užza necelé dva měsíce začnou pod
širým nebem vrčet promítačky, aby se tu pod hvězdnou oblohou mohly opět potkávat hvězdy stříbrného plátna se stovkami
diváků.
Po loňské odmlce tak znovu ožijí Tyršovy sady. Jejich plánovaná rekonstrukce byla odložena, a tak nic nebrání tomu, aby se
tento unikátní prázdninový biograf vrátil na své původní místo, kde se před lety začala psát jeho historie.
„Vedení radnice nám vyšlo vstříc a souhlasilo, že se letní kino může v letošním roce vrátit do Tyršových sadů. Považujeme to
za úžasnou zprávu. Jde o ideální prostor v centru města, navíc uprostřed krásné přírody s naprosto jedinečnou atmosférou,“
neskrývá nadšení jednatel společnosti Cinema Time Tomáš Drechsler, který úzce spolupracuje s „duchovním otcem“ kina a
jeho stávajícím promotérem Janem Motyčkou.

Lákavé novinky

Spokojení mohou být také pardubičtí filmoví fanoušci. Na ty totiž čeká velkolepý program plný lákavých novinek i osvědčené
klasiky ze zlatého fondu české a světové kinematografie. Pořadatelé navíc slibují, že letošní ročník bude mít hned několik NEJ!
Tím prvním bude jeho délka. Promítačky se poprvé rozjedou už v pátek 28. června a poběží den co den až do konce letních
prázdnin. „Vedle pětašedesáti filmů nebude chybět ani bohatý doprovodný program, řada festivalových hostů a delegací. Účast
už mimo jiné přislíbil režisér a scenárista Jan Novák, který v Pardubicích uvede ve světové předpremiéře (!) svoji pozoruhodnou
dokumentární veselohru Pušky, puky, pivo a psi,“ odtajnil některá lákadla Jan Motyčka.
„Jde o netradiční snímek, který prostřednictvím dobových skvostů z archivu Armádního filmu a intimních rozhovorů se slavnými
hráči, jakými byli Jaroslav Holík, Josef Golonka, Jiří Holeček nebo Dominik Hašek přibližuje mentalitu československých
hokejových vojáků a důstojníků. Diváci se tak dozvědí, jaké to bylo trénovat a hrát za armádní hokejové kluby, u jaké jednotky
hráči sloužili, co by dělali v případě války, jak byli povyšováni či jak se pašovalo sklo, vodka, peníze a puky skrz Železnou
oponu, aby se zpátky vozil prací prášek. Jak se pořádaly hromadné „socialistické“ svatby hráčů, jak se foukalo do balonku před
nedělními tréninky, jak se plnily závazky a chodilo na výslechy. Zkrátka, diváci budou svědky řady groteskních situací a scén,
které se skládají v příběh smutné doby plný životních tragédií, z něhož jde mráz po zádech,“ popsal filmovou novinku Tomáš
Drechsler.
Další připravované překvapení v podobě hřiště s velkým pískovištěm a řadou atrakcí jistě ocení rodiče a hlavně jejich děti. „Ve
spolupráci s Městským obvodem Pardubice 1 bychom rádi z areálu letního kina vytvořili příjemné místo, které nabídne lidem
nejen zábavu a potěšení, ale i odpočinek. Letní kino tak může být areálem, kde se mohou scházet celé rodiny. Dají si
občerstvení, rodiče si v klidu popovídají, děti se vyřádí a pak si všichni společně užijí jedinečnou atmosféru pěkného filmu
zhlédnutého pod širým nebem. Prostě se snažíme, byť dočasně, vrátit Tyršovým sadům kouzlo a život,“ říká Tomáš Drechsler.
To je prý také hlavní důvod, proč by tentokrát organizátoři areál kina rádi otevírali již v odpoledních hodinách.
Že by prodloužení „otevírací doby“ a očekávaný větší počet návštěvníků s sebou měly přinést komplikace v podobě stížností a
protestů lidí bydlících v okolí parku, podobně jako během prvních ročníků, toho se organizátoři nebojí. Problémy s hlukem
vyřešili již před lety instalací bariéry na schodech u Sukovy třídy.

Jen pro slušné lidi

A pokud jde o případné hlučnější diváky? „Máme již mnoha lety prověřený tým pořadatelů. Rovněž můžeme počítat s pomocí
městské policie. Spolupráce s pardubickými strážníky funguje řadu let a troufám si tvrdit, že perfektně. Kromě počasí tak
momentálně nevím o ničem, co by letošní Pardubické  letní  kino  mohlo pokazit,“ uzavírá Tomáš Drechsler.

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Letní kino bude opět v Tyršových sadech
TISK , Datum: 15.05.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Přípravy osmého ročníku Pardubického  letního  kina  jsou v plném proudu. Užza necelé dva měsíce začnou pod
širým nebem vrčet promítačky... ...3

Zpět
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Letní kino začne v parku promítat už v červnu
TISK , Datum: 18.05.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Po roční pauze se vrací do prázdninových Tyršových sadů letní kino. To oproti zvyklostem začne už 28. června. Pořadatelé
také chystají hřiště pro děti PARDUBICE Po loňské odmlce, kdy letní kino fungovalo ve vyhnanství u lihovaru, se znovu
promítačka vrací do Tyršových sadů. Jejich plánovaná rekonstrukce byla odložena až na podzim, a tak nic nebrání tomu, aby
se osmý ročník bezplatného prázdninového promítání objevil na svém původním místě. Program začne netradičně už v pátek
28. června.
„Vedení radnice nám vyšlo vstříc a souhlasilo, že se Pardubické  letní  kino  může v letošním roce vrátit do Tyršových sadů.
Považujeme to za úžasnou zprávu. Jde o ideální prostor v centru města, navíc uprostřed krásné přírody s naprosto jedinečnou
atmosférou,“ uvedl spokojený jednatel společnosti Cinema Time Tomáš Drechsler.
Ten společně s dalším pořadatelem Janem Motyčkou chystají pro návštěvníky letního kina i další novinky. Jedna z nich bude
mít podobu hřiště s velkým pískovištěm a řadou atrakcí, jistě ji ocení rodiče a hlavně jejich děti. Provozovatelé kina tak chtějí,
aby pustnoucí park žil i mimo dobu promítání. „Letní kino tak může být areálem, kde se mohou scházet celé rodiny. Dají si
občerstvení, rodiče si v klidu popovídají, děti se vyřádí a pak si všichni společně užijí atmosféru filmu zhlédnutého pod širým
nebem. Prostě se snažíme, byť dočasně, vrátit Tyršovým sadům kouzlo a život,“ říká Tomáš Drechsler s tím, že areál kina chce
tentokrát otevírat již v odpoledních hodinách.
Prodloužení otevírací doby by však mohlo narazit u lidí, kteří bydlí nedaleko sadů. V minulých letech si totiž často stěžovali na
hluk. Pořadatelé však doufají, že nic takového nenastane a že bude dál fungovat zvuková bariéra, která se už v roce 2011
objevila na schodech u Sukovy třídy. Na každé promítání navíc poměrně bedlivě dohlíží městská policie. „Pokud jde o případné
hlučnější diváky, máme již mnoha lety prověřený tým pořadatelů, také můžeme vždy počítat s pomocí městské policie.
Spolupráce se strážníky funguje řadu let a troufám si tvrdit, že perfektně. Kromě počasí tak momentálně nevím o ničem, co by
letošní letní kino mohlo pokazit,“ dodal Tomáš Drechsler.

V plánech je příjezd delegací i unikátní hokejový dokument

Pořadatelé program promítání zveřejní až během června, už nyní je ale jisté, že do parku opět přijedou filmové delegace.
„Účast už mimo jiné přislíbil režisér a scenárista Jan Novák, který v Pardubicích uvede ve světové předpremiéře svoji
pozoruhodnou dokumentární veselohru Pušky, puky, pivo a psi,“ uvedl provozovatel Jan Motyčka.
A pardubické obecenstvo si přijde na své. Dokument se totiž skládá z intimních rozhovorů se slavnými hokejisty, jakými jsou
Jaroslav Holík, Josef Golonka, Jiří Holeček nebo Dominik Hašek.

FAKTA Promítání v parku

Poprvé se zadarmo promítaly filmy v Tyršových sadech v létě 2006. Program je na každý prázdninový večer. Celkem tak lidé
mohou vidět až 62 filmů. Promítání se ruší pouze v případě extrémní nepřízně počasí. Letos se začíná promítat dokonce už na
konci června. 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.

Foto autor:   Foto: MAFRA
Foto popis:   Zpět na místě činu Letní kino se po loňském zastavení u lihovaru vrací do Tyršových sadů, kde v roce 2006
začalo fungovat.

Zpět
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Otevřené ministerstvo s pardubickou stopou
TISK , Datum: 24.05.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický
kraj
Pardubice/Praha – Komu čest, tomu čest! Tým pořadatelů, který je podepsán pod všemi ročníky Pardubického  letního  kina ,
se ve středu večer neztratil ani na ministerstvu kultury v Praze. 

Vedli si skvěle! 

Tandem Tomáš Drechsler a Jan Motyčka se společně se svými spolupracovníky podílel na organizaci další akce z cyklu
projektů Otevřené ministerstvo. Avedl si skvěle! 
V reprezentativních prostorách Nostického paláce se tentokrát odehrálo slavnostní setkání s názvem Gloria Comenius! Gloria
Musaealis! aneb Swingující Ámos. Bylo věnováno osobnosti Učitele národů. Návštěvníci měli možnost spatřit pozoruhodnou
výstavu J. A. K. chtěl změnit svět a setkat se s letošními laureáty cen Gloria Musaealis, což je jakási obdoba Oskarů pro
tuzemská muzea. 
Skvělou atmosféru měl koncert kapely Magnum Jazz Bigband, jehož výteční muzikanti dokázali příjemně naladit všechny
přítomné a řadu z nich i roztančit. A to včetně ministryně kultury Anny Hanákové. „Ministerstvo kultury chce i letos pokračovat v
úspěšném trendu, kdy prostřednictvím nejrůznějších akcí otevírá své sídlo na Maltézském náměstí lidem. Z neživé budovy, jíž
vládnou úředníci, se tak díky všemožným koncertům, výstavám a představením stává živý veřejný prostor plný inspirace a
umění,“ prohlásila ministryně kultury, která kvitovala i silné pardubické zastoupení. 

Byla to milá akce 

Kromě pořadatelů na akci nechyběla ani ředitelka Východočeského muzea Jitka Rychlíková či pardubický zastupitel Alexandr
Krejčíř se svou ženou Janou. 
„Byla to milá akce, v příjemném prostředí a s pozitivně naladěnými lidmi,“ shodli se manželé Krejčířovi. 

Foto autor:   Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis:   MINISTRYNĚ KULTURY Alena Hanáková v diskusi s promotérem Pardubického  letního  kina  Janem Motyčkou.

Zpět

Referendum online: V Pardubicích rozhodují, co se stane s obvody URL
WEB , Datum: 13.06.2013 , Zdroj: denik.cz , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - Krajské město má dnes na programu historicky první referendum. Obyvatelé Pardubic odpovídají na otázku, která
zní: „Souhlasíte s členěním statutárního města Pardubice na městské obvody?" Celý den, od 9:30 hodin, budeme sledovat on-
line! Pro aktualizaci stránky stiskněte tlačítko F5.

"

0:43 - Děkujeme Vám za pozornost při sledování tohoto on-line přenosu. Situaci ve městě budeme i nadále sledovat,
nejnovější informace Vám přineseme buď v tištěném vydání Pardubického deníku, či na našem webu.

0:38 - Zastupitelé se nyní musí vypořádat s otázkou, jak s výsledky referenda naloží. Již v pátek zasedne pracovní skupina, do
níž nominovaly členy všechny politické subjekty zasedající v zastupitelstvu. Jejím úkolem bude vyhodnotit výsledky místního
referenda a navrhnout zastupitelstvu další postup. Referendum na téma městských obvodů vyhlásili pardubičtí zastupitelé
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počátkem dubna letošního roku. Pardubice jsou rozděleny na osm městských obvodů. O vhodnosti a nákladnosti tohoto
uspořádání diskutují politici již několik let, shodu však nikdy nenašli. 

0:32 - Byla zaznamenána jedna stížnost, když občan chtěl hlasovat o jiné otázce, než o které se hlasovalo. Trval na tom, aby
otázka zněla „jestli souhlasí s tím, aby se investovalo do rozvoje města", čímž narážel na hlášení městského rozhlasu. Tvrdil, že
dokud mu nebude umožněno sepsat stížnost, nebo hlasovat o této otázce, tak z místnosti odejde. Po sepsání stížnosti z
místnosti odešel. 

0:31 - „Předpokládám, že v úterý by mohlo být na zasedání zastupitelstva jasno. Není nezbytné tuto problematiku řešit několik
týdnů," dodal tajemník magistrátu Michal Zitko.

0:29 - „Dvacetiprocentní účast není úplně malá. Jde o vyjádření části obyvatel, kteří obvody hodnotí kladně, že jim přináší
pozitiva - ač pro mě osobně přináší velké náklady. Přestože výsledek referenda není závazný, budeme s ním pracovat. Byla
ustanovena skupina, která má přijít s konkrétními návrhy," uvedla po skončení referenda primátorka města Štěpánka
Fraňková. Pardubice nepřekročily při svém historicky prvním referendu hranici účasti, která je nutná pro to, aby byly výsledky
pro komunální politiky závazné. Aby výsledky závazné byly, muselo by přijít hlasovat alespoň 35 procent lidí trvale hlášených v
Pardubicích a starších osmnácti let.

0:23 - Pardubice již znají celkové výsledky historicky prvního referenda na území města. Celková účast dosáhla 21 procent, což
je 14 908 voličů. Souhlas se současným členěním statutárního města Pardubice na městské obvody vyjádřilo 60 procent lidí,
nesouhlas vyjádřilo 39 procent zúčastněných a zbytek voličů se zdržel. Oprávěných voličů na území města bylo kolem 71 tisíc.

0:14 - Z důvodu výpadku sítě měli zpoždění zástupci městského obvodu VI. Zde dorazilo 26,7 procenta občanů, pro „ano" se
vyslovily zhruba dvě třetiny z nich. 

0:12 - Dorazili zástupci městského obvodu II. Účast je zhruba 22 procent, pro zachování stávajícího se členění města se
vyslovilo více než 70 procent občanů. Na městském obvodě V je účast 20 procent, z toho zhruba 60 procent občanů by rádo
zachovalo současný stav členění města.

23:49 - Dění na radnici již sleduje i primátorka města Štěpánka Fraňková.

23:43 - Dorazil i sedmý městský obvod. Účast zde je slabě nad třiceti procenty, přes 70 procent se vyjádřilo pro zachování
obvodů. „Překvapilo mne, kolik maminek s kočárky dorazilo odevzdat svůj hlas," řekl Jaroslav Kolář, člen rady obvodu. 

23:37 - Zapisovatelka místní komise z Dubiny Ludmila Knotková dorazila na magistrát na kole. Účast na „trojce" je necelých
dvacet procent, 1300 voličů bylo pro „ano", 1136 pro „ne". Většina z těch, co k volební urně dorazili, by si tedy přáli stávající
členění města na městské obvody. Kuriozitou je, že podle zapisovatelky se jedna ze členek komise ještě před sečtením hlasů
pozvracela.

23:32 - Jako třetí dorazil ve čtvrt na jedenáct první pardubický obvod, účast zde byla 13,5 procenta. „Čekal jsem deset
procent," řekl pardubický zastupitel na „velké" i „malé" radnici Jiří Lejhanec (ODS). „Tušili jsme, že potřebný počet voličů
nepřijde. Domnívám se, že i otázka byla špatně položená. Měli jsme se ptát, zda občané chtějí zrušit obvody," dodal Lejhanec.
Podle prvotních informací na pardubické „jedničce" souhlasila jedna třetina se současným členěním statutárního města, dvě
třetiny se současnou podobou nesouhlasí. Čtyři minuty před půl dvanáctou poté dorazili zástupci Dubiny.

23:21- Na pardubickou radnici by každou chvíli měla dorazit po účasti na zahajovacím koncertě festivalu Smetanova Litomyšl i
pardubická primátorka Štěpánka Fraňková.

23:09 - Pokud vše dobře půjde, výsledky by měly být známy kolem půlnoci.

23:03 - Na pardubickou radnici, kde se shromažďují výsledky, dorazili zhruba hodinu po uzavření místností jako druzí zástupci
čtvrtého městského obvodu. 

22:42 - „V Hostovicích mělo referendum hladký průběh. Účast byla nad padesát procent," řekla předsedkyně místní komise
Marcela Řeháková. „Lidé chodili hlavně odpoledne, nejvíc v době od 17 do 21.45 hodin. To k nám také dorazil poslední volič,"
podotkla Marcela Řeháková. A jak si komise krátila čas? „Hodně jsme jedli, prohlíželi hostovické kroniky, sledovali aktuální
politické dění a občas i kouřili," pokračovala předsedkyně komise. „Řešili jsme snad jediný problém, když k nám dorazili Slováci
s trvalým pobytem v jiné části Pardubic a chtěli hlasovat. Bohužel si však nezajistili voličské průkazy, a tak jsme jim to nemohli
umožnit," dodala Marcela Řeháková.

22:40 - Jako první přivezly výsledky Hostovice, a to minutu před půl jedenáctou.

22:29 - Zastánci obvodů vytvořili v minulých dnech webovou prezentaci, proč by měly být obvody zachovány. Podívejte se sami
na jejich zdůvodnění, ZDE.

22:07 - Referendum se příliš nelišilo od běžných voleb do komunálního zastupitelstva či Poslanecké sněmovny. Volební okrsky
zůstaly stejné, a tak lidé mohli volit na místě, kde jsou zvyklí. Jednou ze změn bylo, že po uzavření volebních místností výsledky
nezpracovává Český statistický úřad, ale samotný Magistrát města Pardubic. „Oproti běžným volbám byly zřízeny místní komise
a jedna městská komise. Ty suplují to, co obvykle dělá Český statistický úřad. Dalším rozdílem bylo, že při referendu nebylo
možné průběžně zveřejňovat, jaká je volební účast. Mohlo by to totiž být bráno jako ovlivňování hlasování," sdělil tajemník
pardubické radnice Michal Zitko. Novinkou také bylo, že voliči nedostali hlasovací lístek přímo do schránky, ale vyzvedli si ho až
přímo ve volební místnosti.

22:00 - Volební místnosti se uzavřely, začíná sčítání. I nadále pro vás sledujeme on-line!
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21:57 - „Po organizační stránce bylo historicky první referendum v pořádku. Žádné problémy zásadnějšího rázu jsme nemuseli
řešit," řekl předseda městské komise Zdeněk Semorád.

21:42 - Hlasovat o budoucím uspořádání Pardubic přicházejí při prvním referendu v historii města poslední zájemci. Lehká
nervozita u komisí stoupá, jejich členové tlačí hodiny dopředu, aby už konečně po dvanácti hodinách mohli sčítat výsledky
prvního pardubického referenda v historii.

21:18 - „Průběh referenda je zatím hladký," řekl Deníku hodinu před uzavřením místností předseda městské komise Zdeněk
Semorád.

20:33 - K referendu dorazil také ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal. Více čtěte ZDE.

20:15 - „Referenda jsem se zúčastnil. Vyjádřil jsem se pro to, aby byly městské obvody zachovány. Ostatně, stál jsem u jejich
zrodu," konstatoval pardubický zastupitel za KSČM Pavel Studnička, který je zároveň zastupitelem na pátém městském obvodě.
„Myslím, že pokud obvod funguje dobře, tak je to na něm i vidět. To je podle mého názoru i případ Dukly, která se od vzniku
malé radnice změnila k nepoznání," podotkl Pavel Studnička. „Je možné, že některé obvody nefungují tak dobře a občané jsou
s jejich výsledky nespokojeni. Proto bych osobně raději rozhodoval jen o svém obvodu, do kterého patřím," dodal komunistický
zastupitel. „Každopádně jsem přesvědčen o tom, že obvody mají smysl a že jsou skutečně blíže občanům," uzavřel Pavel
Studnička.

19:51 - Vyjádřit svůj názor na existenci městských obvodů se podle místní komise na Dubině pokusil i zdejší zajíc. Běhal
zmatečně před školou ve snaze najít správný vchod do volební místnosti, kde by mohl odevzdat svůj hlas. To se mu však,
podle informací našeho Deníku, nepovedlo.

19:22 - K referendu přišel i jeho bývalý náměstek a dnešní zastupitel za opoziční ODS Alexandr Krejčíř. „Vyslovil jsem se pro
zachování obvodů. Myslím, že smysl mají a za dobu, co existují, to také prokázaly. Je za nimi vidět kus práce. Jejich činnost se
nedá hodnotit pouze penězi. Sám na obvod také často nechodím, ale vidím, že funguje dobře, že se o své občany stará, jeho
zaměstnanci jsou s nimi v dennodenním kontaktu a mají přehled o tom, co se v něm děje. Nejsem si úplně jist, jestli by tu
samou činnost dokázala nahradit v případě jejich zrušení i velká radnice," pravil Alexandr Krejčíř, jehož před referendem
zarazila hlavně kampaň vedená magistrátem v městském rozhlase. „Byla velmi tendenční," zlobil se opoziční zastupitel, který
bude chtít na dalším jednání zastupitelstva vědět, kdo je za tento styl kampaně zodpovědný.

18:47 - V bezprostřední blízkosti konání referenda, u Základní školy Bratranců Veverkových, se objevily propagační materiály
sdružení Pardubáci, které agitovaly pro zrušení městských obvodů. Více čtěte ZDE.

18:32 - Až k závěru referenda se chystal využít své právo poprvé tímto způsobem rozhodovat o budoucnosti Pardubic městský
radní za TOP 09 Libor Slezák. „Na otázku, zda jsem pro stávající členění Pardubic, jsem musel odpovědět ne. TOP 09 ostatně
měla ve svém volebním programu zrušení obvodů. Myslím, že jsou pro Pardubice zbytečným luxusem. Připadá mi to, jako kdyby
si rodina s průměrným měsíčním příjmem pořídila porsche," řekl Libor Slezák. „V kampani k referendu se každý snažil, co mohl.
Přišlo mi, že až zbytečně agresivně ji vedl starosta šestého pardubického obvodu Petr Králíček. Neférové argumenty pak
zazněly ve vyjádření aktivisty Petra Zlesáka. Určitě to není tak, že všichni z velké radnice jsou hloupí a neumějí hospodařit se
svěřenými prostředky, zatímco v případě obvodů je to přesně naopak.

18:13 - „V referendu jsem se vyjádřil pro zachování stávajícího členění města, přestože by se u obvodů určitě našel prostor pro
zkvalitnění jejich činnosti," konstatoval Zdenek Křišťál, pardubický zastupitel, který je rovněž zastupitelem na pardubické
„dvojce" a mimo jiné i krajským radním.

17:51 - „Referenda jsem se nezúčastnil, protože jsem byl ve čtvrtek mimo Pardubice. Kdyby to bylo možné, tak bych se určitě
vyjádřil," řekl pardubický zastupitel Josef Kubát. „Osobně jsem pro zachování obvodů, ale s jejich určitou redukcí. Otázka úspor
by však měla být tématem i pro velkou radnici," sdělil Josef Kubát. Ten prý vůbec neměl radost z toho, jak vypadala kampaň k
referendu v posledních dnech. „Přiznám se, že mě některá účelová vyjádření naštvala," dodal dlouholetý ředitel Gymnázia
Dašická.

17:20 - Místopředsedkyně Senátu a ředitelka Základní a Praktické školy Svítání Miluše Horská si nenechala ujít příležitost být u
historicky prvního pardubického referenda. „Referenda jsem se zúčastnila. Je to pro mě hodně důležité téma," svěřila se
Deníku Miluše Horská. „Bydlím v obvodu, který se nachází na okraji Pardubic. Jeho představitelé jsou velmi aktivní. Troufám si
tvrdit, že kdyby obvod neexistoval, nedosáhl by takových úspěchů," domnívá se pardubická senátorka. „Obvody bych
zachovala, ale určitě by mělo dojít k jejich rozumné redukci," sdělila Miluše Horská. Ta je přesvědčena o tom, že referendum v
té podobě, v jaké se konalo, nebylo tím nejlepším možným způsobem, jak zjistit skutečné názory obyvatel Pardubic. „Občan je
znechucen politikou a nemá moc náladu chodit do volebních místností. Netvrdím, že je to dobře, ale je to prostě fakt. Určitě by
bylo vhodnější oslovit studenty pardubických škol, kteří by dostali za úkol zpracovat anketu na toto téma. Myslím si, že by měla
větší vypovídající hodnotu než referendum s takto položenou otázkou," řekla místopředsedkyně Senátu. „Určitě by to byla
levnější varianta, jak zjistit názory pardubických občanů. Mohli by se vyjádřit i ti, co k volbám běžně nechodí," přemítala Miluše
Horská.

17:19 - V místnostech, kde se pardubické referendum koná, se živě diskutuje o rozsáhlé policejní razii na politiky a lobbisty,
která postihla i Úřad vlády. Celý dnešní den v souvislosti s policejní razií sledujeme ZDE.

17:11 - První referendum v historii města perníku si nenechal ujít ani bývalý primátor Jaroslav Deml. „Mé názory na
problematiku městských obvodů jsou dlouhodobě známé. Byl jsem pro zrušení stávajícího členění města. Město velikosti
Pardubic si nemůže v současné době takové uspořádání dovolit," měl jasno Jaroslav Deml. „Nebránil bych se debatě o
zachování venkovských obvodů, ale ty, které se nacházejí ve středu města, na Dukle, v Polabinách nebo Pardubičkách, jsou
nadbytečné," řekl současný náměstek ministra dopravy. „Kampaň k referendu jsem se snažil sledovat. Občas bylo slyšet
argumenty, které mohly být zavádějící. Je jasné, že jak představitelé velké, tak i malé radnice chtěli přesvědčit občany o své
pravdě," domníval se Jaroslav Deml.
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16:46 - Podle informací předsedy městské komise Zdeňka Semoráda zatím pardubické referendum neprovázejí výraznější
problémy. „Dosud je vše v naprostém pořádku. Žádné excesy hlášeny nemáme. Všechno zkrátka běží tak, jak má," uvedl
Zdeněk Semorád.

16:01 - O zatím největší rozruch se v jedné z místností, kde se pardubické referendum koná, postaral převrhnutý hrníček s
čajem, který měl „na svědomí" jeden z členů komise. „Naštěstí se čaj nevylil na archy se jmény," oddychli si členové komise.
„Jinak tu panuje klid."

15:40 - „Referenda jsem se zúčastnil. Domnívám se, že současné členění Pardubic není úplně efektivní. Některé obvody,
především ty v blízkosti velké radnice, nejsou podle mého názoru ve stávající podobě smysluplné," vyjádřil se ředitel
Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald, který je zároveň zastupitelem na prvním pardubickém městském obvodu za
Sdružení pro Pardubice.

15:18 - Pardubické referendum vynechal i pardubický zastupitel a poslanec Miroslav Petráň. „Byl jsem zrovna v Poslanecké
sněmovně," nechal se slyšet Miroslav Petráň. „Souhlasil jsem se záměrem uspořádat referendum, ale formulace otázky nebyla
nejšťastnější. O ničem nevypovídala. Proto ani výsledek referenda nepovažuji za relevantní," pokračoval pardubický poslanec
a zastupitel, který stál u zrodu obvodů. „Vytvoření obvodů mělo nějaké souvislosti. Jsem jejich zastáncem, protože určitě jsou
blíže občanům, ale ne v této podobě. Byl bych pro jejich redukci na čtyři obvody. Měly by mít i menší počet zaměstnanců,"
podotkl Miroslav Petráň. „Bez ohledu na výsledek referenda by mělo dojít k analýze a následné revizi obvodů. Ještě stále je na
to čas," sdělil pardubický poslanec a zastupitel.

15:00 - K premiérovému referendu ve městě perníku naopak záměrně nedorazila studentka Petra Dostálová, jedna z tváří
úspěšného projektu Deníku Hvězda plesu. „K volbám chodím, ale toto referendum mi přišlo zbytečné. Snad každému muselo
být jasné, že vůbec nic neřeší," uvedla Petra Dostálová. „Nevěřila jsem, že se ho zúčastní dostatečný počet voličů, aby mohlo
být pro politiky závazné. Proto mi to přišlo jako naprostá ztráta času," vysvětlila studentka, která by jinak hlasovala proti
stávajícímu členění Pardubic. „Jsem přesvědčena o tom, že obvody nejsou potřeba. Je to drahá legrace," doplnila.

14:29 - „Obvody by podle mého názoru nemusely existovat vůbec. Pokud ano, tak jsem jednoznačně pro jejich redukci," sdělila
členka Východočeského divadla Jindra Janoušková. „Peníze ušetřené na obvodech by se daly využít smysluplně někde jinde,"
podotkla pardubická herečka, podle níž velká radnice příliš nezvládla kampaň k referendu. „Myslím, že představitelé města měli
vyjet i do okrajových částí a hlavně tam lépe vysvětlovat celou problematiku," poznamenala Jindra Janoušková. Šťastný podle
ní nebyl ani způsob, jakým byla položena otázka. „V této podobě tak bylo referendum úplně zbytečné," uzavřela.

14:19 - „Je správné, že se může tentokrát každý vyjádřit. Myslím si, že obvody by měly zaniknout. Stejně má hlavní slovo město,
tak proč dávat peníze ještě do obvodů? Ušetřené finance bych rozdělila do oblasti kultury, školství, sportu nebo do dopravy,"
vyjádřila se obyvatelka Pardubic, která nechtěla prozradit své jméno.

14:10 - „Zvažoval jsem, jestli jít hlasovat. Nakonec jsem se referenda zúčastnil. Vadí mi, že Pardubice mají obvody, zatímco
třeba větší Hradec Králové ne. Už jen pronájem objektů, jejich provoz, vytápění a administrativa spojená s obvody stojí mnoho
peněz. Pokud by se obvody zrušily, ušetřily by se miliony, které by se daly využít jinde. Například do dneška zůstává stav
chodníku u hlavního vlakového nádraží stejný, ačkoli je celý pod vodou pokaždé, když prší," prohlásil občan Pardubic, který
nechtěl zveřejnit své jméno.

13:59 - „V demokratické společnosti je možná spíše než privilegiem přímo povinností zúčastnit se referenda. Myslím, že i toto
mělo smysl, přestože je jasné, že ve státní správě nikdy nebude nic fungovat na sto procent," konstatoval pardubický farář Jan
Rokyta.

13:42 - Podobného názoru je i pardubický zastupitel Petr Franc za opoziční ODS, který je zároveň zastupitelem sedmého
městského obvodu. „Hlasoval jsem pro zachování obvodů. Podle mého názoru jsou blíže občanům," poznamenal Petr Franc,
který ale netvrdí, že stávající členění města na obvody je ideální. „Rozhodně se nebráním debatám o jejich členění, velikosti a
počtu úředníků na nich," upozornil mladý politik, jehož zklamala kampaň, kterou v posledních dnech vedla „velká" radnice.
„Nelíbilo se mi hlavně hlášení městského rozhlasu, které nabádalo občany, aby se rozhodli mezi byrokracií a rozvojem města,"
posteskl si zastupitel na „malé" i „velké" radnici. „Zdálo se mi, že všechny debaty o referendu byly až příliš v osobní rovině,
někdy na úkor racionální diskuze," dodal Petr Franc.

13:21 - Historicky první pardubické referendum si nenechal ujít ani promotér Pardubického  letního  kina  a zastupitel prvního
pardubického městského obvodu Jan Motyčka. „Referenda jsem se aktivně zúčastnil, přestože si myslím, že energie a
prostředky vynaložené na jeho pořádání, následnou propagaci a argumentaci, ať jedné či druhé strany, by bylo možné využít
výrazně efektivněji a smysluplněji. Hlasoval jsem pro zachování stávajícího uspořádání města. Z vlastní zkušenosti mám dojem,
že minimálně Městský obvod Pardubice 1 a jeho úředníci fungují flexibilněji než jejich kolegové na velké radnici. Může to být
dáno větší blízkostí úředníků malé radnice k občanům. A to myšleno obrazně i doslova," konstatoval Jan Motyčka, který byl na
pardubickou jedničku zvolen za Sdružení pro Pardubice.

13:00 - Podle šéfa zastupitelů za ČSSD Jakuba Rychteckého není konkurence mezi městskými obvody přínosem. Více se
můžete dočíst ZDE.

12:43 - Hlasovací komise si krátí čas různě. „Někteří, zejména mladí studenti, si v komisi buď čtou, pracují na notebooku nebo
se učí. Ti starší si spíše povídají mezi sebou," líčila jedna z členek komise na Dubině.

12:22 - Názor Petra Tomáška, předsedy Mladých konzervativců v Pardubicích, si můžete přečíst ZDE.

12:03 - Jako selhání volených politických elit města hodnotí výbor Klubu přátel Pardubicka rozhodnutí zastupitelstva města
vyhlásit referendum o další existenci městských obvodů. Více čtěte ZDE.
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11:58 - „Podle mě by měly být obvody zachovány. Pardubice sice nejsou velké město, ale obvody svou funkci plní dobře.
Oproti vedení města mají blíže k lidem a výsledky jejich práce jsou vidět. Město by se mělo starat především o třídu Míru nebo
o Tyršovy sady, o kterých se zatím ale jen mluví," řekla Jitka Rožeňská. „Nelíbilo se mi, jakou kampaň k referendu vedl městský
rozhlas. V něm zaznělo, že se občané můžou rozhodnout, zda má město investovat prostředky do svého rozvoje, nebo do
byrokracie. Tento způsob agitace mi nepřišel vhodný," dodala.

11:56 - „Nesouhlasím se zachováním obvodů. Podle mě je takový počet zbytečný," sdělil Miroslav Ostřa.

11:50 - „Osobně jsme proti zachování současného členění města na obvody. Podle mě je to zbytečné vyhazování peněz.
Například Hradec Králové je oproti Pardubicím větší, a přesto nemá obvody. Ušetřené peníze by se mohly využít na chod
mateřských škol, zlepšení nepřehledné dopravy nebo by mohly byt investovány do kultury," uvedli manželé Jiří a Jaroslava
Veselých.

11:48 - „Určitě jsem pro zrušení obvodů. Za ušetřené peníze by bylo dobré něco nového vybudovat. Je pozitivní, že bylo
vypsáno referendum, v němž se občané města mohou vyjádřit, že chtějí změny ve stávajícím uspořádání Pardubic," sdělil Milan
Parma, jeden z prvních hlasujících na Základní škole Štefánikova. 

11:46 - „Nejsem pro zachování stávajících obvodů. Osobně jsem obvody v minulosti nevyužíval a kvůli důležitým věcem jsem
stejně musel chodit do centra města na velkou radnici. Je určitě správné, že si v referendu můžeme odhlasovat změnu
stávajícího uspořádání našeho města. Po zrušení obvodů bych ušetřené finanční prostředky dal samozřejmě do kultury a na
podporu dětí," sdělil Milan Němec, dlouholetá opora Východočeského divadla, herec, jenž je v současné době členem
Městského divadla Brno.

11:34 - „Spíše se kloním k názoru, že městské obvody jsou v současné podobě nákladnou záležitostí, jejíž agendu by snad
mohla převzít s nižšími provozními náklady centrální radnice. Nebo bych souhlasil s výraznou redukcí stávajících obvodů.
Pardubice nejsou natolik veliké město, aby to nebylo možné," řekl pardubický tlumočník a překladatel Filip Zajíček.

11:21 - Odvolil již i radní za TOP 09 Jan Němec. Na svůj facebookový profil si ke svému rozhodnutí napsal: "REFERENDUM -
NE vás dělá tím, čím jste."

11:06 - „Referendum jsem si nechala ujít záměrně. Nemám v tuto chvíli jeden jediný důvod, proč bych se ho účastnila. Jsou to
podle mého názoru zbytečně vyhozené peníze. Podobný názor mají i lidé z mého okolí," prohlásila Ivana Strnadová. „Doslova
mě obtěžovala neustálá agitace v městském rozhlasu. Připadala jsem si jak na prvního máje, když jsme byli svoláváni do
průvodu," dodala.

11:00 – Přesně v jedenáct hodin se k referendu dostavil i starosta šestého městského obvodu Petr Králíček (SPP), který patří
k zastáncům členění města na obvody. Předvolební kampaň provázely jeho časté spory s primátorkou Fraňkovou.

10:55 - O historii vzniku městských obvodů si můžete přečíst ZDE.

10:50 - Slova k referendu od starosty městského obvodu VI Petra Králíčka si můžete přečíst ZDE.

10:40 – Svůj hlas hodila do volební urny i primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková (SPP). Se svým názorem na budoucnost
obvodů se netají. „V současné době je osm městských obvodů pro Pardubice zbytečný luxus," nechala se slyšet primátorka.

10:29 - Do hlasovacích místností přichází vyjádřit svůj názor o stávajícím uspořádání Pardubic první zájemci. „Většinou jde o
starší občany," znělo unisono z komisí. „V prvních minutách jsme tu měli docela nával," přikyvovala jedna z členek komise.
„Kupodivu to vypadalo, že lidé docela vědí, o čem rozhodují," dodala.

10:22 - Výzvu k referendu primátorky města Štěpánky Fraňkové najdete ZDE.

10:09 - Historicky první pardubické referendum hostí také Základní škola Štefánikova. „Příliš nás neomezilo. Na podobné
situace jsme zvyklí z voleb," řekla ředitelka školy Renata Janecká. „Šlo o běžná organizační omezení. Museli jsme vystěhovat
nábytek ze tří tříd prvních ročníků. Pomáhali nám s tím žáci druhého stupně. Velmi je to 'bavilo'. Museli totiž přijít už na sedmou
hodinou a pak si je vzal do parády náš školník," prozradila. „Prvňáčci se učí ve školní družině," uvedla ředitelka školy, která si
referendum nenechala ujít. „Volila jsem v místě svého bydliště, na Studánce, která spadá pod třetí městský obvod," dodala.

10:00 - Volební místnosti se otevřely, lidé mohou vhodit svůj hlas. 

9:52 - Informace o tom, jak hlasovat, najdete ZDE.

9:46 - A jaké jsou argumenty odpůrců členění města na obvody? „Pardubice jsou s osmi městskými obvody raritou mezi
podobně velkými městy v České republice. Přitom ani po zrušení obvodů bychom nerezignovali na regeneraci panelových
sídlišť či budování cyklostezek, jak se někteří obávají," konstatovala při veřejné debatě Štěpánka Fraňková.

9:45 - Jednotní jsou starostové městských obvodů (MO), kteří své úřady pochopitelně obhajují. „Obvody jsou zárukou, že
finanční prostředky budou rozdělovány rovnoměrně po celém území města. Musí tady zůstat někdo, koho budou zajímat i
drobné problémy," nechal se slyšet starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík.

9:44 - ČSSD oficiálně nepřijala k otázce obvodů žádný postoj, jen vyzývá obyvatele Pardubic, aby dorazili k volbám. Z vyjádření
šéfa zastupitelského klubu Jakuba Rychteckého ale vyplývá, že městské obvody by sociálním demokratům příliš nechyběly.

9:42 - Jednotný postoj pro obvody deklaruje pardubická ODS. Vystoupení exprimátora Jiřího Stříteského na veřejné besedě
ovšem ukázalo, že představy jednotlivých občanských demokratů o budoucím uspořádání města patrně budou poněkud
rozdílné.
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9:40 - Chystané referendum opět rozdělilo pardubickou politickou scénu. Největší rozepře jsou patrné ve Sdružení pro
Pardubice (SPP). Zatímco primátorka Pardubic a šéfka SPP Štěpánka Fraňková je pro redukci obvodů, starostové na
obvodech je bez výjimky hájí. Nejvíce se vyhrotil spor mezi primátorkou a svítkovským starostou Petrem Králíčkem. 

9:37 - „Oproti běžným volbám budou zřízeny místní komise a jedna městská komise. Ty budou suplovat to, co obvykle dělá
Český statistický úřad. Dalším rozdílem je, že při referendu není možné průběžně zveřejňovat, jaká je volební účast," vysvětlil
tajemník pardubického magistrátu Michal Zitko.

9:31 - Volební místnosti jsou ve čtvrtek otevřeny od 10 do 22 hodin, hlasovací lístky dostanou voliči až na místě. Výsledky by
mohly být známy někdy kolem půlnoci. Kromě samotného výsledku bude důležitá rovněž volební účast. Aby bylo referendum
pro pardubické zastupitele závazné, musí k volebním urnám dorazit alespoň 35 procent oprávněných voličů."
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Pardubice mají za sebou historicky první referendum
TISK , Datum: 14.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (dub, td, iko, mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Historicky první referendum v dějinách Pardubic je za námi. Obyvatelé krajského města v něm rozhodovali o
budoucí podobě městských obvodů. Hlasovalo se až do desáté hodiny večerní, konečné výsledky tedy byly známy až po
uzávěrce tohoto vydání. Najdete je na www.pardubicky.denik.cz. 

Účast? Mnoho lidí bylo skeptických 

Hlavní otázkou hlasování bylo, kolik lidí se k referendu dostaví. Pro jeho platnost je nutná účast 35 procent oprávněných
voličů. Mnoho lidí bylo v otázce volební účasti velmi skeptických. I z blízkého okolí vedení pardubického magistrátu zaznívaly v
předchozích dnech tipy o menší než desetiprocentní účasti oprávněných voličů. 

Lidem chyběly informace 

Někteří z hlasujících si stěžovali, že neměli šanci získat nestranné informace. „Fakta, podle kterých bych se mohl rozhodnout,
jsem si musel dohledat na internetu sám. Nestranné informace chyběly,“ prozradil Deníku jednatřicetiletý Václav Burian. 
Historicky první pardubické referendum si nenechal ujít ani promotér Pardubického  letního  kina  a zastupitel prvního
pardubického městského obvodu Jan Motyčka. 
„Referenda jsem se aktivně zúčastnil, přestože si myslím, že energie a prostředky vynaložené na jeho pořádání, následnou
propagaci a argumentaci, ať jedné či druhé strany, by bylo možné využít výrazně efektivněji a smysluplněji. Hlasoval jsem pro
zachování stávajícího uspořádání města. Z vlastní zkušenosti mám dojem, že minimálně Městský obvod Pardubice 1 a jeho
úředníci fungují flexibilněji než jejich kolegové na velké radnici. Může to být dáno větší blízkostí úředníků malé radnice k
občanům. A to myšleno obrazně i doslova,“ konstatoval Jan Motyčka, který byl na pardubickou jedničku zvolen za Sdružení pro
Pardubice. 

„Výsledky práce obvodů jsou vidět“ 

„Osobně jsme proti zachování současného členění města na obvody. Je to zbytečné vyhazování peněz. Například Hradec
Králové je oproti Pardubicím větší, a přesto nemá obvody. Ušetřené peníze by se mohly využít na chod mateřských škol,
zlepšení nepřehledné dopravy nebo by mohly být investovány do kultury,“ uvedli manželé Jiří a Jaroslava Veselých.
„Nesouhlasím se zachováním obvodů. Takový počet je zbytečný,“ prohlásil Miroslav Ostřa. 
„Podle mě by měly být obvody zachovány. Pardubice sice nejsou velké město, ale obvody svou funkci plní dobře. Oproti vedení
města mají blíže k lidem a výsledky jejich práce jsou vidět. Město by se mělo starat především o třídu Míru nebo o Tyršovy
sady, o kterých se zatím ale jen mluví,“ řekla Jitka Rožeňská. 
„Nelíbilo se mi, jakou kampaň k referendu vedl městský rozhlas. V něm zaznělo, že se občané mohou rozhodnout, zda má
město investovat prostředky do svého rozvoje, nebo do byrokracie. Tento způsob agitace mi nepřišel vhodný,“ dodala Jitka
Rožeňská. 
„V demokratické společnosti je možná spíše než privilegiem přímo povinností zúčastnit se referenda. Myslím, že i toto mělo
smysl, přestože je jasné, že ve státní správě nikdy nebude nic fungovat na sto procent,“ vyjádřil se pardubický farář Jan
Rokyta. 

„Ušetřené peníze by se daly využít lépe“ 

„Obvody by podle mého názoru nemusely existovat vůbec. Pokud ano, tak jsem jednoznačně pro jejich redukci,“ sdělila členka
Východočeského divadla Jindra Janoušková. „Peníze ušetřené na obvodech by se daly využít smysluplně někde jinde,“
podotkla pardubická herečka, podle níž velká radnice příliš nezvládla kampaň k referendu. 
„Představitelé města měli vyjet i do okrajových částí a hlavně tam lépe vysvětlovat celou problematiku,“ poznamenala Jindra
Janoušková. Šťastně podle ní nebyla položena otázka. „V této podobě bylo referendum zbytečné,“ uzavřela. 

„Je to zbytečné vyhazování peněz. Například Hradec Králové je oproti Pardubicím větší, a přesto nemá obvody. Ušetřené
peníze by se mohly využít lépe.“ Jiří Veselý, Pardubice 
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Pardubice mají za sebou historicky první referendum URL
WEB , Datum: 14.06.2013 , Zdroj: denik.cz
Pardubice /FOTOGALERIE/ - Historicky první referendum v dějinách Pardubic je za námi. Obyvatelé krajského města v něm
rozhodovali o budoucí podobě městských obvodů. Hlasovalo se až do desáté hodiny večerní. Celková účast dosáhla 21
procent, což je 14 908 voličů. Souhlas se současným členěním statutárního města Pardubice na městské obvody vyjádřilo 60
procent lidí, nesouhlas vyjádřilo 39 procent zúčastněných a zbytek voličů se zdržel. Oprávěných voličů na území města bylo
kolem 71 tisíc.

"

Hlasování jsme sledovali on-line po celý den ZDE!
Účast? Mnoho lidí bylo skeptických

Hlavní otázkou hlasování bylo, kolik lidí se k referendu dostaví. Pro jeho platnost je nutná účast 35 procent oprávněných
voličů.

Mnoho lidí bylo v otázce volební účasti velmi skeptických. I z blízkého okolí vedení pardubického magistrátu zaznívaly v
předchozích dnech tipy o menší než desetiprocentní účasti oprávněných voličů.
Lidem chyběly informace

Někteří z hlasujících si stěžovali, že neměli šanci získat nestranné informace. „Fakta, podle kterých bych se mohl rozhodnout,
jsem si musel dohledat na internetu sám. Nestranné informace chyběly," prozradil Deníku jednatřicetiletý Václav Burian.

Historicky první pardubické referendum si nenechal ujít ani promotér Pardubického  letního  kina  a zastupitel prvního
pardubického městského obvodu Jan Motyčka.

„Referenda jsem se aktivně zúčastnil, přestože si myslím, že energie a prostředky vynaložené na jeho pořádání, následnou
propagaci a argumentaci, ať jedné či druhé strany, by bylo možné využít výrazně efektivněji a smysluplněji. Hlasoval jsem pro
zachování stávajícího uspořádání města. Z vlastní zkušenosti mám dojem, že minimálně Městský obvod Pardubice 1 a jeho
úředníci fungují flexibilněji než jejich kolegové na velké radnici. Může to být dáno větší blízkostí úředníků malé radnice k
občanům. A to myšleno obrazně i doslova," konstatoval Jan Motyčka, který byl na pardubickou jedničku zvolen za Sdružení pro
Pardubice.
„Výsledky práce obvodů jsou vidět"

„Osobně jsme proti zachování současného členění města na obvody. Je to zbytečné vyhazování peněz. Například Hradec
Králové je oproti Pardubicím větší, a přesto nemá obvody. Ušetřené peníze by se mohly využít na chod mateřských škol,
zlepšení nepřehledné dopravy nebo by mohly být investovány do kultury," uvedli manželé Jiří a Jaroslava Veselých.
„Nesouhlasím se zachováním obvodů. Takový počet je zbytečný," prohlásil Miroslav Ostřa.

„Podle mě by měly být obvody zachovány. Pardubice sice nejsou velké město, ale obvody svou funkci plní dobře. Oproti vedení
města mají blíže k lidem a výsledky jejich práce jsou vidět. Město by se mělo starat především o třídu Míru nebo o Tyršovy
sady, o kterých se zatím ale jen mluví," řekla Jitka Rožeňská.

„Nelíbilo se mi, jakou kampaň k referendu vedl městský rozhlas. V něm zaznělo, že se občané mohou rozhodnout, zda má
město investovat prostředky do svého rozvoje, nebo do byrokracie. Tento způsob agitace mi nepřišel vhodný," dodala Jitka
Rožeňská.

„V demokratické společnosti je možná spíše než privilegiem přímo povinností zúčastnit se referenda. Myslím, že i toto mělo
smysl, přestože je jasné, že ve státní správě nikdy nebude nic fungovat na sto procent," vyjádřil se pardubický farář Jan
Rokyta.
„Ušetřené peníze by se daly využít lépe"

„Obvody by podle mého názoru nemusely existovat vůbec. Pokud ano, tak jsem jednoznačně pro jejich redukci," sdělila členka
Východočeského divadla Jindra Janoušková. „Peníze ušetřené na obvodech by se daly využít smysluplně někde jinde,"
podotkla pardubická herečka, podle níž velká radnice příliš nezvládla kampaň k referendu.

„Představitelé města měli vyjet i do okrajových částí a hlavně tam lépe vysvětlovat celou problematiku," poznamenala Jindra
Janoušková. Šťastně podle ní nebyla položena otázka. „V této podobě bylo referendum zbytečné," uzavřela."
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Promítání v nemocnici se líbí také Formanovi
TISK , Datum: 17.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: JAN ŠAFÁŘ , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Titulní strana
Nenechte si ujít 

Nezvyklá projekce filmu Přelet nad kukaččím hnízdem, který bude k vidění dnes večer v areálu pardubické nemocnice, zaujala
také slavného režiséra tohoto úspěšného oscarového filmu Miloše Formana! 

Pardubice – Psychiatrické oddělení Pardubické krajské nemocnice letos slaví 60 let od vzniku. Během tohoto jubilea se ve
spolupráci s Pardubickým  letním  kinem  uskuteční ojedinělá akce pro veřejnost. 
Přímo v areálu nemocnice se totiž dnes večer bude konat projekce oscarového filmu Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra
Miloše Formana. Začátek je ve 21 hodin a vstup je zdarma. 

Herec vzpomíná 

Jedna ze stěžejních postav Přeletu nad kukaččím hnízdem ozdobí unikátní projekci. Film totiž uvede pardubický herec Josef
Vrána, který před lety ve Východočeském divadle ztvárnil postavu Billyho Bibbita v neméně slavné divadelní adaptaci. 
„Ve Východočeském divadle jsem měl a mám mnoho krásných rolí. A Billy Bibbit patří k mým nejoblíbenějším. Proto jsem rád,
že si na tuto hru mohu tímto způsobem zavzpomínat,“ řekl Josef Vrána. 
Román Kena Keseyho „Vyhoďme ho z kola ven“ se ještě před Formanovým filmovým zpracováním dočkal nejprve divadelní
adaptace. 
Ta se hrála ve Spojených státech a postupně se rozšířila i do světa. Ve druhé polovině 80. let ji do svého repertoáru zařadilo
rovněž Východočeské divadlo v Pardubicích pod názvem Přelet nad hnízdem kukačky. Česká premiéra se konala 1. listopadu
1986. 
Hra, kterou režíroval Michael Tarant a hudbu k ní složil Vladimír Mišík, měla velký ohlas a získala si značnou popularitu. „Na
toto představení se v Pardubicích stále vzpomíná. Byla to velmi úspěšná hra. Já jsem v ní měl vlastně jednu z prvních rolí po
svém příchodu do stálého angažmá v Pardubicích,“ prozradil ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal, který ztvárnil
postavu ošetřovatele Williamse. 
Využití pěti Oscary ověnčeného filmu k netradiční oslavě vzniku psychiatrického oddělení pardubické nemocnice se zamlouvá i
jeho tvůrci. O chystané projekci se za Atlantikem dozvěděl i sám režisér Miloš Forman! „Tento nápad se mu velice zamlouvá,“
sdělil spisovatel, dokumentarista, režisér a osobní životopisec Miloše Formana Jan Novák, který se projekce rovněž osobně
zúčastní. 
Akce se bude konat na prostranství za hlavní branou nemocnice. V případě nepříznivého počasí se ovšem promítat nebude. 
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Pardubická psychiatrie slavila výročí Formanovým Přeletem
TISK , Datum: 19.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura
východní čechy
Speciální projekce snímku ověnčená pěti Oscary měla v areálu nemocnice velký úspěch 

Pardubice – Lepší oslavu šedesátin si pardubická psychiatrie snad ani nemohla přát. Byl to mimořádný zážitek. Odvážný, ale
chvályhodný počin, který stál za to. 
Tak lze hodnotit pondělní speciální projekci filmu Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem v areálu Pardubické krajské
nemocnice. 

Povedená oslava 

„Jsem rád, že jsme nápad promotéra Pardubického  letního  kina  Jana Motyčky dovedli až k jeho úspěšné realizaci. Na oslavu
šedesátých narozenin psychiatrického oddělení jsme zvolili nejslavnější film na dané téma od nejslavnějšího českého režiséra, i
když psychiatrii nevykresluje zrovna v dobrém světle,“ řekl ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald. 
„Diváci si alespoň mohli udělat obrázek o tom, jak vypadalo psychiatrické oddělení dříve a jak dnes,“ dodal ředitel pardubické
nemocnice. 
„Film se mi líbí, viděl jsem ho několikrát, ale jako psychiatr při některých scénách naříkám. Například u té s elektrošoky.
Neexistuje, aby k nim byl pacient nucen. Vždycky ví, co ho čeká. Tato metoda je velmi účinná, bezpečná a pacienty dobře
snášená. Jen u laiků je to trochu strašák,“ sdělil primář psychiatrického oddělení Jan Kolomazník. 
„Duševní choroby existovaly vždy. Rozdíl byl jenvtom, jak se k duševně nemocným přistupovalo. Na Pardubicku se o pacienty
starali praktičtí lékaři. Možnost hospitalizace nebyla až do roku 1928, kdy vznikla léčebna v Havlíčkově Brodě. Samotné
psychiatrické oddělení bylo založeno v pardubické nemocnici v roce 1953,“ uvedl Jan Kolomazník. „Doufám, že se časem
dočkáme novější psychiatrie. Jsme ve stále stejných prostorách jako před šedesáti lety. Důležitější je ale kolektiv lidí, který se o
pacienty stará. Musím pochválit lékaře, zdravotní sestry i sanitáře, kteří vytváří domácí atmosféru,“ vyjádřil se primář. 

Skvělá volba 

Skvělou volbou byl také moderátor, herec Východočeského divadla Josef Vrána. Ten před 27 lety ztvárnil postavu Billyho
Bibbita v legendární pardubické inscenaci režírované Michaelem Tarantem. Pod názvem Přelet nad hnízdem kukačky ji
pardubický soubor uvedl 1. listopadu 1986 v české premiéře. 
„Ve Východočeském divadle jsem měl a mám mnoho krásných rolí. Billy Bibbit patří k mým nejoblíbenějším,“ prozradil Josef
Vrána. 
„Spojení nemocnice, oslav psychiatrického oddělení, Formanova filmu a našeho divadelního představení se mi moc líbilo.
Proto jsem se rád této projekce zúčastnil,“ vysvětlil pardubický herec. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   SLAVNOSTNÍ PROJEKCE filmu Přelet nad kukaččím hnízdem se zúčastnil i Formanův životopisec Jan Novák.
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S návratem neváhali ani minutu
TISK , Datum: 20.06.2013 , Zdroj: 5+2 dny , Strana: 6 , Autor: MONIKA SUCHÁ , Vytištěno: 821 575 , Čtenost: 866 353 , Rubrika: Dotazy
Projekt letního kina vybudovali z ničeho. Příští rok chce ale město vypsat soutěž. Podle Jana Motyčky to není zcela korektní. 

Pardubice - Do Tyršových sadů se po roce vrací letní kino. Už za týden začnou pod širým nebem vrčet promítačky. Ani letos to
však pořadatelé neměli lehké. Vedení města nejprve chtělo vypsat výběrové řízení, protože se mu nezdála výše požadované
dotace od společnosti, která letní kino v Pardubicích provozuje již osmým rokem. Nakonec ale zastupitelé ustoupili a soutěž
vypíší až na příští rok. „Návrat do Tyršových sadů byl naší prioritou,“ říká jeden z pořadatelů Jan Motyčka. 

* Loni jste promítali vedle pardubického skateparku, letos spustíte kino opět v Tyršových sadech, tak jako v letech
předchozích. Nepřemýšleli jste o tom zůstat u skateparku? 

Ani minutu. U skateparku bylo vloni kino proto, že se měly Tyršovy sady rekonstruovat. Moc rádi se vracíme. Vždyť tam letní
kino začínalo a bylo přímo pro jejich prostory koncipováno. 

* V čem jsou vlastně tak výjimečné? 

Mají neopakovatelnou atmosféru, jsou pár kroků od centra města, obklopené krásnou přírodou. Jsme rádi, že se tam můžeme
vrátit, protože rekonstrukce by měla začít nejdříve v září. 

* Nebojíte se, že vzhledem k poloze parku v centru města, budete opět muset čelit stížnostem ze strany lidí? u skateparku přeci
téměř žádné nebyly... 

Z pořadatelského hlediska to u skateparku bylo skutečně o něco snadnější. Když už tam lidé vážili cestu, šli za filmem a
nevyrušovali ostatní. U Tyršových sadů to bylo vždy o něco složitější, už kvůli jejich poloze. Jenže, když už si někdo stěžoval,
nebylo to na návštěvníky kina, ale na mládež, která postávala na schodech ze Sukovy třídy a do kina ani nechodila. 

* Takže jak letos areál kina bude vypadat? 

Bude volně přístupný tak jako v minulých letech. Plátno, bary, pět set dřevěných laviček, pět set plastových židlí, část stolů pod
slunečníky. Novinkou je otevření areálu již od odpoledních hodin. Vznikne tam nově oáza pro maminky s dětmi. 

* a co tentokrát nabídnete návštěvníkům kina? 

Program zachovává dramaturgii předchozích ročníků. O víkendech české filmy, ve středu pak filmy pro děti. Snažíme se, aby to
byla kombinace novějších filmů s osvědčenými trháky. Tak jako každý rok je v programu několik horkých novinek. Jednou
takovou novinkou jsou čtvrteční premiéry s HBO. Navázali jsme spolupráci s touto americkou televizí. A každý čtvrtek budeme
uvádět filmy, které mnohdy ještě nebyly v české distribuci. 

* dorazí i filmové delegace? 

Určitě ano. Už teď víme, že na srpnovou celosvětovou premiéru snímku Pušky, puky, pivo a psi přijede jeho tvůrce Jan Novák.
Další delegace dorazí na promítání dokumentu Šmejdi, který uvedeme v první den provozu kina, tedy v pátek 28. června. Další
delegaci, tentokrát dostihovou, očekáváme při uvedení dokumentu Váňa, plánovaného na sobotu 27. července. 

* Co bude s letním kinem příští rok zatím nikdo neví. Město chce vypsat výběrové řízení. Zúčastníte se soutěže? 

Určitě ano. V zásadě nemám problém s jeho vyhlášením, které ale musí mít konkrétní zadání. Vedení města by mělo jasně
definovat nejen počet dní, po které se má promítat, ale i určit cílovou skupinu diváků, dramaturgickou skladbu, případně
charakter kina, říct, jaká má být kapacita hlediště, kvalita zázemí, rozsah propagačních materiálů. V opačném případě by se
totiž diváci mohli dočkat nečekaného zklamání. Ono není tak těžké promítnout na dataprojektor postavený doprostřed louky
šedesát filmů, stažených z internetu. I takový počin může být, s trochou fantazie, nazýván letním kinem. A jistě se najde pár
dobrodruhů, kteří by něco takového chtěli zkusit. 

* přesto, vy jste s kinem začínali, dali jste mu renomé… 

To je ta druhá strana. Je potřeba si uvědomit, že Pardubické  letní  kino  není kulturní dům, koupaliště ani jakákoli jiná budova
v majetku města, kam by městští úředníci hledali na další čtyři roky správce, který by ten prostor co nejlevněji provozoval.
Pardubické  letní  kino  není totiž v podstatě nic hmatatelného. Je pouze značkou, projektem, byť pořádaným na pozemku
města a za jeho podpory. S tímto projektem jsme před osmi lety přišli my a postavili ho na zelené louce. A to obrazně i doslova.
Stejně tak ale mohl v té době přijít kdokoliv jiný. Je třeba si také uvědomit, že začít ve městě pořádat letní kino, automaticky
neznamená, že se z něj stane nejnavštěvovanější prázdninový projekt celého regionu. 

Region vydání: 5+2 dny - Chrudimsko
Foto autor:   Foto TOMÁŠ KUBELKA
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Zpět

S návratem plátna do Tyršových sadů neváhali ani minutu
TISK , Datum: 20.06.2013 , Zdroj: 5+2 dny , Strana: 6 , Autor: MONIKA SUCHÁ , Vytištěno: 821 575 , Čtenost: 866 353 , Rubrika: Dotazy
Projekt letního kina vybudovali z ničeho. Příští rok chce ale město vypsat na jeho provozování soutěž. Podle Jana Motyčky to
není zcela korektní. 

Pardubice - Do Tyršových sadů se po roce vrací letní kino. Už za týden začnou pod širým nebem vrčet promítačky. Ani letos to
však pořadatelé neměli lehké. Vedení města nejprve chtělo vypsat výběrové řízení, protože se mu nezdála výše požadované
dotace od společnosti, která letní kino v Pardubicích provozuje již osmým rokem. Nakonec ale zastupitelé ustoupili a soutěž
vypíší až na příští rok. Návštěvníci se tak i letos mohou těšit na klasické kino, které už tak dobře znají. Filmové delegace, české
snímky i filmové novinky. Navíc ve starých známých Tyršových sadech. „O návratu do Tyršových sadů jsme neuvažovali ani
minutu, letní kino tam patří,“ říká jeden z pořadatelů Jan Motyčka. 

* Loni jste promítali vedle pardubického skateparku, letos spustíte kino opět v Tyršových sadech. Nepřemýšleli jste o tom zůstat
u skateparku? 

Ani minutu. U skateparku bylo vloni kino proto, že se měly Tyršovy sady rekonstruovat, a také proto, že to bylo jediné možné
místo, kde šlo kino udělat. Moc rádi se proto vracíme do Tyršových sadů. Vždyť tam letní kino začínalo a bylo přímo pro jejich
prostory koncipováno. 

* V čem jsou vlastně tak výjimečné? 

Mají neopakovatelnou atmosféru, jsou pár kroků od centra města, obklopené krásnou přírodou. Jsme rádi, že se tam můžeme
vrátit, protože rekonstrukce by měla začít nejdříve v září. 

* Nebojíte se, že vzhledem k poloze parku v centru města budete letos opět muset čelit stížnostem ze strany lidí? u skateparku
přeci téměř žádné nebyly... 

Z pořadatelského hlediska to u skateparku bylo skutečně o něco snadnější. Když už tam lidé vážili cestu, šli za filmem a
nevyrušovali ostatní. U Tyršových sadů to bylo vždy o něco složitější, už kvůli jejich poloze. Jenže, když už si někdo stěžoval,
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nebylo to na návštěvníky kina, ale na mládež, která postávala na schodech ze Sukovy třídy a do kina ani nechodila. Problém
jsme ale vyřešili už v roce 2011, kdy jsme instalovali bariéru na schody u Sukovy třídy. Tím jsme zamezili tomu, aby se z
nejexponovanějšího místa na schodech stalo opět místo setkávání ne vždy ukázněných mladých lidí. A ustaly i stížnosti na
hluk. Pokud jsou pak hluční přímo návštěvníci letního kina, což se také může stát, zasáhne pořadatelská služba. Parta
rozdováděných teenagerů hlasitě se bavících uprostřed hlediště prostě může znechutit projekci všem okolo. Proto se v
posledních letech soustřeďujme na to, aby takových rušivých momentů bylo minimálně. 

* Takže jak tentokrát areál kina bude vypadat? 

Bude volně přístupný, tak jako v minulých letech. Plátno, bary, pět set dřevěných laviček, pět set plastových židlí, část stolů
pod slunečníky. Novinkou je otevření areálu již od odpoledních hodin. Vznikne tam nově oáza pro maminky s dětmi, pro které
by mohlo být příjemné zavítat do parku vzdáleného jen pár kroku od centra města s krásnou přírodou. Žádná auta, smog.
Přispějeme k tomu i tím, že v parku dočasně vybudujeme tematickou kavárnu, bude to originální sezení sestavené z pytlů a
palet na kávu. 

* A co letos nabídnete návštěvníkům kina? 

Program zachovává dramaturgii předchozích ročníků. O víkendech české filmy, ve středu pak filmy pro děti. Snažíme se, aby to
byla kombinace novějších filmů s osvědčenými trháky. Tak jako každý rok je v programu několik horkých novinek. Jednou
takovou novinkou jsou čtvrteční premiéry s HBO. Navázali jsme spolupráci s touto americkou televizí. A každý čtvrtek budeme
uvádět filmy, které mnohdy ještě nebyly v české distribuci. 

* Dorazí i filmové delegace? 

Určitě. Už teď víme, že na srpnovou celosvětovou premiéru snímku Pušky, puky, pivo a psi přijede jeho tvůrce Jan Novák. Další
delegace dorazí na promítání dokumentu Šmejdi, který uvedeme v první den provozu kina, tedy v pátek 28. června. Projekci
spojíme s informační kampaní pro seniory. Další delegaci, tentokrát dostihovou, očekáváme při uvedení dokumentu Váňa,
plánovaného na sobotu 27. července. 

* Co bude s letním kinem příští rok, zatím nikdo neví. Město chce vypsat výběrové řízení. Zúčastníte se soutěže? 

Určitě ano. V zásadě nemám problém s jeho vyhlášením, které ale musí mít konkrétní zadání. Vedení města by mělo jasně
definovat nejen počet dní, po které se má promítat, ale i určit cílovou skupinu diváků, dramaturgickou skladbu, případně
charakter kina, říct, jaká má být kapacita hlediště, kvalita zázemí, rozsah propagačních materiálů. V opačném případě by se
totiž diváci mohli dočkat nečekaného zklamání. Ono není tak těžké promítnout na dataprojektor postavený doprostřed louky
šedesát filmů, stažených z internetu. I takový počin může být, s trochou fantazie, nazýván letním kinem. 

* Přesto, vy jste s kinem začínali, dali jste mu renomé… 

To je ta druhá strana. Je potřeba si uvědomit, že Pardubické  letní  kino  není kulturní dům, koupaliště ani jakákoli jiná budova
v majetku města, kam by městští úředníci hledali na další čtyři roky správce, který by ten prostor co nejlevněji provozoval.
Pardubické  letní  kino  není totiž v podstatě nic hmatatelného. Je pouze značkou, projektem, byť pořádaným na pozemku
města a za jeho podpory. S tímto projektem jsme před osmi lety přišli my a postavili ho na zelené louce. A to obrazně i doslova. 

***

” Vedení města by mělo jasně definovat nejen termín, ale i cílovou skupinu diváků, kapacitu hlediště a celkový charakter kina 

Letní kino v Pardubicích začalo promítat před osmi lety v tyršových sadech a stalo se fenoménem. Každý rok jej navštíví
desetitisíce lidí. loni muselo kvůli plánované a neuskutečněné rekonstrukci tyršových sadů hledat azyl u skateparku. letos se
vrací na původní místo. 

Region vydání: 5+2 dny - Pardubicko
Foto autor:   Foto - TOMÁŠ KUBELKA
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Zpět

Letní kino se vrací do centra
TISK , Datum: 20.06.2013 , Zdroj: 5+2 dny , Strana: 1 , Vytištěno: 821 575 , Čtenost: 866 353 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICE - Osm let promítalo pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech, loni se ale kvůli jejich plánované a nakonec
neuskutečněné rekonstrukci muselo přesunout na nové místo ke skateparku. Letos se všechno vrátí do starých kolejí. „O
návratu jsme neuvažovali ani minutu. Letní kino přece do Tyršových sadů patří,“ říká jeden z duchovních otců oblíbeného
projektu Jan Motyčka. 

více čtěte na stranách 6 a 7 
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Zpět

S návratem letního kina do Tyršových sadů neváhali ani minutu URL
WEB , Datum: 20.06.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá
PARDUBICE - Do Tyršových sadů v Pardubicích se vrací letní kino. Už za týden začnou pod širým nebem vrčet promítačky. Ani
letos to však pořadatelé neměli lehké. Vedení města nejprve chtělo vypsat výběrové řízení, protože se mu nezdála výše
požadované dotace od společnosti, která kino provozuje.

Od skateparku se letos letní kino přenese zpátky do Tyršových sadů, kam podle jednoho z pořadatelů Jana Motyčky letní kino
prostě patří. Foto: Tomáš Kubelka

Zastupitelé ale nakonec ustoupili a soutěž vypíší až na příští rok. Návštěvníci se tak i letos mohou těšit na klasické kino, které
už tak dobře znají. Filmové delegace, české snímky i filmové novinky. Navíc ve starých známých Tyršových sadech. "Letní kino
tam jednoznačně patří," říká jeden z pořadatelů Jan Motyčka. 

Loni jste promítali vedle pardubického skateparku, letos spustíte kino opět v Tyršových sadech. Nepřemýšleli jste o tom zůstat
u skateparku? 

Ani minutu. U skateparku bylo vloni kino proto, že se měly Tyršovy sady rekonstruovat, a také proto, že to bylo jediné možné
místo, kde šlo kino udělat. Moc rádi se proto vracíme do Tyršových sadů. Vždyť tam letní kino začínalo a bylo přímo pro jejich
prostory koncipováno. 

V čem jsou tyto prostory tak výjimečné? 

Mají neopakovatelnou atmosféru, jsou pár kroků od centra města, obklopené krásnou přírodou. Jsme rádi, že se tam můžeme
vrátit, protože rekonstrukce by měla začít nejdříve v září. 

Nebojíte se, že vzhledem k poloze parku v centru města budete letos opět muset čelit stížnostem ze strany lidí? U skateparku
přece téměř žádné nebyly... 

Z pořadatelského hlediska to u skateparku bylo skutečně o něco snadnější. Když už tam lidé vážili cestu, šli za filmem a
nevyrušovali ostatní. U Tyršových sadů to bylo vždy o něco složitější, už kvůli jejich poloze. Jenže, když už si někdo stěžoval,
nebylo to na návštěvníky kina, ale na mládež, která postávala na schodech ze Sukovy třídy a do kina ani nechodila. Problém
jsme ale vyřešili už v roce 2011, kdy jsme instalovali bariéru na schody u Sukovy třídy. Tím jsme zamezili tomu, aby se z
nejexponovanějšího místa na schodech stalo opět místo setkávání ne vždy ukázněných mladých lidí. A ustaly i stížnosti na
hluk. Pokud jsou pak hluční přímo návštěvníci letního kina, což se také může stát, zasáhne pořadatelská služba. Parta
rozdováděných teenagerů hlasitě se bavících uprostřed hlediště prostě může znechutit projekci všem okolo. Proto se v
posledních letech soustřeďujme na to, aby takových rušivých momentů bylo minimálně. 

Jak bude tentokrát areál kina vypadat? 

Bude volně přístupný, tak jako v minulých letech. Plátno, bary, pět set dřevěných laviček, pět set plastových židlí, část stolů
pod slunečníky. Novinkou je otevření areálu již od odpoledních hodin. Vznikne tam nově oáza pro maminky s dětmi, pro které
by mohlo být příjemné zavítat do parku vzdáleného jen pár kroku od centra města s krásnou přírodou. Žádná auta, smog.
Přispějeme k tomu i tím, že v parku dočasně vybudujeme tematickou kavárnu, bude to originální sezení sestavené z pytlů a
palet na kávu. 

A co letos nabídnete návštěvníkům kina? 

Program zachovává dramaturgii předchozích ročníků. O víkendech české filmy, ve středu pak filmy pro děti. Snažíme se, aby to
byla kombinace novějších filmů s osvědčenými trháky. Tak jako každý rok je v programu několik horkých novinek. Jednou
takovou novinkou jsou čtvrteční premiéry s HBO. Navázali jsme spolupráci s touto americkou televizí. A každý čtvrtek budeme
uvádět filmy, které mnohdy ještě nebyly v české distribuci. 

Dorazí i filmové delegace? 
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Určitě. Už teď víme, že na srpnovou celosvětovou premiéru snímku Pušky, puky, pivo a psi přijede jeho tvůrce Jan Novák. Další
delegace dorazí na promítání dokumentu Šmejdi, který uvedeme v první den provozu kina, tedy v pátek 28. června. Projekci
spojíme s informační kampaní pro seniory. Další delegaci, tentokrát dostihovou, očekáváme při uvedení dokumentu Váňa,
plánovaného na sobotu 27. července. 

Co bude s letním kinem příští rok, zatím nikdo neví. Město chce vypsat výběrové řízení. Zúčastníte se soutěže? 

Určitě ano. V zásadě nemám problém s jeho vyhlášením, které ale musí mít konkrétní zadání. Vedení města by mělo jasně
definovat nejen počet dní, po které se má promítat, ale i určit cílovou skupinu diváků, dramaturgickou skladbu, případně
charakter kina, říct, jaká má být kapacita hlediště, kvalita zázemí, rozsah propagačních materiálů. V opačném případě by se
totiž diváci mohli dočkat nečekaného zklamání. Ono není tak těžké promítnout na dataprojektor postavený doprostřed louky
šedesát filmů, stažených z internetu. I takový počin může být, s trochou fantazie, nazýván letním kinem. 

Přesto, vy jste s kinem začínali, dali jste mu renomé… 

To je ta druhá strana. Je potřeba si uvědomit, že Pardubické  letní  kino  není kulturní dům, koupaliště ani jakákoli jiná budova
v majetku města, kam by městští úředníci hledali na další čtyři roky správce, který by ten prostor co nejlevněji provozoval.
Pardubické  letní  kino  není totiž v podstatě nic hmatatelného. Je pouze značkou, projektem, byť pořádaným na pozemku
města a za jeho podpory. S tímto projektem jsme před osmi lety přišli my a postavili ho na zelené louce. A to obrazně i doslova.
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Pardubická psychiatrie slavila výročí Formanovým Přeletem URL
WEB , Datum: 22.06.2013 , Zdroj: denik.cz
Pardubice - Lepší oslavu šedesátin si pardubická psychiatrie snad ani nemohla přát. Byl to mimořádný zážitek. Odvážný, ale
chvályhodný počin, který stál za to.

"

Tak lze hodnotit pondělní speciální projekci filmu Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem v areálu Pardubické krajské
nemocnice.
Povedená oslava

„Jsem rád, že jsme nápad promotéra Pardubického  letního  kina  Jana Motyčky dovedli až k jeho úspěšné realizaci. Na oslavu
šedesátých narozenin psychiatrického oddělení jsme zvolili nejslavnější film na dané téma od nejslavnějšího českého režiséra, i
když psychiatrii nevykresluje zrovna v dobrém světle," řekl ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald.

„Diváci si alespoň mohli udělat obrázek o tom, jak vypadalo psychiatrické oddělení dříve a jak dnes," dodal ředitel pardubické
nemocnice.
„Film se mi líbí, viděl jsem ho několikrát, ale jako psychiatr při některých scénách naříkám. Například u té s elektrošoky.
Neexistuje, aby k nim byl pacient nucen. Vždycky ví, co ho čeká. Tato metoda je velmi účinná, bezpečná a pacienty dobře
snášená. Jen u laiků je to trochu strašák," sdělil primář psychiatrického oddělení Jan Kolomazník.

„Duševní choroby existovaly vždy. Rozdíl byl jen v tom, jak se k duševně nemocným přistupovalo. Na Pardubicku se o pacienty
starali praktičtí lékaři. Možnost hospitalizace nebyla až do roku 1928, kdy vznikla léčebna v Havlíčkově Brodě. Samotné
psychiatrické oddělení bylo založeno v pardubické nemocnici v roce 1953," uvedl Jan Kolomazník.

„Doufám, že se časem dočkáme novější psychiatrie. Jsme ve stále stejných prostorách jako před šedesáti lety. Důležitější je ale
kolektiv lidí, který se o pacienty stará. Musím pochválit lékaře, zdravotní sestry i sanitáře, kteří vytváří domácí atmosféru,"
vyjádřil se primář.
Skvělá volba

Skvělou volbou byl také moderátor, herec Východočeského divadla Josef Vrána. Ten před 27 lety ztvárnil postavu Billyho
Bibbita v legendární pardubické inscenaci režírované Michaelem Tarantem. Pod názvem Přelet nad hnízdem kukačky ji
pardubický soubor uvedl 1. listopadu 1986 v české premiéře.

„Ve Východočeském divadle jsem měl a mám mnoho krásných rolí. Billy Bibbit patří k mým nejoblíbenějším," prozradil Josef
Vrána.
„Spojení nemocnice, oslav psychiatrického oddělení, Formanova filmu a našeho divadelního představení se mi moc líbilo.
Proto jsem se rád této projekce zúčastnil," vysvětlil pardubický herec."
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Zpět

Není lepší místo pro kino než Tyršovy sady, říká Motyčka
TISK , Datum: 25.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: Lenka Štěpánková , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Titulní strana
Do parku v centru Pardubic se po loňské odmlce vrací letní kino. Zahájí ho páteční projekce snímku Šmejdi 
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Pardubice – Do Tyršových sadů se po loňské odmlce už v pátek 28. června opět vrátí oblíbené Pardubické  letní  kino . 
To se muselo loni z důvodu plánované rekonstrukce přesunout do prostoru vedle skateparku. Rekonstrukce však byla opět
odložena, a tak nic nebrání tomu, aby se vrčení promítaček znovu ozvalo právě v Tyršových sadech. 

Přípravy vrcholí 

„V současné době se konají intenzivní přípravné práce, musíme dočasně areál elektrifikovat, tedy právě pokládáme kabeláž a
připravujeme promítací kabinu. Zítra přivezeme lavičky a napneme plátno, abychom v pátek mohli slavnostně odstartovat již
osmou sezonu,“ přiblížil přípravy promotér a „duchovní otec“ Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Letošní promítání odstartuje kontroverzní dokument o podvodech bezcitných obchodníků a neštěstí zklamaných důchodců –
Šmejdi. 
Projekce by se měla zúčastnit také autorka tohoto snímku, východočeská novinářka Silvie Dymáková. 
Návrat letního kina do Tyršových sadů hodnotí Jan Motyčka jako změnu k lepšímu. „ Pardubické  letní  kino  bylo právě pro
toto místo v podstatě koncipováno. Tyršovy sady mají neopakovatelnou atmosféru. Není lepší místo pro letní kino než Tyršovy
sady,“ řekl promotér Jan Motyčka. 
Toho, že by se s návratem kina do Tyršových sadů objevily stížnosti od obyvatel žijících v centru města, se promotér nebojí.
„Stížnosti odpadly už v roce 2011, kdy jsme nechali vybudovat bariéru na schody u Sukovy třídy. Setkávali se tam totiž
teenageři, kteří do kina vůbec nešli a na rozdíl od našich ukázněných návštěvníků po skončení projekce neodešli – zřejmě
proto, že nezaregistrovali konec filmu. Předpokládáme, že nyní se tam už shromažďovat nebudou, neboť to nebude technicky
možné,“ vysvětlil pro Deník Jan Motyčka. 
Areál bude vypadat obdobně jako před dvěma lety, kdy se v Tyršových sadech promítalo naposledy. 
„Bude se tam nacházet celkem tisíc míst k sezení, tři bary a velké plátno. Areál bude osvícen, aby se do parku nikdo po
setmění nebál,“ dodal Jan Motyčka. 

Staré i nové snímky 

Výběr filmů bude vycházet z osvědčené dramaturgie. Ve středu se tak tradičně budou promítat filmy pro rodiny s dětmi, o
víkendu pak především české snímky. 
„Opět se bude jednat o kombinaci nových a starých filmů. Novinkou budou čtvrteční premiéry s HBO. Díky spolupráci s touto
americkou televizí budeme uvádět i snímky, které se do české kino distribuce ještě nedostaly,“ prozradil Deníku promotér
Pardubického  letního  kina . 
Diváci se rovněž mohou těšit na čtvrtý ročník Polského filmového léta nebo také druhou českou premiéru snímku Pušky, puky
pivo, které se zúčastní i jeho autor Jan Novák. 
V následujících dnech budou v Pardubickém letním kině k vidění například snímky Hledá se prezident, Anna Karenina, Bídníci,
Čtyřlístek ve službách krále, Madagaskar 3 a další. 

Kouzlo prostředí 

„Film zhlédnutý pod širým nebem má v sobě kouzlo, kterému nemohou konkurovat ani ty nejmodernější multiplexy s kolou a
popcornem. Počet lidí, kteří k nám rok co rok chodí, je toho jasným důkazem,“ konstatoval šéf Pardubického  letního  kina
Tomáš Drechsler. 

***

Program letního kina 

28. 6. Šmejdi – zahájení 8. sezony 
Pardubického  letního  kina  
29. 6. Hledá se prezident 
30. 6. Anna Karenina 
1. 7. Bídníci 
2. 7. Čtyřlístek ve službách krále 
3. 7. Madagaskar 3 
4. 7. Prezidentské volby 
5. 7. Největší přání 
6. 7. Svatá čtveřice 
7. 7. Atlas mraků 
8. 7. Twilight sága: Rozbřesk, 
1. část 
9. 7. Twilight sága: Rozbřesk, 
2. část 
10. 7. Alvin a Chipmunkové 3 
11. 7. Temple Grandinová 
12. 7. Perfect Days – I ženy mají 
své dny 
13. 7. Vendeta 
14. 7. Rychle a zběsile 5 
15. 7. Croodsovi 
16. 7. Super 8 
17. 7. Lorax 
18. 7. Doktor Smrt 
19. 7. Můj pes Killer 
20. 7. Okresní přebor: Poslední 
zápas Pepika Hnátka 
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21. 7. XMen: První třída 
22. 7. Johnny English se vrací 
23. 7. Láska 
24. 7. Rio 
25. 7. Pátrání po bin Ládinovi 
26. 7. Probudím se včera 
27. 7. Váňa 
28. 7. Transformers 3 
29. 7. Je to jen vítr 
30. 7. Expendables: Postradatelní 2 
31. 7. Rango 

„Film zhlédnutý pod širým nebem má v sobě kouzlo, kterému nemohou konkurovat ani ty nejmodernější multiplexy s kolou a
popcornem. Počet lidí, kteří k nám rok co rok chodí, je toho jasným důkazem.“ Tomáš Drechsler, šéf Pardubického  letního
kina  

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Šmejdi a Čtyřlístek rozjedou promítání pod širým nebem
TISK , Datum: 25.06.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Jiří Tůma , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika:
Kraj Pardubický
Poosmé zahájí svoji sezonu pardubické  letní  kino . Filmoví fanoušci se tak po roční pauze mohou znovu vydat do Tyršových
sadů

PARDUBICE Otevřené nebe nad hlavou, scenérie parku okolo a stříbrné plátno před očima. V pátek znovu ožije atmosféra
pardubického  letního  kina . Nabídne každodenní promítaní - pokud to počasí dovolí - a také směs filmových novinek,
holywoodských hitů i několik nezávislých snímků.
Začátek obstará jeden z úspěšných českých filmů poslední doby Šmejdi. A kdo se do letního kina vydá, neabsolvuje jen
samotné promítání filmu.
„Páteční pardubická projekce bude o to zajímavější, že se jí společně s autorkou a režisérkou Silvií Dymákovou zúčastní i
vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený. Součástí večera bude také moderovaná diskuse s autorkou filmu, která
osvětlí drsné praktiky obchodníků ze zákulisí natáčení a právník Zelený odpoví na dotazy seniorů i ostatních návštěvníků a
poradí, jak na šmejdy,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. Také sobota bude patřit dokumentu. Na historicky první
přímou volbu hlavy státu v České republice se ve svém snímku Hledá se prezident podíval režisér Tomáš Kudrna.
Na pozadí dramatických událostí doprovázejících první prezidentské volby se mu podařilo zachytit obraz jednotlivých kandidátů
tak, jak je běžný občan, volič, neměl možnost poznat.
Pak už přijdou na řadu úspěšné americké a evropské snímky či promítání, kam mohou vyrazit celé rodiny s dětmi. Třeba za
Čtyřlístkem nebo hrdiny filmu Madagaskar.
„Naší snahou je, aby letní kino bylo místem pro celou rodinu. Proto jsme do programu zařadili i animované snímky. Návštěvnost
z minulých ročníků navíc jasně ukazuje, že je o ně velký zájem. Dětským divákům a jejich rodičům tak budou patřit všechny
středy,“ uvedl jeden z pořadatelů Tomáš Drechsler.
Na své si přijdou i příznivci české kinematografie. Té jsou věnovány pátky a soboty. Z domácích snímků se v programu objeví
Největší přání Olgy Špátové, Hřebejkova Svatá čtveřice, Perfect Days Alice Nellis, Vendeta Miroslava Ondruše nebo divácký
bestseller minulého roku Okresní přebor, Poslední zápas Pepíka Hnátka. Delegace pak v sobotu 27. července uvede portrét
legendy dostihového sportu s názvem Váňa.
Kdo má rád vážnější filmy s cenami z velkých festivalů, může se vydat na francouzský snímek Láska režiséra Michaela
Hanekeho, který loni získal Osacara, když jednu za dvou hlavních rolí ztvárnil Jean-Louis Trintignant.
Druhou šancí pak je poslední snímek maďarského režiséra Benedeka Fliegaufa s názvem Je to jen vítr. Film je inspirovaný
skutečnými událostmi, které se odehrály v Maďarsku a jejichž roznětkou byly rasistické útoky na romskou komunitu. Oba
snímky si loni našly řadu diváků na festivalu v Karlových Varech. V srpnu by navíc měla přijít na řadu premiéra filmu. „Uvedeme
za účasti tvůrců dokumentární veselohru Jana a Adama Novákových podávající zprávu o armádním hokeji za socialismu Pušky,
puky, pivo a psi,“ řekl Drechsler.
Letní kino se po roce, kdy promítalo nedaleko skateparku, vrací do Tyršových sadů. „V Pardubicích není vhodnější místo.
Letní kino sem jednoznačně patří,“ dodal.

FAKTA
Zajímavé snímky
výběr z první poloviny programu
28. 6. Šmejdi
29. 6. Hledá se prezident
2. 7. Čtyřlístek ve službách krále
6. 7. Svatá čtveřice
7. 7. Atlas mraků,
12. 7. Perfect Days/I ženy mají své
dny
19. 7. Můj pes Killer
20. 7. Okresní přebor/Poslední
zápas P.H.
22. 7. Johnny English se vrací
23. 7. Láska
27. 7. Váňa
29. 7. Je to jen vítr

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: František Vlček, MAFRA
Foto popis:   Silvie Dymáková Režisérka snímku, který ukazuje praktiky nepoctivých prodejců, přijede na promítání do
Pardubic.
Foto autor:   Foto: archiv MAFRA
Foto popis:   Čtyřlístek Populární hrdinové se poprvé objevují nikoliv v časopise, ale v celovečerním snímku.
Foto autor:   Foto: MAFRA
Foto popis:   Letní kino Vstup je zdarma, organizátoři odhadují, že cestu si do něj už našlo půl milionu diváků.
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Šmejdi a Čtyřlístek rozjedou v Pardubicích promítání pod širým nebem URL
WEB , Datum: 25.06.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jiří Tůma , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Otevřené nebe nad hlavou, scenérie parku okolo a stříbrné plátno před očima. V pátek již poosmé ožije atmosféra
pardubického  letního  kina . Každodenní promítaní v Tyršových sadech nabídne - pokud to počasí dovolí - také směs
filmových novinek, hollywoodských hitů i několik nezávislých snímků.

Začátek obstará jeden z úspěšných českých filmů poslední doby Šmejdi. A kdo se do letního kina vydá, neabsolvuje jen
samotné promítání filmu. 

"Páteční pardubická projekce bude o to zajímavější, že se jí společně s autorkou a režisérkou Silvií Dymákovou zúčastní i
vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený. Součástí večera bude také moderovaná diskuse s autorkou filmu, která
osvětlí drsné praktiky obchodníků ze zákulisí natáčení a právník Zelený odpoví na dotazy seniorů i ostatních návštěvníků a
poradí, jak na šmejdy," uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.

Také sobota bude patřit dokumentu. Na historicky první přímou volbu hlavy státu v České republice se ve svém snímku Hledá
se prezident podíval režisér Tomáš Kudrna. 

Na pozadí dramatických událostí doprovázejících první prezidentské volby se mu podařilo zachytit obraz jednotlivých kandidátů
tak, jak je běžný občan, volič, neměl možnost poznat. 

Pak už přijdou na řadu úspěšné americké a evropské snímky či promítání, kam mohou vyrazit celé rodiny s dětmi. Třeba za
Čtyřlístkem nebo hrdiny filmu Madagaskar. 

"Naší snahou je, aby letní kino bylo místem pro celou rodinu. Proto jsme do programu zařadili i animované snímky. Návštěvnost
z minulých ročníků navíc jasně ukazuje, že je o ně velký zájem. Dětským divákům a jejich rodičům tak budou patřit všechny
středy," uvedl jeden z pořadatelů Tomáš Drechsler.

Na své si přijdou i příznivci české kinematografie. Té jsou věnovány pátky a soboty.

Z domácích snímků se v programu objeví Největší přání Olgy Špátové, Hřebejkova Svatá čtveřice, Perfect Days Alice Nellis,
Vendeta Miroslava Ondruše nebo divácký trhák minulého roku - Okresní přebor, Poslední zápas Pepíka Hnátka.

Delegace pak v sobotu 27. července uvede portrét legendy dostihového sportu s názvem Váňa. 

Kdo má rád vážnější filmy s cenami z velkých festivalů, může se vydat na francouzský snímek Láska režiséra Michaela
Hanekeho, který loni získal Oscara, když jednu ze dvou hlavních rolí ztvárnil Jean-Louis Trintignant. 

Druhou šancí pak je poslední snímek maďarského režiséra Benedeka Fliegaufa s názvem Je to jen vítr. Film je inspirovaný
skutečnými událostmi, které se odehrály v Maďarsku a jejichž roznětkou byly rasistické útoky na romskou komunitu.

Oba snímky si loni našly řadu diváků na festivalu v Karlových Varech. V srpnu by navíc měla přijít na řadu premiéra filmu.

"Uvedeme za účasti tvůrců dokumentární veselohru Jana a Adama Novákových podávající zprávu o armádním hokeji za
socialismu Pušky, puky, pivo a psi," řekl Drechsler. 

Letní kino se po roce, kdy promítalo nedaleko skateparku, vrací do Tyršových sadů. "V Pardubicích není vhodnější místo.
Letní kino sem jednoznačně patří," dodal. 
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Letní kino začne sezonu se Šmejdy URL
WEB , Datum: 27.06.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá , Rubrika: Stalo se
PARDUBICE - Už zítra se v Tyršových sadech v Pardubicích rozsvítí promítačky a poběží den co den až do konce letních
prázdnin. Na prvním promítání nebude chybět ani filmová delegace. Dokument Šmejdi, kterým letní kino zahájí sezonu, přijede
uvést autorka a režisérka snímku Silvie Dymáková.

Letní kino se vrací do Tyršových sadů. Projekce poběží den co den po celé prázdniny. Foto: Tomáš Kubelka

Romantika pod hvězdnou oblohou, stovky diváků, slavné osobnosti, hvězdy stříbrného plátna, filmové lahůdky. Pardubické
letní  kino  je opět zde. Osmý ročník prázdninových projekcí se uvede jedním z nejsledovanějších českých dokumentů tohoto
roku, který trefně nese název Šmejdi. 

Snímek východočeské novinářky Silvie Dymákové odhaluje zvrácené praktiky prodejců, takzvaných šmejdů, kteří se na
předváděcích akcích a pochybných výletech snaží drsnými způsoby zastrašit a zmást převážně důchodce, aby jim následně
vnutili předražené zboží za velice nepříznivých podmínek. A rozhodně si při tom neberou servítky. 

Kromě výpovědí poškozených seniorů diváci uvidí i řadu záběrů pořízených skrytou kamerou přímo na předváděčkách, které
berou dech. Prodejci jsou tak jasně usvědčeni z vyvíjení nátlaku na bezbranné důchodce, kteří často nakonec podlehnou
šikaně a zboží si koupí. Že jde o filmařský počin, jemuž se podařilo nekompromisně tnout do živého, svědčí i vlna reakcí a
bouřlivých debat, která se zvedla ihned po premiéře. Autorka odhalí i zákulisí natáčení 

"Páteční pardubická projekce bude o to zajímavější, že se jí společně s autorkou a režisérkou Silvií Dymákovou zúčastní i
vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený. Součástí večera bude také moderovaná diskuse s autorkou filmu, která
osvětlí drsné praktiky obchodníků ze zákulisí natáčení a právník Zelený odpoví na dotazy seniorů i ostatních návštěvníků a
poradí, jak na šmejdy," říká jeden z provozovatelů Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler. "Všichni, kterým je přístup
dravých a bezcitných obchodníků vůči bezbranným zákazníkům nesympatický, mohou navíc přímo v letním kině podepsat Petici
proti šmejdům a připojit se tak k desetitisícům dalších lidí," dodává Drechsler. 

V sobotu se diváci mohou těšit na dokument Hledá se prezident a v neděli přijde na řadu snímek Anna Karenina. Areál letního
kina bude každý den otevřen již v odpoledních hodinách, kdy bude možné navštívit jak kavárnu tak také řadu atrakcí pro děti.
Projekce budou začínat každý den v 21:30 hodin.
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Čtěte zítra v Pardubickém deníku
TISK , Datum: 27.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V pátečním vydání Pardubického deníku si mimo jiné přečtete také o tom, jaké lahůdky si připravilo na první večer Pardubické
letní  kino . 

Zpět

Tyršovy sady pomalu ožívají. Zítra zahajuje letní kino!
TISK , Datum: 27.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Východočeská novinářka Silvie Dymáková přiveze své Šmejdy a zúčastní se debaty 

Pardubice – V pardubických Tyršových sadech momentálně panuje čilý ruch. Za poslední dobu zde vyrostlo několik dřevěných
stánků s občerstvením, osvětlující rampy, promítací kabina a v neposlední řadě pochopitelně také velká konstrukce určená pro
promítací plátno. 
Ani neustálý déšť přípravám tradičního letního kina nezabránil. 
Těžká technika včetně jeřábu musela kromě umístění stánků a promítací kabiny zajistit také vyhloubení a následné zasypání
příkopů s přívodem elektrické energie. V úterý navíc práci ztížily přívaly vody. Doslova jezírko pak vzniklo v místech, které co
nevidět pokryjí dřevěné lavice a plastové sedačky pro diváky. 
S tím vším se musí na místě organizátoři, v čele s duchovním otcem této zdejší populární zábavy Janem Motyčkou, vyrovnat. 
Zítra už však má být počasí lepší. Promítání pod širým nebem začíná každý den o půl desáté večer. Lidé ale mohou do areálu
přijít mnohem dříve. 
„Otevíráme již v odpoledních hodinách. Chtěli jsme, aby se letní kino stalo takovou malou oázou klidu a pohody uprostřed
města. Tomu má přispět nejen dětský koutek, který zcela jistě uvítají především maminky s dětmi, ale i tematická kavárna. A
pochopitelně tři bary se širokou nabídkou občerstvení, sezení pod slunečníky a perfektní zázemí, na které byli naši návštěvníci
vždy zvyklí,“ říká provozovatel Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler. 

Delegace Šmejdů 

Pro zítřek je na programu kontroverzní dokument východočeské novinářky Silvie Dymákové Šmejdi o podvodech na
předváděcích akcích, který léto v kině zahájí. 
Autorka Šmejdů ho osobně uvede. Spolu s ní přijede producentka Hana Třeštíková, dcera známé režisérky Heleny Třeštíkové. 
Tvůrci se spolu se zástupci České obchodní inspekce zúčastní také moderované debaty o pochybných výletech. 
Stejně jako v minulých letech se ani letos za návštěvu kina nebude vybírat žádné vstupné. 
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Letní kino zahajuje sezonu dnes. Bojem proti Šmejdům
TISK , Datum: 28.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Promítačky v Tyršových sadech se večer znovu roztočí za přítomnosti autorky dokumentu Silvie Dymákové 

Pardubice – Osmý ročník prázdninových projekcí zahájí dnes večer český dokument Šmejdi. Ten odhaluje nekalé praktiky
podvodných a nemilosrdných prodejců na předváděcích akcích, kde obírají seniory. V Tyršových sadech začíná promítat
Pardubické  letní  kino . 

Romantika pod širým nebem 

Romantika pod hvězdnou oblohou, spousta diváků, slavné osobnosti, hvězdy stříbrného plátna, skutečné filmové lahůdky.
Pardubické  letní  kino  je opět zde. 
Osmý ročník prázdninových projekcí se tentokrát rozjíždí ve velkém stylu. 
Dnes od půl desáté večer se v Tyršových sadech poprvé roztočí promítačky pod širým nebem. A příchozí diváci se mají
rozhodně na co těšit. 
Hned na úvod nabídne kino svým fanouškům jeden z nejsledovanějších českých dokumentů tohoto roku, který trefně nese
název Šmejdi. 
Snímek východočeské novinářky Silvie Dymákové odhaluje praktiky prodejců, takzvaných šmejdů, kteří se na předváděcích
akcích a pochybných výletech snaží drsnými způsoby zastrašit a zmást převážně důchodce, aby jim vnutili předražené zboží za
nepříznivých podmínek. 

Hnusné spaní, vzkazují prodejci 

Kromě výpovědí poškozených seniorů diváci uvidí i záběry pořízené skrytou kamerou přímo na předváděcích akcích. Prodejci
jsou tak jasně usvědčeni z vyvíjení nátlaku na důchodce, kteří často podlehnou šikaně a zboží si koupí. Že jde o počin, jemuž
se podařilo tnout do živého, svědčí i vlna reakcí a debat, která se zvedla ihned po premiéře. 
„Prodejci se mi ozývají, píší vzkazy typu: Přejeme vám hnusné spaní. Vysvětlují, že je to celé složité, že při své inteligenci
nejsem schopná to pochopit. Jsou vulgární, útoční,“ svěřila se v jednom z rozhovorů autorka. Na druhé straně publikum snímek
chápe zcela jinak a vřele přijímá hlavní myšlenku, tedy poselství, varování, osvětu. 
Prvně se totiž někdo vymezil proti nekalým obchodním praktikám, o kterých se dlouho jen mluvilo, a navíc se odvážně postavil
na stranu těch slabších a okrádaných. 
Dnešní projekce bude o to zajímavější, že se jí společně s autorkou a režisérkou Silvií Dymákovou zúčastní i vedoucí právní
poradny časopisu dTest Lukáš Zelený. Součástí večera bude také diskuse s autorkou filmu, která osvětlí praktiky obchodníků
ze zákulisí natáčení a právník Zelený odpoví na dotazy seniorů i ostatních návštěvníků a poradí, jak na šmejdy. 

Podpis Petice proti Šmejdům 

Všichni, kterým je přístup dravých obchodníků vůči zákazníkům nesympatický, mohou navíc přímo v letním kině podepsat Petici
proti šmejdům a připojit se tak k desetitisícům dalším. 
Zážitek z nevšedního dokumentu umocní i atmosféra Tyršových sadů, kam se prázdninové projekce vrací. 
„Film zhlédnutý pod širým nebem má v sobě kouzlo, kterému nemohou konkurovat ani ty nejmodernější multiplexy s kolou a
popcornem. Počet lidí, kteří k nám rok co rok chodí, je toho jasným důkazem,“ prohlásil šéf Pardubického  letního  kina
Tomáš Drechsler. 
Komfort divákům přinese i perfektní zázemí. „Návštěvníci mohou využít tři bary a vybírat z velké nabídky nápojů i jídel, jejichž
kvalita zcela jistě vysoce převýší lákavé nabídky předváděcích akcí,“ dodal Tomáš Drechsler. 
Pardubické  letní  kino , to je sedm úspěšných let, téměř čtyři stovky odvysílaných filmů a bezmála půl milionu spokojených
návštěvníků. 
Záštitu nad letošním ročníkem letního kina převzalo Ministerstvo kultury České republiky, které tak ocenilo dlouhodobý význam
a kulturní přínos projektu. Tím se letní biograf zařadil mezi nejvýznamnější kulturní počiny České republiky. 
Hlavním partnerem Pardubického  letního  kina  je od roku 2006 Statutární město Pardubice, které letošní ročník podpořilo
částkou šesti set tisíc korun. 

Foto autor:   Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis:   NA STAVBĚ Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech se osobně podílel i jeho promotér Jan Motyčka.
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Kukačka letěla nad špitálem
TISK , Datum: 28.06.2013 , Zdroj: Bulvár , Strana: 10 , Autor: (mes) , Vytištěno: 15 000 , Rubrika: Publicistika
Pořadatelé pardubického  letního  kina  jsou proslulí vymýšlením projekcí zajímavých filmů na netradičních místech.
Vzpomeňme jen Ostře sledované vlaky na nádraží, Spalovače mrtvol v krematoriu nebo Katyň ve zdechovickém areálu
opuštěném sovětskou armádou. Letošní projekční bonbónek spojili s oslavami šedesáti let existence psychiatrického oddělení
Pardubické krajské nemocnice. Volba filmu pro tuto příležitost byla nasnadě, a tak se jinak sanitkami a pacienty rušné
náměstíčko hned za hlavní branou špitálu zaplnilo diváky Formanova oscarového snímku Přelet nad kukaččím hnízdem. Ten
tady uvedl herec Východočeského divadla Josef Vrána, který v divadelní adaptaci před lety ztvárnil postavu Billyho Bibbita.
Před promítáním vystoupil se svými vzpomínkami také přítel a životopisec Miloše Formana Jan Novák. 
Příznivci promítání pod širým nebem dostali „kukačkou“ předkrm před hlavním chodem, kterým je Pardubické  letní  kino
Pernštejn startující už v pátek 28. června filmem Šmejdi Silvie Dymákové. V průběhu prvního měsíce se v Tyršákách uskuteční
projekce řady zajímavých snímků. Vidět můžete třeba Perfect Days režisérky Alice Nellis (12. 7.), Rychle a zběsile 5 (14. 7.) či
film Váňa Jakuba Vágnera (27. 7.). Svoje děti můžete určitě vzít na promítání třeba 2. července, kdy letní kino uvede film
Čtyřlístek ve službách krále, radost jim jistě uděláte i snímkem Alvin a Chipmunkové 3 ve středu 10. července. Celý program
najdete na webu www.letnikino.cz. 
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Prázdninové promítání v sadech dnes zahájí dokument Šmejdi
TISK , Datum: 28.06.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Zuzana Pecháčková , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
PARDUBICE Mnoho filmových zážitků nabídne osmý ročník letního kina v pardubických Tyršových sadech, které se rozběhne
již dnes večer a potrvá do konce léta. Úvodní projekce ukáže hojně diskutovaný dokument Šmejdi, který upozorňuje na
manipulaci a zneužívání důvěřivých seniorů. 
„Snímek východočeské novinářky Silvie Dymákové odhaluje zvrácené praktiky prodejců, takzvaných šmejdů, kteří se na
předváděcích akcích a pochybných výletech snaží drsnými způsoby zastrašit a zmást převážně důchodce,“ říká Jan Motyčka,
promotér kina. 
Autorka během ročního natáčení a účasti na nejrůznějších předváděcích akcích zaznamenala nekalé praktiky, kterými prodejci
na seniory působí, aby inkasovali peníze za předražené zboží. Ačkoliv se o tomto problému obecně vědělo, až tento dokument
ho vynesl na světlo a vyvolal diskusi. „Promítání se zúčastní i vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený. Součástí
večera bude také diskuse s autorkou filmu, která osvětlí drsné praktiky obchodníků ze zákulisí natáčení a právník Zelený
odpoví na dotazy seniorů i ostatních návštěvníků a poradí, jak na šmejdy,“ uvedl Motyčka s tím, že na místě bude možné
podepsat petici proti podobnému typu jednání dravých obchodníků, kteří neváhají použít výhrůžek a vydírání. 
Ovšem nejen Šmejdi slibují zajímavý večerní program. Letní kino během prázdnin promítně i další společenské dokumenty jako
Hledá se prezident nebo Největší přání Olgy Špátové. V programu jsou i zahraniční filmové počiny uplynulého roku například
Bídníci, Anna Karenina, Atlas mraků nebo Madagaskar 3. „Film zhlédnutý pod širým nebem má v sobě kouzlo, kterému
nemohou konkurovat ani ty nejmodernější multiplexy s kolou a popcornem. Počet lidí, kteří k nám rok co rok chodí, je toho
jasným důkazem,“ říká šéf pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler s tím, že pro diváky je zajištěno sociální zázemí i
stánky se slušným výběrem nápojů a jídel. 

Foto autor:   Foto: MAFRA
Foto popis:   Režisérka Film o drsných prodejcích, kteří často vydírají důchodce, natočila novinářka z východních Čech Sylva
Dymáková.
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Chrudim dnes po letech spouští letní biograf
TISK , Datum: 29.06.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
CHRUDIM Zatímco tradiční pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech začalo fungovat včera večer, lidé z Chrudimi a okolí
mohou do biografu pod širým nebem poprvé vyrazit dnes.
Po několika letech totiž začíná ve městě opět fungovat letní kino pod názvem Bioleťák. „Na začátek prázdnin chystáme
především filmy pro děti. V sobotu uvedeme film Království lesních strážců, v neděli pak snímek Doba ledová 4: Země v
pohybu,“ uvedl předseda občanského sdružení MaChr Richard Herbst.
Jeho členové se několik let snažili obnovit provoz dříve hojně navštěvovaného areálu letního kina. Letos svou snahu dovedli ke
zdárnému konci. Pravidelné promítání vypukne 10. července. „Od té doby se návštěvníci mohou těšit na pravidelné promítání
od středy do soboty, pokud tomu bude počasí přát. Promítá se po setmění, to znamená v červnu a červenci až ve 21:30, v
srpnu od 21:00 a v září pak od 20:30 hodin, a občerstvení je samozřejmostí,“ uvedl Herbst.
Diváci se mohou podle něj těšit na taková filmová díla, jakými jsou Habermannův mlýn, Sněhurka a lovec, Perfect Day, Okresní
přebor a další. Ke každé vstupence dostanou pití zdarma, nepromítá se pouze v případě nepříznivého počasí.

Mimo filmů letní kino bude hostit i koncerty či bleší trh

„Připravovaný program letního kina, které se nachází v Lázeňské ulici za Regionálním muzeem, zájemci najdou na webové
stránce www.letak-chrudim.cz,“ dodal pořadatel Herbst.
Vedle filmových projekcí do letního kina MaChr vrací život i pravidelnými koncerty, blešími trhy. Ostatně už o minulém víkendu
areál oslavil 55 let své existence. „O atmosféru se postaral i hudebník Martin Langr, který sklidil velký aplaus, a opět zapůsobil
genius loci tohoto místa, což připomněl sám Langr,“ uvedl Herbst.
Podle Langra je důležité, aby chrudimské letního kino neumřelo. „Tohle místo je v ohrožení a záleží jen na Chrudimácích, jestli
ho zachrání nebo z něj bude parkoviště a kdoví, co ještě,“ uvedl hudebník s tím, že by lidé měli do biografu chodit v co
největším počtu.
„Prostě choďte do leťáku, ukažte ho svým dětem a snad se podaří tuhle tradici uchovat i dál. A nejen jako kino, je to místo s
úžasnou akustikou i s duchem, které úplně vyzývá k hudebním a kulturním akcím všeho druhu. Byl by doslova hřích nechat ho
zmizet v propadlišti dějin, jak by si někteří investoři přáli,“ vyjádřil se po koncertu Martin Langr.
Podle pořadatelů jsou veškeré zisky z akcí pořádaných v letním kině využity na provoz areálu, drobné opravy a realizace
neziskových akcí. „Prioritním cílem našeho sdružení je totiž zachování areálu letního kina a jeho zachování pro kulturní účely i
do budoucna a obnovení promítání v tomto areálu namísto improvizovaných letních kin,“ dodal Herbst.
Na rozdíl od pardubického kina se však v Chrudimi bude platit vstupné. Za jeden lístek tak zájemci dají 80 korun. Běžné
vstupné v kamených kinech je však řádově o 50 korun vyšší.

FAKTA
Výběr z programu
letního kina Chrudim
29. 6. Království lesních strážců
30. 6. Doba ledová 4
10.7. 96 hodin: odplata
11.7. Probudím se včera
12.7. 7 psychopatů
13.7. Madagaskar 4
17.7. Twilight sága
18.7. Habermannův mlýn
19.7. Sněhurka a lovec
25.7. Perfect day
27.7. Okresní přebor
2.8. Královský víkend
3.8. Rodina je základ státu
7.8. Muži,kteří nenávidí ženy
8.8. Croodsovi
14.8. Dívka, která si hrála s ohněm
15.8. Nevinnost
28. 8. Tady hlídám já

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Prezident a Anna Karenina v „letňáku“
TISK , Datum: 29.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (krt ) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – Letní kino je zpět! V Tyršových sadech mohou diváci za příznivého počasí spatřit promítání, které začíná o půl
desáté večer. 
Po včerejším zahájení letošní sezony, kdy Pardubické  letní  kino  prezentovalo zdařilý snímek východočeské režisérky Silvie
Dymákové Šmejdi, bude kino opět pokračovat na dokumentární vlně. 
„Tentokrát budeme promítat počin režiséra Tomáše Kudrny s názvem Hledá se prezident,“ řekl promotér letního kina Jan
Motyčka. 
Dokument zachycuje historicky první přímou volbu prezidenta v České republice. Snaží se obraz kandidátů zachytit z jiného,
intimnějšího úhlu pohledu, než to dělala po celou dobu volby média. 
V neděli bude kino pod širým nebem patřit romantickému dramatu podle předlohy slavné knihy Anna Karenina. Nepřízni osudu
budou v atmosféře carského Ruska čelit Keira Knightley a Aaron Taylor – Johnson. 

Zpět
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Všichni do plavek! Aquacentrum Pardubice zahajuje letní sezonu, chystá i plavecký tábor
TISK , Datum: 29.06.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Aquacentrum Pardubice
Návštěvníci aquaparku si budou moci užívat vodních hrátek nejen uvnitř areálu, ale i mimo něj. Otevřeny budou tradičně i
venkovní bazény 

Téma Pardubického deníku: letní prázdniny v pardubickém Aquacentru 

Pardubice – Zejména v letních měsících mohou nejen obyvatelé Pardubic zavítat do zrekonstruovaného Aquacentra
Pardubice. 
Areál je připraven nabídnout něco pro každého,kdo má rád vodu a relaxaci, ať už se jedná o jednotlivce nebo celou rodinu. Pro
zdatné plavce je zde k dispozici padesátimetrový bazén, jehož součástí je také fitness, vybavené funkční, kardio nebo rovněž
silovou zónou. 

Aqua či wellness? 

Pokud si chcete užít vodu i jinak, než si v ní pouze zaplavat, máte tu možnost využít zónu aqua, ve které se nachází řada
hravých atrakcí, jako jsou tobogán, trojskluzavka, divoký kanál, vířivka či horolezecká stěna umístěná nad hladinou
skokanského bazénu. 
Pro nejmenší v areálu nechybí ani brouzdaliště a dětský bazén pro nejmenší. 
„Relaxovat mohou návštěvníci v naší klidové wellness zóně, kde mohou vyzkoušet finskou saunu, solnou, tureckou a bylinnou
lázeň a v neposlední řadě také sněhovou komoru s teplotou pod bodem mrazu,“ uvedl ředitel Aquacentra Pardubice Jiří
Vysoudil. 

Upravený koutek 

Rodiče uvítají především upravený dětský koutek, ve kterém byla dřevěná prolézačka nahrazena hradem Kunětická hora s
velkou věží, prolézačkami, skluzavkou a houpačkami. Nový je v okolí pískoviště také domeček, kolotoč či pružinová houpadla. 
„Do neděle 30. června se v areálu aquacentra navíc koná Mistrovství České republiky v plavání dospělých, které je zároveň
pátým kolem Českého poháru v plavání,“ poznamenal předseda správní rady PAP Pardubice René Živný. 

Kubánské rytmy 

V parných letních dnech budou v provozu i venkovní bazény a naplánována je také řada zajímavých akcí. 
„V půlce letních prázdnin, konkrétně 3. srpna, připravujeme pro návštěvníky den plný kubánských rytmů, tanců a melodií. Snad
počasí vyjde,“ konstatoval předseda správní rady PAP Pardubice René Živný. 
Určitě lákavou nabídkou je možnost pro rodiče poslat své děti v době letních prázdnin, tedy od 1. července do 30. srpna, na
příměstské plavecké tábory, které jsou určeny dětem od 3 do 12 let. Pitný režim a strava budou zajištěny. 

Nejen plavání 

„Děti mohou rodiče přihlásit na libovolný počet dnů. Celé dva měsíce budou zaměřeny na plavání a další sporty,“ sdělil Jiří
Vysoudil. 
„Pro děti jsou připraveny i další zajímavé činnosti, například návštěva u hasičů, lanového centra, lezecké stěny. Za dětmi k nám
přijedou vojáci v plné polní, s ukázkou vojenské techniky a zástupci městské policie,“ dodal Jiří Vysoudil. 
„V nejbližší době také očekáváme již půlmiliontého návštěvníka. Čekají na něj zajímavé dárky, které bych ještě nechal v
tajnosti,“ uzavřel Jiří Vysoudil. 

***

Partneři Aquacentra l Titan–neurorehabilitace l Thajské masáže Lotos Pardubice l Rozvojový fond Pardubice l Dopravní podnik
města Pardubic l Služby města Pardubic l HC ČSOB Pojišťovna Pardubice l BK klub JIP Pardubice l Východočeské muzeum
Pardubice l Dostihový spolek Pardubice l Afi Palace Pardubice l Automotoklub Zlatá přilba l Transport TV l Pardubické  letní
kino  Pernštejn l Český rozhlas Pardubice l Rádio Frekvence 1 l Pardubický deník l Týdeník Pernštejn l Intimboard Pardubice l
Fotoateliér Raška l Základní škola a Praktická škola Svítání l Základní škola praktická a mateřská škola speciální Pardubice l
Ježkovy krabičky 

Foto autor:   Foto: archiv Aquacentra Pardubice
Foto popis:   NÁVŠTĚVNÍCI, kteří si nechtějí jen zaplavat, mohou relaxovat v klidové wellness zóně, jež nabízí mimo jiné i
finskou saunu, lázeň nebo i sněhovou komoru s teplotou pod bodem mrazu, nebo využít zónu aqua. V ní se nachází například
tobogán, trojskluzavka, divoký kanál nebo také horolezecká stěna.
Foto autor:   Foto: Karel Pazderka
Foto popis:   ŘEDITEL AQUACENTRA Pardubice Jiří Vysoudil s fotografiemi z aquaparku. Na snímku vpravo je horolezecká
stěna.
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Letní kino se zas vrátilo tam, kam patří. Do Tyršových sadů
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Titulní strana
Osmý ročník prázdninového maratonu bezplatných filmových projekcí pod širým nebem odstartovali Šmejdi 

Pardubice – Tak je to tady! Pardubické  letní  kino  v pátek večer zahájilo svou osmou sezonou. Po vynucené roční pauze se z
prostor vedle skateparku u hlavního nádraží opět vrátilo do městského parku s neopakovatelným geniem loci – Tyršových
sadů. 
Tuto změnu jednoznačně přivítali nejen pořadatelé, ale také návštěvníci letního kina. 

„Je to bomba!“ 

„Jsme rádi, že nám vedení radnice vyšlo vstříc a souhlasilo, že se letní kino mohlo v letošním roce vrátit do Tyršových sadů.
Jde o ideální prostor v centru města, navíc uprostřed krásné přírody s naprosto jedinečnou atmosférou,“ konstatoval Tomáš
Drechsler, jednatel společnosti Cinema Time, která Pardubické  letní  kino  pořádá. „Je to bomba! Tohle jsou akce, které by
se měly v Tyršových sadech konat. Je tu úžasná atmosféra a doufám, že už nikdo nebude vymýšlet kraviny a přesouvat tuhle
báječnou akci, kterou nám celá republika závidí, někam na periferii mezi cirkusy,“ prohlásil jeden z návštěvníků letního kina
Michal Štěpánek. 

Skvělá atmosféra 

Skvělou atmosféru v kině si pochvalovala i Silvie Dymáková, autorka úspěšného dokumentu Šmejdi, který letošní prázdninový
maraton bezplatných filmových projekcí pod širým nebem odstartoval. 
„Pro mě je obrovskou poctou, že Šmejdi zahajovali sezonu v tak významném kulturním stánku, jako je Pardubické  letní  kino .
Byť jsem z Hradce Králové, tak musím uznat, že Pardubické  letní  kino  má mnohem lepší atmosféru než to hradecké,“
prohlásila Silvie Dymáková. ...3 

Foto autor:   Foto: Deník/L. Jeníček
Foto popis:   V PARDUBICKÝCH TYRŠOVÝCH SADECH panovala při úvodních projekcích prázdninového maratonu filmových
projekcí pod širým nebem báječná atmosféra.
Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   NA ZAHÁJENÍ osmého ročníku Pardubického  letního  kina  v pátek večer dorazila i režisérka úspěšného
dokumentu Šmejdi Silvie Dymáková. Nechyběl ani známý moderátor Roman Víšek.
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Letní kino v parku bude promítat každý večer
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický - letní speciál
PARDUBICE Pokud lidé z Pardubic a okolí hledají program na prázdninové večery, mohou se držet jedné jistoty: každý den
mohou vyrazit do Tyršových sadů do letního kina, které promítá zdarma. 
„Film zhlédnutý pod širým nebem má v sobě kouzlo, kterému nemohou konkurovat ani ty nejmodernější multiplexy s kolou a
popcornem. Počet lidí, kteří k nám rok co rok chodí, je toho jasným důkazem,“ říká šéf pardubického  letního  kina  Tomáš
Drechsler. 
Ten navíc dodává, že lidé si mohou z kina odnést i více než jen zážitek z filmu. „Naši návštěvníci mohou využít hned tři bary a
vybírat z velké nabídky nápojů i jídel,“ dodává Drechsler. 
Pardubické  letní  kino  má za sebou už sedm let, během kterých promítalo téměř 400 filmů. „Podle našich odhadů přišlo do
kina za ty roky zhruba půl milionu návštěvníků,“ uvedl zakladatel kina Jan Motyčka. 
Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo kultury České republiky, které ocenilo dlouhodobý význam a kulturní
přínos projektu. Hlavním partnerem pardubického  letního  kina  je, od jeho počátku v roce 2006, Statutární město Pardubice,
které letošní ročník podpořilo částkou 600 tisíc korun. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 137 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 138 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


„Koupila si hrnce za 25 tisíc korun. A doma hnila zaživa...“
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: TOMÁŠ DVOŘÁK , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Pardubicko
Novinářka Silvie Dymáková v Pardubickém letním kině představila svůj film Šmejdi 

Rozhovor 

Pardubice – O slavnostní zahájení osmého ročníku Pardubického  letního  kina  se postaral úspěšný dokument Šmejdi. V
pátek večer ho do Tyršových sadů přijela osobně prezentovat jeho autorka, východočeská novinářka SILVIE DYMÁKOVÁ. 

* O čem film pojednává? 

Vypráví o tom, jak se některé firmy, které se zabývají přímým prodejem zboží, chovají k našim seniorům. 

* Proč jste si vybrala toto téma? 

Témajsem si nevybrala, ono si vybralo mě. Byla to obrovská náhoda. Mábabička na tyto zájezdy jezdila a jednou měpožádala,
abych jela s ní jako doprovod. Nechtěla jsem věřit tomu, co jsem tam zažila. Proto vznikl tento film. 

* Kolik času jste mu věnovala? 

Byla tomávedlejší aktivita, která vznikala mimomou hlavní práci televizní reportérky. Natáčel se asi rok a půl, pak se zhruba rok
stříhal. Celkem jsem tedy naněm pracovala přes dva roky. 

* Co bylo při práci na tomto dokumentu nejtěžší? 

Nejhorší byl můj schizofrenní pocit, kdy jsem jako novinářka nechtěla do dění na předváděcích akcích nijak zasahovat. Některé
scény ale byly natolik šílené, že jsem cítila potřebu být nejen být pozorovatelem, ale chtěla jsem se těch starých lidí zastat.
Dívat se a nezasáhnout, to bylo na tom asi to nejtěžší. 

* Který příběh byl nejsilnější? 

To se asi nedá říct. Většina seniorůmázboží, které si na předváděcích akcích koupí, na úvěrové smlouvy. Utrácí tedy peníze,
které sami nemají. Vzpomínám si na jednu paní, která si koupila hrnce za 25 tisíc korun a doma hnila zaživa. Jen pár metrů od
ní přitom žila její rodina, která na ni kašlala. Čekala, až zemře. Ona neměla nic, jen krabici s hrnci. Měla jsem radost z toho, že
senámpodařilo hrnce vrátit a zachránit ji 25 tisíc. 

* Proč senioři jezdí na tyto akce? 

Podle mého názoru to vyplývá z osamělosti seniorů, kteří se ocitají na okraji společnosti. Lidé v produktivním věku se honí za
svými věcmi a příliš nepřemýšlejí nad tím, co jejich babička třeba dnes dělá. 

***

Program kina na dnešek BÍDNÍCI, Velká Británie, 2012, režie: Tom Hooper, 157 minut, české titulky. Příběh vypráví o osudu
bývalého galejníka Jeana Valjeana s posedlým inspektorem za zády. Tyršovy sady, 21.30 hodin. Vstup zdarma 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   AUTORKA DOKUMENTU ŠMEJDI, východočeská novinářka Silvie Dymáková, byla hostem slavnostního zahájení
osmého ročníku Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech.
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To si dělají srandu?! Šmejdi zvedli emoce i v pardubickém letním kině URL
WEB , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský
Kroucení hlavou. Nevěřícné máchání rukama, nadávky, ale i slzy. Dokument Šmejdi režisérky Sylvy Dymákové vyvolal v pátek
večer v Tyršových sadech velkou vlnu emocí. Promítání v letním kině zahájilo svoji osmou sezonu.

"To je příšerný, tohle se přece nemůže dít v roce 2013 v České republice," dávala najevo své rozhořčení jedna z mladých
divaček poté, co zhlédla film, který popisuje odpudivé praktiky prodejců vůči starým lidem na takzvaných předváděčkách.

Nezůstalo však jen u prázdných emocí. Ihned po skončení snímku, za který mladá novinářka sklidila dlouhý potlesk, se u
jednoho ze stánků udělala dlouhá fronta. Lidé nestáli na pivo, nýbrž se chystali podepsat petici proti Šmejdům. do PC pro iPad

"Je fajn vidět, že mladým lidem nejsou takové věci jedno. Jsem rád, že je o petici takový zájem," ukázal směrem k frontě
provozovatel letního kina v centru Pardubic Jan Motyčka. 

Otřesné záběry toho, jak sprostí prodejci staré lidi doslova vydírají a mámí z nich za použití výhrůžek nesmyslné částky za
laciné šunty, v hledišti několikrát vyvolaly šumy odporu.

"To snad ne! To si dělají srandu! Proč nezasáhla policie?" znělo často davem, který čítal zhruba tisíc lidí. 

"Nyní mi zástupci těch společností, o kterých dokument je, posílají SMS, ve kterých mně vyhrožují. Prý, že budu rybám na dně
Labe chutnat," uvedla režisérka před samotným promítáním. 

Diváci v biografu, ve kterém se neplatí vstupné, viděli kromě výpovědí poškozených seniorů i řadu záběrů pořízených skrytou
kamerou přímo na předváděčkách. Prodejci tak byli jasně usvědčeni z vyvíjení nátlaku na bezbranné důchodce, kteří často
nakonec podlehnou šikaně a zboží si koupí.

"Že jde o filmařský počin, jemuž se podařilo nekompromisně tnout do živého, svědčí i vlna reakcí a bouřlivých debat, která se
zvedla ihned po premiéře. Jsem rád, že stejné je to u nás v Pardubicích," uvedl Jan Motyčka. 

Ten je spokojený, že se úspěšně rozjel další ročník kina. A to i přesto, že sobotní dokument Hledá se prezident, který neméně
zajímavou formou nastínil kampaň před první přímou volbou českého prezidenta, navštívilo o poznání méně diváků. 

"Přece jen je vidět, že politika lidi štve, a tak na jinak velmi dobrý film nedorazili. Je to škoda," dodal Motyčka s tím, že tradičně
nejvíce diváků chodí na snímky pro děti.

Ostatně to se ukáže už v úterý, kdy je na programu Čtyřlístek ve službách krále. Promítání v červenci bude začínat vždy ve
21:30. 
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Šmejdi vyvolali v letním kině emoce
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
V pátek začal 8. ročník pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech dokumentem Šmejdi 

PARDUBICE Kroucení hlavou. Nevěřícné máchání rukama, nadávky, ale i slzy. Dokument Šmejdi režisérky Sylvy Dymákové
vyvolal v pátek večer v Tyršových sadech velkou vlnu emocí. 
„To je příšerný, tohle se přece nemůže dít v roce 2013 v České republice,“ dávala najevo své rozhořčení jedna z mladých
divaček poté, co zhlédla film, který popisuje odpudivé praktiky prodejců vůči starým lidem na takzvaných předváděčkách.
Nezůstalo však jen u prázdných emocí. Ihned po skončení snímku, za který mladá novinářka sklidila dlouhý potlesk, se u
jednoho ze stánků udělala dlouhá fronta. Lidé nestáli na pivo, nýbrž se chystali podepsat petici proti Šmejdům. 
„Je fajn vidět, že mladým lidem nejsou takové věci jedno. Jsem rád, že je o petici takový zájem,“ ukázal směrem k frontě
provozovatel letního kina v centru Pardubic Jan Motyčka. 
Otřesné záběry toho, jak sprostí prodejci staré lidi doslova vydírají a mámí z nich za použití výhrůžek nesmyslné částky za
laciné šunty, v hledišti několikrát vyvolaly šumy odporu. „To snad ne! To si dělají srandu! Proč nezasáhla policie?“ znělo často
davem, který čítal zhruba tisíc lidí. 
„Nyní mi zástupci těch společností, o kterých dokument je, posílají SMS, ve kterých mně vyhrožují. Prý, že budu rybám na dně
Labe chutnat,“ uvedla režisérka před samotným promítáním. 
Diváci v biografu, ve kterém se neplatí vstupné, viděli kromě výpovědí poškozených seniorů i řadu záběrů pořízených skrytou
kamerou přímo na předváděčkách. Prodejci tak byli jasně usvědčeni z vyvíjení nátlaku na bezbranné důchodce, kteří často
nakonec podlehnou šikaně a zboží si koupí. „Že jde o filmařský počin, jemuž se podařilo nekompromisně tnout do živého,
svědčí i vlna reakcí a bouřlivých debat, která se zvedla ihned po premiéře. Jsem rád, že stejné je to u nás v Pardubicích,“ uvedl
Jan Motyčka. 
Ten je spokojený, že se úspěšně rozjel další ročník kina. A to i přesto, že sobotní dokument Hledá se prezident, který neméně
zajímavou formou nastínil kampaň před první přímou volbou českého prezidenta, navštívilo o poznání méně diváků. „Přece jen
je vidět, že politika lidi štve, a tak na jinak velmi dobrý film nedorazili. Je to škoda,“ dodal Motyčka s tím, že tradičně nejvíce
diváků chodí na snímky pro děti. Ostatně to se ukáže už zítra, kdy je na programu Čtyřlístek ve službách krále. Promítání
začíná v červenci ve 21.30 hodin. 

Zpět
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Film Šmejdi narval kino
TISK , Datum: 01.07.2013 , Zdroj: Blesk , Strana: 5 , Autor: (sch) , Vytištěno: 353 277 , Prodáno: 300 693 , Čtenost: 999 939 , Rubrika: Čechy/Morava
PŘIŠLO HODNĚ MLADÝCH LIDÍ 

PARDUBICE – Letní kino v Pardubicích v pátek večer praskalo ve švech. Na dokument Silvie Dymákové Šmejdi, ukazující na
odírání seniorů, který odstartoval sezonu promítání pod širým nebem, se totiž sešla tisícovka lidí. A překvapením bylo, že tu byli
hlavně mladí! „Je to svinstvo,“ zlobila se jedna z mladých dívek, která zároveň, stejně jako asi stovka dalších, podepsala Petici
proti šmejdům. 

Foto autor:   Foto Blesk - Pavel Schuster
Foto popis:   Pardubické  letní  kino  v pátek večer. Vyprodáno!

Letní kino dnes nabízí legendární Čtyřlístek
TISK , Datum: 02.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – V Pardubickém letním kině, které promítá v Tyršových sadech, bude dnes od 21.30 hodin k vidění snímek
Čtyřlístek ve službách krále. Vstupné na projekci bude jako tradičně zdarma. 
„Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – na Karlově mostě je nejdříve přepadne oživlý lev ze sochy Bruncvíka,
který je pak zavede do podzemních chodeb pražského Hradu, kde se setkají se samotným císařem Rudolfem. Ten podnikl
cestu časem z minulosti do přítomnosti, protože podle předpovědí věhlasných císařských astrologů jenom Čtyřlístek může
získat zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři život i korunovační klenoty, o které usiluje proradný alchymista Kelly. Atak
se rozběhne kolotoč neuvěřitelných střetů, konfliktů a peripetií. Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostanou i na císařský
dvůr, kde jim doslova půjde o život,“ zní oficiální text distributora. 

Zpět

Z „Tyršáků“ až na tropický Madagaskar
TISK , Datum: 03.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Pardubice – Středeční program Letního kina Pernštejn, které se opět přesunulo do Tyršových sadů, přeje všem milovníkům
animovaných filmů. Od 21.30 hodin zde zcela zdarma začíná promítání dobře známé rodinné komedie Madagaskar 3. 
Co se bude dít tentokrát? „Rafinovaným tučňákům se s pomocí šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém hrdinové
havarovali, když se snažili dostat z Madagaskaru do Afriky. Bez lva Alexe, hrošice Glorie, zebry Martyho a žirafáka Melmana si
pak vyrazí do světa hazardu – Monte Carla,“ uvedl promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Čtveřice zvířat se nevzdává a doplave za tučňáky po svých Středozemním mořem. Bez tučňáků jsou totiž bez šance na návrat
domů. Plány uprchlému zvířectvu však kazí elitní agentka Chantal DuBois. Jak tento výlet nakonec skončí? 
Po animované středě se pak návštěvníci kina mohou těšit na Čtvrtek s HBO – Prezidentské volby. 

Region vydání: Východní Čechy
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Od politiky k manželské nudě. To bude program letního kina
TISK , Datum: 04.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Návštěvníci „Tyršáků“ se mohou o prodlouženém víkendu těšit hned na dva české filmy 

Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech svým návštěvníkům nabízí další filmový zážitek. Tak jako je
tomu každý týden, i dnes je pro diváky zdarma od 21.30 hodin připraven čtvrtek s HBO, z jehož produkce bude promítán
snímek Prezidentské volby. 
Prostřednictvím amerického dramatu natočeného režisérem Jayem Roachem mohou diváci náhlednout do zákulisí prezidentské
kampaně Johna McCaina v roce 2008. 

Pohled do zákulisí politické kampaně 

Příběh v podání McCainova stratéga Steva Schmidta pojednává o tom, jaký může být průběh voleb a konečná Mc Cainova
porážka. Využijte možnosti společně se Stevem Schmidtem přezkoumat určující moment politiky Spojených států. V hlavních
rolích se objeví Julianne Moore, Woody Harrelson, Ed Harris, Sarah Paulson a další. 
Prodloužený víkend pak bude přát zejména českým filmům. Zítra je na programu letního kina opět od 21.30 hodin český
dokumentární snímek režisérky Olgy Špátové Největší přání. 
„Tento celovečerní film odráží osudy dospělé generace, která měla jako první po dlouhodobé komunistické nadvládě možnost
utvářet se ve svobodné společnosti,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Už název dokumentu odkazuje k úvahám mladých lidí, kteří se ptají: „Jaké je tvoje největší přání?“. 
Na diváky čeká opravdu pestré prostředí, natáčelo se ve školách, věznicích, na demonstracích, ve městě i na venkově.
Režisérka Olga Špátová měla možnost nahlédnout do srdcí vyvrhelů společnosti, ambiciózních profesionálů, zamilovaných,
věřících nebo občanských aktivistů. „V příběhu dochází ke konfrontaci více generací a objeví se v něm také známá tvář, česká
zpěvačka Aneta Langerová. Nenechte si ujít tento originální výtvor, který je zároveň vzkazem bývalým mladým, že ti současní v
sobě nesou překvapující a podivuhodnou naději,“ doplnil Jan Motyčka. 
V sobotu bude následovat projekce české komedie Jana Hřebejka Svatá čtveřice. Na plátně se objeví Jiří Langmajer, Marika
Procházková, Hynek Čermák nebo Viktorie Čermáková. Film je určen především těm, kteří hledají inspiraci, aby nějakým
způsobem oživili svůj manželský stereotyp. 

Manželská nuda na Karibiku 

V exotickém prostředí karibského ostrova prožívají dva manželské páry naprostou rodinnou idylu, kterou však později začne
narušovat postelová nuda. Po plánu, který se však zrodí v jejich hlavách, už nebudou mít nikdy sexuální život stejný jako tomu
bylo před dovolenou. 
Víkendový program zakončí nedělní promítání německého scifi Atlas mraků, jež vypráví šest žánrově odlišných příběhů
odehrávajících v různých časech a na různých místech od 19. století až po budoucnost. Hlavní myšlenkou je zobrazit
propojenost našeho bytí a našich činů napříč časem a prostorem. Jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké
budoucnosti. 

Region vydání: Východní Čechy

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 146 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Letní kino láká na české filmy URL
WEB , Datum: 05.07.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: msu , Rubrika: Krátké zprávy
PARDUBICE - Pardubické  letní  kino  si na tento víkend připravilo hned dva české snímky. Dnes to bude dokument Největší
přání, kde jednu z hlavních postav představuje Aneta Langerová. Zítra nabídne program letního kina další český snímek.
Převážná část Hřebejkova filmu Svatá čtveřice se ale nebude odehrávat v českých luzích a hájích, ale na exotickém ostrově v
Karibiku. Obě projekce začínají ve 21.30 v Tyršových sadech.
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V sadech dnes je Twilight sága
TISK , Datum: 08.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Letní tip Na dvě hodiny Pardubickému  letnímu  kinu  letos zatím přeje počasí a podle všeho to bude platit i dnes. Fanoušci
fantasy filmů tak mají šanci navštívit film Twilight sága: Rozbřesk. V první části závěrečného dílu upíří romance se Bella Swan
(Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně,
stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Ale jejich štěstí netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upíru
Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner) brzy zjišťuje, že čeká dítě.
Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Druhý díl je pak v bezplatném biografu na programu zítra.
Kde: Tyršovy sady. Kdy: 21:30 hodin.

Zpět

„Krvavé“ letní kino plné upírů
TISK , Datum: 08.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (krt) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Nenechte si ujít

Pardubice – Promítačky, které se v Tyršových sadech roztáčí každý den o půl desáté večer, nabídnou dnes zfilmovaný
bestseller americké spisovatelky Stephenie Meyerové Stmívání.
„Tentokrát divákům nabídneme první část čtvrtého dílu oblíbené Twilight Ságy s názvem Rozbřesk,“ řekl promotér
pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
Novomanželé Edward a Bella Cullenovi se vydávají na líbánky do exotického Ria de Janeira.
Hlavní hrdinka Bella zjistí, že čeká se svým upířím protějškem dítě, což ji vystaví nelehké situaci.
Musí se rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít i nadále plnohodnotným
lidským životem.
Příznivci Twilight Ságy režiséra Billa Condona nebudou na její pokračování dlouho čekat. Již zítra bude letní kino promítat její
druhou a závěrečnou část.
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Letní kino nabízí každý čtvrtek nálož ocenění Emmy
TISK , Datum: 09.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  jako jediné u nás nabízí projekci oceněných filmů společnosti HBO, která své tituly jinak uvádí pouze
na televizních obrazovkách.

PARDUBICE Kromě již prověřených titulů, jakým byl například Čtyřlístek ve službách krále nebo loňský snímek Probudím se
včera nabízí pardubické  letní  kino  také premiéry, které už jinde lidé neuvidí. Tedy pokud nemají televizní kanál HBO.
Americká televizní společnost totiž v letním kině uvádí každý čtvrtek některý z filmů vlastní dílny. „Z naší strany se jedná o
unikátní věc, filmy z produkce HBO do kin nechodí,“ uvedla Vendula Hladká, vedoucí marketingu HBO Europe.
„Chtěli jsme přinést lidem tyto filmy, protože víme, kolik třeba sbírají televizních cen Emmy, i když je pravda, že jednání byla
složitá,“ uvedl provozovatel letního kina Jan Motyčka.
Složitá byla i schvalování jednotlivých titulů, všechny musely dostat souhlas nejvyššího vedení televizní společnosti. „V
některých filmech totiž hrají i velmi známí herci nebo je tvoří slavní režiséři a ti mohou mít ve smlouvách například podmínky,
kde se film může uvést a kde ne,“ dodala Hladká.
Ta také potvrdila, že se lidem v Pardubicích naskýtá jedinečná možnost vidět oceněné tituly na filmovém plátně. „Nevím, co by
se muselo stát, aby tyhle filmy šly ještě někdy v českém kině,“ řekla.
Prvním se schválených byl film Prezidentské volby. Snímek natočený na motivy bestselleru Marka Halperina a Johna
Heilemanna vloni doslova ovládl udílení cen Emmy. Pozítří uvidí diváci další náklad ceny Emmy. Hned pět jich totiž získal film z
roku 2010 Temple Grandinová. Film, který HBO uvádí jako biografické drama, popisuje život ženy, u níž byl lékaři v dětství
diagnostikován autismus.
Temple Grandinová však dokázala překonat osudové překážky a stala se z ní vědkyně, spisovatelka, ochránkyně zvířat a
průkopnice vzdělávání autistů.
Příští týden přijde na řadu Doktor Smrt (v originále You Don't Know Jack). Popisuje příběh Jacka Kervorkiana, který je jednou z
nejdiskutovanějších osob novodobé americké historie. Kervorkian intenzivně obhajuje lidské právo zemřít, za to se však dočkal
řady příznivců i odpůrců.
Pardubické  letní  kino  každé prázdniny navštíví desítky tisíc diváků. Předevčírem zažil prostor v Tyršových sadech, co
znamená výraz „našlapáno“.
Na psychologické sci-fi drama Atlas mraků bylo kino zaplněné do posledního místa. Přestože snímek trvá tři hodiny, zůstalo
kino plné lidí až do konce filmu dlouho po půlnoci.

FAKTA
Program letního kina
na příští dny
9. 7. úterý Twilight sága: Rozbřesk/
2. část
10. 7. středa Alvin a Chipmunkové
3
11. 7. čtvrtek Čtvrtek s HBO -
Temple Grandinová
12. 7. pátek Perfect Days/I ženy
mají své dny
13. 7. sobota Vendeta
14. 7. neděle Rychle a zběsile 5
15. 7. pondělí Croodsovi
16. 7. úterý Super 8
17. 7. středa Lorax
18. 7. čtvrtek Čtvrtek s HBO -
Doktor Smrt
19. 7. pátek Můj pes Killer
20. 7. sobota Okresní přebor/
Poslední zápas P.H.
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21. 7. neděle X-Men: První třída
22. 7. pondělí Johnny English se
vrací
23. 7. úterý Láska
24. 7. středa Rio
25. 7. čtvrtek Čtvrtek s HBO -
Pátrání po bin Ládinovi
26. 7. pátek Probudím se včera
27. 7. sobota Váňa

„Nevím, co by se muselo stát, aby některé z těchto filmů šly ještě někdy v českém kině.“ Vendula Hladká, HBO Europe

„Chtěli jsme přinést lidem tyto filmy, protože víme, kolik sbírají televizních cen Emmy.“ Jan Motyčka, provozovatel kina

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: Letní kino Pardubice
Foto popis:   Našlapáno Některé filmy dokážou letní kino v Tyršových sadech pěkně zaplnit. Plno bylo například v neděli na
psychologickém sci-fi dramatu Atlas mraků.
Foto autor:   Foto: archiv
Foto popis:   Doktor Smrt Příští týden uvede letní kino v rámci Čtvrtků s HBO snímek Doktor Smrt, kterého ztvárnil Al Pacino.
Foto popis:   Mezi filmy, které americká televizní společnost uvede v letním kině, patří také letošní snímek Pátrání po bin
Ladinovi.
Foto popis:   Biografie Film Temple Grandinová natočila HBO podle životního příběhu skutečné ženy (na snímku).
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HBO uvolnilo vybrané filmy oceněné Emmy pro bezplatné letní kino v Pardubicích URL
WEB , Datum: 09.07.2013 , Zdroj: digizone.cz , Autor: Jan Potůček
Rozhodnutí provozovatele prémiového filmového kanálu je výjimečné, HBO svoje původní snímky v Česku do kinodistribuce
většinou nepouští

Vybrané původní snímky prémiového filmového kanálu HBO mohou během letních prázdnin sledovat návštěvníci letního kina v
Pardubicích. Stanice, která svoje filmy do běžné kinodistribuce v Česku záměrně nepouští, přistoupila na výjimku a umožňuje
prozovateli pardubického  letního  kina  jednou týdně ve čtvrtek zařadit některý z titulů, které jinak diváci uvidí pouze na
placených kanálech HBO. Informovala o tom pardubická příloha deníku MF Dnes.

K TÉMATU: Nestahujte Hořící keř z torrentů nebo Ulož.to, vyzývá HBO. První díl na webu nabízí zdarma

„Z naší strany se jedná o unikátní věc, filmy z produkce HBO do kin nechodí,“ řekla listu Vendula Hladká, vedoucí marketingu
HBO Europe. Podle provozovatele letního kina v Pardubicích Jana Motyčky byla jednání s HBO složitá, ale nakonec vedla k
úspěchu. Kino, které po celé léto promítá zdarma, chtělo nabídnout snímky oceněné prestižními televizními cenami Emmy.
„Nevím, co by se muselo stát, aby tyhle filmy šly ještě někdy v českém kině,“ podtrhla výjimečnost dohody Vendula Hladká.

ČTĚTE TAKÉ: Prioritou HBO pro letošní rok je služba HBO GO. Chce ji nabídnout i u velkých operátorů

V pardubickém letním kině tak už bylo možné vidět snímek Prezidentské volby, tento čtvrtek půjde o film Temple Grandiová z
roku 2010, který posbíral hned pět cen Emmy. Na další čtvrtek 18. července je naplánovaná projekce filmu Doktor Smrt o
kontroverzním lékaři Jacku Kervorkianovi, který ve Spojených státech aplikoval euthanasii, ve čtvrtek 25. července pardubické
letní  kino  nabídne snímek Pátrání po bin Ládinovi.
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Pardubické  letní  kino  exkluzivně každý čtvrtek promítá filmy od HBO URL
WEB , Datum: 09.07.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Kino pod otevřeným nebem v Pardubicích jako jediné u nás nabízí projekci oceněných filmů společnosti HBO, která své tituly
jinak uvádí pouze na televizních obrazovkách.

Kromě již prověřených titulů, jakým byl například Čtyřlístek ve službách krále nebo loňský snímek Probudím se včera, nabízí
kino také premiéry, které už jinde lidé neuvidí. Tedy pokud nemají televizní kanál HBO. do PC pro iPad

Americká televizní společnost totiž v letním kině uvádí každý čtvrtek některý z filmů vlastní dílny.

"Z naší strany se jedná o unikátní věc, filmy z produkce HBO do kin nechodí," uvedla Vendula Hladká, vedoucí marketingu HBO
Europe. 

"Chtěli jsme přinést lidem tyto filmy, protože víme, kolik třeba sbírají televizních cen Emmy, i když je pravda, že jednání byla
složitá," uvedl provozovatel letního kina Jan Motyčka. 

Složitá byla i schvalování jednotlivých titulů, všechny musely dostat souhlas nejvyššího vedení televizní společnosti.

"V některých filmech totiž hrají i velmi známí herci nebo je tvoří slavní režiséři a ti mohou mít ve smlouvách například podmínky,
kde se film může uvést a kde ne," dodala Hladká. 

Ta také potvrdila, že se lidem v Pardubicích naskýtá jedinečná možnost vidět oceněné tituly na filmovém plátně.

"Nevím, co by se muselo stát, aby tyhle filmy šly ještě někdy v českém kině," řekla. Snímky ověšené cenami Emmy 

Prvním ze schválených byl film Prezidentské volby. Snímek natočený na motivy bestselleru Marka Halperina a Johna
Heilemanna loni doslova ovládl udílení cen Emmy.

Tento čtvrtek uvidí diváci další snímek ověnčený Emmy. Hned pět jich totiž získal film z roku 2010 Temple Grandinová. Film,
který HBO uvádí jako biografické drama, popisuje život ženy, u níž byl lékaři v dětství diagnostikován autismus. 

Temple Grandinová však dokázala překonat osudové překážky a stala se z ní vědkyně, spisovatelka, ochránkyně zvířat a
průkopnice vzdělávání autistů. 

Ve čtvrtek 18. července přijde na řadu Doktor Smrt (v originále You Don't Know Jack). Popisuje příběh Jacka Kervorkiana,
který je jednou z nejdiskutovanějších osob novodobé americké historie. Kervorkian intenzivně obhajuje lidské právo zemřít, za
to se však dočkal řady příznivců i odpůrců. 

Letní kino v krajském městě navštíví každé prázdniny desítky tisíc diváků. Předevčírem zažil prostor v Tyršových sadech, co
znamená výraz "našlapáno". 

Na psychologické sci-fi drama Atlas mraků bylo kino zaplněné do posledního místa. Přestože snímek trvá tři hodiny, zůstalo
kino plné lidí až do konce filmu dlouho po půlnoci. 
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Svět upírů v letním kině pokračuje
TISK , Datum: 09.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Pardubice – Letní kino Pernštejn, které se letos přesunulo zpět do Tyršových sadů, dnes naváže na včerejší program.
„Na dnešní večer chystáme promítání závěrečné části světoznámé Twilight ságy Rozbřesk – 2. část. Projekce začíná tradičně
ve 21.30 hodin zcela zdarma,“ sdělil promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
Diváci zavítají do světa upírů a vlkodlaků, kteří bojují nejen o svou lásku a vlastní životy. Upírka Bella a její manžel Edward
mohou být šťastní, ale vše se změní, když na svět přijde jejich dcera Renesmee. Právě Renesmee uvede do pohybu
nebezpečný řetězec událostí, jež pro ně mohou skončit katastrofou.
Cullenovi se ale nevzdávají a kontaktují své přátele, s nimiž se vzepřou vládnoucímu rodu Volturiových. Podaří se jim vše
změnit?
„Zítra se mohou návštěvníci těšit na animovaný film Alvin a Chipmunkové,“ dodal Jan Motyčka.

Zpět

Buřty v parku na Dubině
TISK , Datum: 11.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Tipy
PARDUBICKO 

Pardubice – Dobrou rodinnou zábavu slibuje pardubický centrální park Dubina. Odsedmé hodiny večerní si tu v pátek může
každý zadarmo přijít opéct buřt. Masitou pochoutku je potřeba mít vlastní, pruty na opékání a koše na oheň ale budou na místě
připraveny. Kvšeobecné pohodě zahraje kapela Elixír. 
Pardubice – V sobotu a v neděli bude vždy od devíti do osmnácti hodin v novém areálu Tenis centra Victoria (TCV) Pardubice
v Brožíkově ulici beachvolejbalový turnaj, který je součástíStaropramentour. Vsobotu se utkajísmíšenédvojice,vneděli pak
odděleně muži a ženy. Z Pardubic se Staropramen tour přesune do Prahy, kde bude pokračovat 21. července. 
Pardubice – Ani o víkendu nespí pardubické  letní  kino  v Tyršovýchsadech. Promítádvafilmy zroku2011. Vsobotu
jenaprogramu český snímek Vendeta s lesním správcem Oldřichem Kaiserem a Ondřejem Vetchým, který je, jak se postupně
ukazuje, zapletený do krvavé msty. Oden později v kině dávají předposlední díl z americké akční série Rychle a zběsile, který
diváky zavede do ulic brazilského Ria de Janeira. Oba filmy začínají v půl desáté večer a vstup je jako vždy zdarma. 
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Navštivte zajímavé víkendové akce na východě Čech URL
WEB , Datum: 12.07.2013 , Zdroj: denik.cz , Rubrika: Pardubický kraj
Východní Čechy - Deník přináší přehled víkendových akcí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

"Svitavsko - Colour Meeting: zábava, hudba a také dobrá kuchyně

Polička Tradiční multižánrový rodinný festival Colour Meeting nabízí o víkendu svým příznivcům už podesáté zajímavý program.
Festival odstartuje v pátek v podvečer divadelním představením na poličském náměstí, které předvede norské seskupení ZIRK
MIR. Páteční hudební program v areálu poličského parku obstarají brněnské Květy, poličské Cestárium, balkánské rytmy zazní
od maďarských Öškestar a ze Slovenska dorazí The Cellmates. Sobota nabídne vedle hudební produkce i workshopy,
prezentace občanských sdružení a divadla pro děti. Ve dvě hodiny začne divadelní představení pohádky O Smolíčkovi.
Hudební odpoledne zahájí o půl třetí energičtí Marimba Mama, hvězdou bude bezesporu rapper Bonus. Po osmé hodině na
pódiu vystoupí Lenka Dusilová, polští R.U.T.A., němečtí Braintheft a festival zakončí Discoballs. Areál je opět příznivě nakloněn
celé rodině, kromě baru a kuchyně tak můžete navštívit i čajovnu a dětský koutek.

Svitavy Pivní slavnosti s bohatým programem nabízejí v sobotu Svitavy. Návštěvníkům se představí sedmnáct pivovarů z celé
republiky. Druhý ročník pivního festivalu představí i borce nominační soutěže na Mistrovství České republiky ve vaření
kotlíkového guláše a jedlíky v pojídání bramborových knedlíků. Atmosféru doplní vystoupení různých hudebních skupin.

Litomyšl Na litomyšlském Toulovcově náměstí je pro děti i dospělé připraven každý pátek zajímavý program. Tentokrát hlavně
děti uvítají pohádku O lakomé mlynářce, která začíná v osmnáct hodin . O půl osmé večer pak vystoupí Jaroslav Uhlíř.
Orlickoústecko - V Letohradu se bude strašit

Letohrad Páteční večery 12. a 19. července budou v zámeckém parku a na zámku v Letohradu patřit Nočním strašidelným
prohlídkám. Ty jsou vhodné pro rodiny s dětmi, ale dobře se pobaví i parta dospěláků. Trasa vede parkem až ke strašidelné
jeskyni a končí na zámku, kde provází Bílá paní. Během cesty plní účastníci úkoly a setkávají se s nadpřirozenými bytostmi.
Odchod skupin s průvodci je vždy po čtvrthodinách od 20.15 do 21.45 hodin. Na prohlídku je nutné se předem objednat v
informačním centru.

Bystřec Do obce v sobotu ve 13 hodin vstoupí loupeživý rytíř Walter se svou družinou. Účastníci Walterových slavností se
mohou těšit na seznámení s historií obce, ale především na pestrý program. Uskuteční se velkolepá historická denní bitva
Balestra, poprava rebelů a vzbouření lidu loupeživého rytíře Waltera, taneční vystoupení žáků ZŠ Bystřec nebo sokolnická
show. Přijedou také Komedianti na káře. Večer bude následovat Waltrova zábava.

Žampach V areálu Domova pod hradem Žampach se v sobotu od 13 hodin uskuteční jubilejní 10. ročník letního hudebního
festivalu. Kromě domácích Barbušáků vystoupí například Radim Sychra z Ústí nad Orlicí, Vyhoukaná Sowa, Jan Vytásek nebo
Vladimír Mišík & ETC. Po ohňostroji, který vypukne ve 23.05 hodin, udělají tečku za festivalem
Chrudimsko - Hubertův country & folk festival

Hlinsko Blíží se další akce Duhového léta v Hlinsku Hubertův country & folk festival, který se uskuteční v sobotu od 15 do 23
hodin v památkové rezervaci Betlém Hlinsko. Na festivalu se představí kapely z různých koutů České republiky: Album
(Chomutov), BezDobra (Havlíčkův Brod), Pražce (Luka nad Jihlavou), Chrpa (Chrudim), PonnyExpres (Řetová) a FootRail
(Česko/Šlodsko). Pro každého návštěvníka je připraven malý bonus v podobě soutěže o zajímavé ceny. Nebude chybět také
dobré pití a maso a ryby rožněné na bukovém dřevě.

Horní Bradlo Na oslavy 120. výročí založení SDH Horní Bradlo přijďte v sobotu. Ve 14 hodin bude položen věnec k pomníku
padlých, ve 14.30 následuje průvod obcí na hřiště. V 15.15 začíná slavnostní nástup a od 16 hodin odpolední program.

Chrudim Komorní festival barokní hudby a divadla v Muzeu barokních soch pokračuje v sobotu v 19 hodin. Na programu jsou
Canto Dolce Perly baroka. Árie slavných italských autorů (Pergolessi, Caccini, Scarlatti, Marcello, Caldara, Monteverdi)
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přednesou Anna Hlavenková a Edita Adlerová. Barokní poezii recituje Alfred Strejček.
Pardubicko - Buřty v parku na Dubině

Pardubice Dobrou rodinnou zábavu slibuje pardubický centrální park Dubina. Od sedmé hodiny večerní si tu v pátek může
každý zadarmo přijít opéct buřt. Masitou pochoutku je potřeba mít vlastní, pruty na opékání a koše na oheň ale budou na místě
připraveny. K všeobecné pohodě zahraje kapela Elixír.

Pardubice V sobotu a v neděli bude vždy od devíti do osmnácti hodin v novém areálu Tenis centra Victoria (TCV) Pardubice v
Brožíkově ulici beachvolejbalový turnaj, který je součástí Staropramen tour. V sobotu se utkají smíšené dvojice, v neděli pak
odděleně muži a ženy. Z Pardubic se Staropramen tour přesune do Prahy, kde bude pokračovat 21. července.

Pardubice Ani o víkendu nespí pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech. Promítá dva filmy z roku 2011. V sobotu je na
programu český snímek Vendeta s lesním správcem Oldřichem Kaiserem a Ondřejem Vetchým, který je, jak se postupně
ukazuje, zapletený do krvavé msty. O den později v kině dávají předposlední díl z americké akční série Rychle a zběsile, který
diváky zavede do ulic brazilského Ria de Janeira. Oba filmy začínají v půl desáté večer a vstup je jako vždy zdarma.
Královéhradecko - Léto s muzikou na statku začíná

Hradec Králové Roztodivná vozítka se v sobotu proženou krajskou metropolí. Ojedinělé mezinárodní závody šlapacích vozítek
se již počtvrté vrátí do Hradce Králové. Na jednom z nejhezčích okruhů, v centru města, se utkají závodníci z pěti států. Pro
nejmenší děti bude připraven doprovodný program.

Piletice Vystoupením právníka Iva Jahelky bude v pátek odstartována série prázdninových koncertů folkové a country hudby na
Šrámkově statku v Pileticích. Krátce před zahajovacím hudebním představením proběhne v 18.30 hodin vernisáž k výstavě
grafik, karikatur a aktů výtvarníka Václava Šípoše. Koncerty budou na Šrámkově statku každý pátek.

Hradec Králové V sobotu se prostory Gayerových kasáren opět zaplní farmáři a zemědělci. Budou zde nabízet své zboží
uzeniny, ovoce, zeleninu. Farmářské trhy se už staly tradicí, Hradečáci je využívají a v sobotu dopoledne je na parkovišti v
Gayerových kasárnách vždy plno.
Rychnovsko - Hasičské klání Lhotecký Džbán

Kostelecká Lhota Sbor dobrovolných hasičů pořádá oblíbené, netradiční hasičské klání Lhotecký Džbán. Soutěž se koná již po
třinácté na hřišti Na borkách, začíná v sobotu v 11 hodin. Soutěžící čeká například přelévaní vody pomocí hadice, hod
minimaxem či požární útok s překvapením pořadatele.

Rychnov nad Kněžnou Pelclovo divadlo připravilo pro děti Prázdninové pohádkové pátky. Představení začíná vždy v 17 hodin
na nádvoří Pelclova divadla. Tento pátek se zde představí Ladislav Peřina s pohádkou O strašidle z dubového lesa.

Doudleby nad Orlicí Farmářské trhy na zámku se konají v neděli od 10 do 17 hodin. Na trzích bude možnost zakoupit pečivo,
frgále, uzeninu, sýry, med, medovinu, ovoce, zeleninu, sadbu, květiny, koření, masti, kompoty a džemy.
Jičínsko - Desátá přehlídka dechových hudeb

Bystřice u Libáně Kyzivátova kapela Libáň a Ochotnický divadelní spolek Bozděch Libáň srdečně zvou příznivce dechovky na
jubilejní 10. přehlídku dechových hudeb, která se koná na hřišti v Bystřici u Libáně v sobotu od půl druhé odpoledne.

Jičín Český svaz chovatelů Jičín, pořádá v sobotu a v neděli místní výstavu králíků, drůbeže a holubů, spojenou s okresní
výstavou mláďat králíků v areálu soukromé střední podnikatelské školy Altman v Jičíně Na Tobolce. Součástí akce je expozice
mladých chovatelů a soutěž o nejhezčí zvířátko. V sobotu se uskuteční také ukázka stříhání ovcí, práce s interaktivními
hračkami pro psy, péče o srst domácích mazlíčků.

Sobotka Beseda s Terezou Brodskou se koná na zahradě Šolcova statku v neděli od 14 hodin. Uvádí Jindřich Žemlička,
zahraje Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky.
Trutnovsko - Křtiny levhartů s Veronikou Freimanovou

Dvůr Králové nad Labem Křtiny dvou uměle odchovaných levhartích koťat se uskuteční v sobotu v 15 hodin na zadní terase
Neumannovy vily. Mláďata pokřtí známí herci Veronika Freimanová a Martin Kraus, popřát levhartím mláďatům do života hodně
štěstí přijdou i Markéta Hrubešová a zpěvačka Jana Rychterová, která o levhartech dokonce složila novou píseň. Mláďata
samozřejmě uvidí zblízka i návštěvníci zoologické zahrady.

Rudník Na fotbalovém hřišti v Rudníku se v sobotu od 9 hodin koná již tradiční akce Den otců. Připraveny jsou disciplíny jako
kolečko, moták, bungee running a sudový běh. Den otců probíhá v rámci benefiční akce Po vodě. Od 13 hodin tady vystoupí
hudební skupiny bez nároku na honorář. Jsou to například Vrchlabský Dixieland, Lety mimo, Five o´clock tea, Žibr,
CémurŠámur a další.

Dolní Albeřice V pátek se v pensionu Liberta v Dolních Albeřicích od 20 hodin uskuteční tradiční setkání chalupářek a
chalupářů a přátel albeřicko-lysečinského trojúdolí. Besedou budou provázet Tamara Nováková a Pavel Klimeš. V sobotu se
pak od 10 do 17 hodin uskuteční hlavní program zábavně naučná, interaktivní procházka pro všechny věkové kategorie. Ožijí
místa paměti předválečných starousedlíků, nových osídlenců, poválečných i současných chalupářů. Cestou bude možné potkat
prchajícího pašeráka, vartujícího finance, malující jeptišku, píšící spisovatelku, krkonošského kronikáře, pracujícího chalupáře
a další. Účastníci procházky se také dozvědí, jaká je v Krkonoších flóra a fauna, jak udržovat krkonošskou louku na zahradě.

Scénář a režii setkání má na svědomí Tamara Nováková. Programem provede návštěvníky kreslený průvodce, který bude k
vyzvednutí v pátek během besedy v sobotu v informačním stánku u Muzea Vápenka i na dalších místech.

Sbírat se budou i razítka z každého oživlého místa večer se pak uskuteční slosování o ceny. Doporučený start interaktivní
procházky je u Muzea Vápenka v Horních Albeřicích.
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Náchodsko - Tropická charitativní pouť

Česká Skalice Na břehu přehrady Rozkoš u Restaurace Tropical se od pátku až do neděle uskuteční již sedmá Tropická
charitativní pouť. Připraven je celodenní program pro děti i dospělé pouťové atrakce, kouzelníci, ukázky práce hasičů a
záchranářů, projížďky na velbloudech, letecká show a mnoho dalšího. Nechybí ani koncerty známých kapel. Vrcholem
sobotního večera bude hasičská vodní fontána s ohňostrojem a hudbou Bedřicha Smetany. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován Ústavu sociální péče v České Skalici a dětem postiženým mozkovou obrnou. Více na: www.tropical.cz

Josefov Klub přátel Josefova zve v sobotu do zdejšího Dolíku na Josefovskou slavnost, kterou ve 13.30 hodin zahájí jednotky
klubů vojenské historie pochodující pevnostním městem. Od 14 hodin následuje bitevní ukázka mezi příslušníky rakouských a
pruských jednotek v prostorách známých jako Třešňovka. Program na: www.josefov.cz"
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Letní kino zve o víkendu na thrillery
TISK , Datum: 13.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce

PARDUBICE Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech dnes uvádí český film Vendeta. Thriller režiséra Miroslava Ondruše
Vendeta, který má v hlavních rolích Oldřicha Kaisera a Ondřeje Vetchého, vypráví o lesním správci, který najde ležet
bezvládné tělo muže. Podaří se mu ho vzkřísit, muž si ale nic nepamatuje. Správce posléze zjišťuje, že muž je zapletený do
krvavé msty. Zítra běží americký film Rychle a zběsile 5. Vypráví o lidech, kteří nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy,
jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Filmy začínají
ve 21:30 hodin.

Zpět

Nenechte si ujít
TISK , Datum: 13.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Napětí bude střídat napětí. Letní kino na víkend chystá český i americký thriller 

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které promítá vždy od 21.30 hodin v Tyršových sadech, dnes nabídne český thriller
Vendeta. „Na opuštěné mýtině najde lesní správce ležet bezvládné tělo muže. Podaří se mu ho vzkřísit,muž si ale nic
nepamatuje. Neví, jak se do lesa dostal, ani proč je celý od krve, a namísto odpovědí z místa uteče. Správce se vydává za ním
a postupně zjišťuje, že muž je zapletený do krvavé msty, kterou možná sám inicioval. Kromě toho jsou ve hře čtyři miliony korun,
dva uplacení policajti a trojice mladíků, která rozhodně nemá čisté svědomí. V jednom dni tak jeden zločin spojí osudy několika
lidí. Nic ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, protože hranice mezi pomstou a zločinem je velmi tenká,“ zní oficiální
text distributora. Zítra se návštěvníci letního kina mohou těšit na akční snímek Rychle a zběsile 5. V hlavních rolích se opět
představí Paul Walker, Vin Diesel a Jordana Brewster a doplní je akční hvězda Dwayne Johnson. Vstup je zdarma. 
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Zpět

Uzavření ulice Teplého na sídlišti Dukla i vypuštění čápa bílého do volné přírody
TISK , Datum: 15.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (kfr) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Co týden dal 

Pondělí 8. července – Teplého ulice na sídlišti Dukla byla uzavřena kvůli opravě. Úterý 9. července – Pardubické  letní  kino
promítlo závěrečnou část Twilight ságy Rozbřesk. Středa 10. července – Pracovníci záchranné stanice Pasíčka navrátili do
volné přírody čápa bílého a další vyléčená zvířata. 
Čtvrtek 11. července – V ČEZ Areně začal Czech Open, festival šachu a her. 
Pátek 12. července –V Bubeníkových sadech se uskutečnila akce Všest před domem, kde se sešli cizinci z třetích zemí a místní
obyvatelé. 
Sobota 13. července – Beach volejbalový turnaj, který je součástí Staropramen tour, se konal v novém areálu Tenis centra
Victoria. 
Neděle 14. července – Na Kunětické hoře se sešli řemeslníci a zněla středověká hudba. Hrad se vrátil do dob Pernštějnů. 

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Dvanáctiletý Ted bude v kině zachraňovat město
TISK , Datum: 17.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Pardubice – Letní kino v pardubických Tyršových sadech ani dnes nespí. 
„Od tradiční půl desáté večer se mohou návštěvníci zcela zdarma těšit na americký animovaný snímek Lorax,“ uvedl promotér
letního kina Pernštejn Jan Motyčka. 
V jubilejní dvacátý letošní promítací den se tak diváci seznámí s příběhem dvanáctiletého Teda, který žije v městečku, v němž
už není ani kousek živé přírody. Všechno je tu umělé. 
„Umělá jsou tu i zvířata, květiny nebo stromy, u kterých si můžete nastavit pomocí dálkového ovladače variantu ročního období,
například podzimní,“ vysvětlil promotér Jan Motyčka. 
Obyvatelé města si už většinou ani nepamatují, co je to skutečná příroda a na situaci ve městě si zvykli. Městečko je navíc
ohraničené a neprodyšně uzavřené vysokými hradbami, které hlídají gorily místního vládce pana O'Hareho a tak se přírodu
objevovat ani nikomu nechce. 

Vzduch prodávají v pet lahvích 

„Lidem v městečku nepřijde ani divné, že vzduch se prodává v pet lahvích, což samozřejmě jejich vládci vyhovuje,“ přiblížil film
promotér letního kina Jan Motyčka. 
Malý Ted však miluje Audrey, která má velmi romantickou duši a touží po stromu „z masa a kostí“. Babička Norma mu proto
poradí, aby zašel pro radu k Jednorázovi. 
Podivínský a legendami opředený samotář ovšem žije za hradbami města. Ted proto musí za ním. 
Ani skutečný svět za moc nestojí, jsou v něm jen pařezy a měsíční krajina. Jednoráz všechno zničil a ochránce přírody Loraxe
vyhnal. 
„A na Tedovi bude, aby přírodu zachránil tím, že vysadí poslední existující sazenici živého stromu a připomene lidem, že
vždycky nebylo všechno umělé,“ zní oficiální text distributora. 
Takové chování přímo ohrožuje živobytí vládce O'Hareho. A to nemůže zůstat bez odezvy... 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  PERNŠTEJN bude promítat v Tyršových sadech i dnes.
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Zpět

Zabijáka dnes promítne letní kino
TISK , Datum: 19.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Náš tip 

Pardubice – Návštěvníci letního kina v Tyršových sadech se dnes od půl desáté večer mohou těšit na československé drama
Můj pes Killer. 
Slovenská režisérka Mira Fornayová se pokusila v devadesáti minutách zachytit drama jednoho dne. 
Snímku z lokálního prostředí dominuje hlavní postava osmnáctiletého Marka, který žije v bezútěšném prostředí blízko
slovenskomoravských hranic se svým otcem vinařem a rasistickými kamarády – hooligans. Markovým nejlepším přítelem je jeho
pes, který je perfektně vycvičen proti všem vetřelcům. 
„Markovým životem náhle otřese šokující tajemství, které zjistí o své dávno zmizelé matce. Dramatický příběh ze současnosti,
který se vyznačuje syrovostí a velkou mírou autenticity, se dotýká aktuálních otázek naší společnosti, jako jsou rasismus,
nezaměstnanost a problémy disfunkční rodiny,“ informoval náš Deník promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka a
dodal, že vstup na letní projekce je zdarma. 

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Kino promítá slovenské drama
TISK , Datum: 19.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj Pardubický
Letní tip Na dvě hodiny 

Pardubické  letní  kino , které promítá v Tyršových sadech, dnes nabízí slovenské drama Můj pes Killer. 
Snímek ukazuje drama jednoho dne. Osmnáctiletý Marek žije v bezútěšném prostředí blízko slovenskomoravských hranic se
svým otcem vinařem a rasistickými kamarády - hooligans. Markovým nejlepším přítelem je jeho pes, který je perfektně vycvičen
proti všem vetřelcům. Markovým životem náhle otřese šokující tajemství, které zjistí o své dávno zmizelé matce. Dramatický
příběh ze současnosti, který se vyznačuje syrovostí a velkou mírou autenticity, se dotýká aktuálních otázek naší společnosti,
jako jsou: rasismus, nezaměstnanost a problémy disfunkční rodiny. 
Kde: Pardubické  letní  kino  Kdy: 21.30 hodin 

Zpět
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Hnátkův mančaft v letním kině
TISK , Datum: 20.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – Návštěvníci letního kina v pardubických Tyršových sadech si víkend užijí sledováním kvalitních filmů. „Dnes od půl
desáté večer promítáme divácky velmi úspěšnou českou komedii Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka,“ konstatoval
promotér Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka a dodal, že vstup je jako vždy zdarma. 
Film vychází z televizního seriálu Okresní přebor. „Diváci se znovu setkají se svými oblíbenými hrdiny z houslického fotbalového
klubu, nyní však ještě za života jejich legendami opředeného trenéra Pepika Hnátka, kterého hraje Miroslav Krobot (viz foto),“
prozradil Jan Motyčka. 
Ve zhruba devadesátiminutovém snímku tvůrci představují příběh muže, pro něhož je fotbal možná důležitější než vlastní život. 
Zítra letní kino představí film XMen: První třída, který se odehrává za studené války. „Charles Xavier a Erik Lensherr tehdy
teprve odkrývali své schopnosti. Společně s dalšími mutanty však museli čelit největší hrozbě, kterou lidstvo kdy poznalo,“
uzavřel promotér letního kina. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Ministerstvo kultury zaštítilo letní kino. Uvádí kvalitní filmy
TISK , Datum: 22.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td, skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Dnes má v Tyršových sadech zachraňovat čínského premiéra agent Johnny English 

Aktuálně 

Pardubice – Letní kino v pardubických Tyršových sadech, které zcela zdarma promítá po celou dobu prázdnin atraktivní
domácí a zahraniční snímky, se těší velkému diváckému zájmu. 
O unikátnosti pardubického projektu mimo jiné svědčí i fakt, že mu letos udělilo záštitu ministerstvo kultury. 

Pardubické  letní  kino  je fenomén 

„Záštitu této akci poskytlo ministerstvo kultury také proto, že se jeho zástupci několikrát osobně přesvědčili o tom, jaký je
Pardubické  letní  kino  fenomén, a to nejen v regionu, ale v celorepublikovém měřítku. Jeho provozovatelé se rovněž podílejí
na projektu Otevřené ministerstvo přímo v sídle ministerstva kultury, v pražském Nosticově paláci,“ řekla za ministerstvo kultury
Markéta Ševčíková, která se osobně zúčastnila několika projekcí v Pardubickém letním kině i jako moderátorka. 
„Devízou kina je, že uvádí kvalitní tituly, jako byl například americký snímek z produkce HBO Doktor Smrt v hlavní roli s Al
Pacinem, který předvedl skvělý výkon,“ podotkla Markéta Ševčíková. 
Atraktivní menu nabídne Pardubické  letní  kino  také dnes večer od 21.30 hodin, kdy je na programu povedená americká
akční komedie Johnny English se vrací. 
Rowan Atkinson jako agent Johnny English oddaně sloužil Jejímu veličenstvu britské královně. Je však magnetem na katastrofy
všeho druhu a tak se raději dobrovolně uchýlil do tibetského kláštera. Mateřská britská výzvědná služba jej však vypátrá a chce
ho pověřit dalším úkolem... 

Do Británie míří čínský premiér 

Na oficiální návštěvu Velké Británie se chystá čínský premiér a panují zvěsti, že na něj dvojití agenti z výzvědné služby plánují
atentát. 
„Johnny se po stopách organizátorů spiknutí vydá s vervou sobě vlastní, nezapomíná ale ani dobývat krásnou Pamelu,“ sdělil
Deníku promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
O různé katastrofy, které se Johnnymu Englishovi ve snaze premiéra zachránit přihodí, nebude nouze... 

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Foto: www.csfd.cz
Foto popis:   ROWAN ATKINSON se proslavil jako muž s medvídkem – Mr. Bean. Ve snímku Johnny English se vrací podává
neméně kvalitní výkony. Ani tady nešetří svými typickými grimasami.
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Kino v sadech promítá komedii
TISK , Datum: 22.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Letní tip Na dvě hodiny 

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety
dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English,
nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho
druhu. 
Po poslední takové „nehodě“ se více méně dobrovolně uchýlil do tibetského kláštera, kde kromě vnitřního míru hledá esprit
pravého bojovníka. Až tady si ho najdou mateřské tajné služby, které se právě řítí do kolosálního průšvihu. 
Snímek s názvem Johnny English se vrací dnes promítá pardubické  letní  kino . 
Kde: Pardubické  letní  kino . Kdy: 21.30 
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Pokračující rekonstrukce Zelené brány a chystané sportovní letiště v Kuněticích
TISK , Datum: 22.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Co týden dal 

Pondělí 15. července – U pardubického Obchodního centra Grand začala přestavba parkoviště na zastávku městské
hromadné dopravy kvůli opravě třídy Míru. 
Úterý 16.července – V Kuněticích se připravuje znovuobnovené sportovní letiště. 
Středa 17. července –V Pardubicích se opravuje Zelená brána. Práce na rekonstrukci budou trvat déle, než se předpokládalo. 
Čtvrtek 18. července – V Pardubicích je v plném proudu příměstský tábor pro děti od 2 do 12 let. 
Pátek 19. července – Pardubické  letní  kino  uvedlo v Tyršových sadech zcela zdarma československý film Můj pes Killer. 
Sobota 20. července –V pardubické ČEZ Areně pokračoval mezinárodní festival šachu a her Czech Open (viz foto). 
Neděle 21. července – Skončila první etapa rekonstrukce pardubické Teplého ulice. Hned na ni navázala druhá část. 

Zpět
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V letním kině bude k vidění zkouška lásky učitelů hudby
TISK , Datum: 23.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – I dnes mohou návštěvníci Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech strávit příjemný večer při sledování
kvalitního filmu. 
„Od obvyklé půl desáté hodiny večer dnes promítáme snímek Láska, který získal řadu ocenění,“ uvádí pro náš Deník promotér
Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Po včerejší komedii s Rowanem Atkinsonem v hlavní roli tak tentokrát bude v pardubickém biografu k vidění romantické drama.
Hlavními hrdiny filmu jsou manželé a učitelé hudby Georges, kterého hraje Jean Louis Trintignant, a Anne v podání
Emmanuelle Rivy. 

Manžele spojuje vášeň pro hudbu 

Roky společného života, vzájemná láska a vášeň pro klasickou hudbu u nich utvořily velké pouto. 
Vše je však náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří si vybírá svou daň. 
„Anne prodělá mozkovou mrtvici a její okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako dříve ani pro jejich dceru Evu,“ zní
oficiální text distributora. Režisér a scénárista Michael Haneke se tak ve svém zatím posledním filmu zaměřil na subtilní téma
lásky bojující s nevyhnutelným. 
„Na film bych určitě chtěla vyrazit, Hanekeho mám ráda. Viděla jsem od něj třeba Pianistku nebo Funny Games. V Lásce je také
výborná hudba,“ uvádí studentka Anna Rennerová. 

Film získal Oscara za cizojazyčný film 

Dvouhodinové drama Láska, na kterém se podílelo Rakousko, Francie a Německo, získalo řadu ocenění. Tím nejvýznamnějším
je Oscar za nejlepší cizojazyčný film od americké Akademie filmového umění a věd. 
Jako cizojazyčný film sklidila Láska také Zlatý glóbus. Ve sbírce má i Zlatou palmu z filmového festivalu v Cannes. 
Velmi úspěšný byl snímek ve Francii, kde obdržel Césara pro nejlepší film, herečku a herce v hlavních rolích, režii a původní
scénář. 
„Lásku promítáme s českými titulky. Vstupné je jako vždy zdarma,“ dodává promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.

Zpět

Letní kino dnes cílí na dětské diváky URL
WEB , Datum: 24.07.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: msu , Rubrika: Krátké zprávy
PARDUBICE - Pardubické  letní  kino  dnes opět láká k plátnu v Tyršových sadech dětské diváky. Na programu je animovaná
snímek Rio. Dobrodružný příběh papouška se odehrává v exotické, barevné a roztančené Brazílii. Promítání začíná ve 21:30
hodin.
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Papoušek Blu z Ria bude v letním kině
TISK , Datum: 24.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura
východní čechy
Pardubice – Letní kino v pardubických Tyršových sadech dnes zadarmo uvede animovanou komedii Rio o vzácném
papouškovi Blu.
Blu žije na malém městě se svou paničkou Lindou, se kterou tvoří nerozlučnou dvojku.
„Linda ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako malého ulovili v brazilském pralese. Blu se kvůli tomu nikdy
nenaučil létat,“ prozradil včera promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
V pohodlí Lindina domova se však papoušek natolik zabydlel, že si dokáže uvařit kávu, připravit snídani i vyčistit zuby. Pro
Lindu také plní funkci budíku.
Jednoho dne, když vyjde najevo, že Blu není jediný svéhodruhu,sespolečněvydajíza papouščí samičkou Perlou, která žije v
exotickém brazilském Rio de Janeiru.
Krátce po setkání papoušky unesou obchodníci se zvířaty. S pomocí partičky upovídaných městských ptáků se jim sice podaří
uprchnout, ale vyhráno nemají.
Dokáže se Blu naučit létat a zmařit plány únoscům, kteří jsou jim stále v patách, a vrátit se zpátky k Lindě?

Zpět
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Usámu bin Ládina vypátrají po dvaceti letech diváci kina
TISK , Datum: 25.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
V Tyršových sadech dnes pokračují Čtvrtky s HBO, seriál filmů z dílny americké televize 

Pardubice – Jako každý čtvrtek, tak i dnes v Pardubickém letním kině dostává prostor snímek z dílny televize HBO. 
„V Tyršových sadech tentokrát promítáme dokument Pátrání po bin Ládinovi,“ uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan
Motyčka s tím, že vstupné do biografu je jako vždy zdarma. 

Po bin Ládinovi pátrali dvacet let 

Po jednom ze zakladatelů teroristické organizace alKáida pátrala Ústřední zpravodajská služba CIA celých dvacet let. Bin Ládin
byl podezírán z podílu na mnoha teroristických útocích po celém světě. Nejznámější je pro spojitost s útoky na Světové
obchodní centrum z 11. září 2001. 
„Dokument pojednává o bouřlivém honu na Usámu bin Ládina, který vyvrcholil dramatickým útokem a jeho následnou
popravou,“ přiblížil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Režisér Greg Barker, který pracoval také jako novinář a válečný zpravodaj, odhaluje dříve skryté pravdy o jednom z nejvíce
sledovaných příběhů moderní doby prostřednictvím exkluzivních záběrů a rozhovorů s klíčovými postavami z Washingtonu,
Pákistánu a Saúdské Arábie. 
Nájezd vojenské jednotky na pákistánský Abbottábád v květnu 2011 trval čtyřicet minut. „Tento film vypráví strhující příběh ze
špionáže a morálních důvodů pro válku a poprvé odhaluje skutečnost přes zasvěcence, kteří bojovali s AlKáidou,“ zní oficiální
text distributora. 

Tým analytiků Sesterstvo CIA 

Vše začalo s týmem analytiků CIA, v němž byla většina žen, zvaným Sesterstvo. Právě ony byly ve válce s bin Ládinem ještě
dříve, než většina lidí vůbec znala jeho jméno. Film poskytuje předtím neviděný pohled na Sesterstvo a odhaluje nové
informace o klíčových momentech lovu nebezpečného teroristy. Dokument vznáší otázku ohledně použití donucovacích technik
prostřednictvím rozhovorů se zúčastněnými agenty. 

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Foto: www.csfd.cz
Foto popis:   PÁTRÁNÍ PO TERORISTOVI Usámovi bin Ládinovi z alKáidy nebylo vůbec lehké.
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Pardubické  letní  kino  v srpnu spojí dění v parku s hokejem v aréně URL
WEB , Datum: 25.07.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
V pátek přijede do pardubického  letního  kina  další delegace filmařů. Pořadatelé také odtajnili program bezplatného
promítání na srpen.

Fanoušci filmů si mají z čeho vybírat, škála snímků je totiž velmi rozmanitá. Ty náročné zřejmě uspokojí tři polské filmy, které
biograf v Tyršových sadech uvede v rámci čtvrtého ročníku Polského filmového léta.

"Přehlídku startuje snímek V temnotě, pojednávající o útrapách polských židů během druhé světové války, následuje strhující
Katyň režiséra Andreje Wajdy, pojednávající o likvidaci polské elity u Smolenska. Třetí je pak nový film Siberia Polska popisující
odsun Poláků na Sibiř," uvedl pořadatel letního kina Jan Motyčka. 

Ten společně s kolegy tradičně hodně sází na kreslené filmy pro celé rodiny. V programu jsou třeba dva díly oblíbené Doby
ledové nebo snímek Pan Popper a jeho tučňáci. "Dětské filmy pravidelně zařazujeme ve středu," říká Motyčka. Filmy, které v
jiných kinech nejsou 

Další tradicí pak je, že ve čtvrtek se promítají filmy z distrubuce HBO. V srpnu tak dojde na snímky Hemingway a Gellhornová, V
srdci bouře: Churchill ve válce nebo Ta známá Bettie Page.

"Tyto filmy z originální produkce HBO mnohdy není a nikdy nebude možné vidět v žádném českém kině. Jinak program je
celkově pestrý. Tradičně se dostane na české filmy, rodinné animované snímky i novější hollywoodská produkce," uvedl
Motyčka. 

Mezi klasické filmy, které se promítaly v kamenných kinech, určitě lze zařadit snímek Bourneův odkaz s Mattem Damonem v
hlavní roli. Pro náročnější diváky je pak připraven na úterý 6. srpna film Železná lady o životě britské političky Margaret
Thatcherové. Hlavní roli britské premiérky ztvárnila Meryl Streepová, za kterou získala Oscara, Zlatý glóbus, cenu BAFTA a
další ocenění pro nejlepší herečku v hlavní roli. V pátek do parku dorazí tvůrci filmu Probudím se včera 

Pořadatelé letního kina se také snaží dostávat přímo do zámeckého parku filmové delegace. Jedna přijede už v pátek, kdy se
promítá český snímek Probudím se včera.

"Bude ctí přivítat pana režiséra Šmídmajera, který tuto komedii s originální zápletkou natočil," uvedl Jan Motyčka, který další
návštěvu pozval na konec srpna, kdy se v Pardubicích konají České hokejové hry. V pátek 30. srpna se totiž bude promítat
hokejový film s názvem Puky, pušky, pivo a psi. 

"Na srpnovou celosvětovou premiéru snímku Pušky, puky, pivo a psi, přijede jeho tvůrce, českoamerický dokumentarista a
spisovatel Jan Novák. Určitě se pokusíme sem dostat i nějaké hokejisty, abychom úspěšně propojili dění v aréně a v parku,"
dodal Jan Motyčka. 

Letní kino bude v srpnu startovat promítání o 30 minut dříve než v červenci. To znamená, že se začíná ve 21 hodin. 
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Do Tyršových sadů míří o víkendu filmové delegace URL
WEB , Datum: 26.07.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá , Rubrika: Kultura
PARDUBICE - Letní kino v Pardubicích o víkendu navštíví hned dvě filmové delegace. Dnešní projekci uvede o půl desáté
režisér a scénárista snímku Probudím se včera Miloslav Šmídmajer. Zítra pak dorazí producent filmu o legendárním žokejovi
Josefu Váňovi Kryštof Šafer.

Letní kino v Tyršových sadech každý večer přiláká stovky lidí. O víkendu se mohou diváci navíc těšit i na delegace. Ilustrační
foto Foto: Tomáš Kubelka

Stalo se nepsaným pravidlem, že každá správná akce má kromě řady spokojených návštěvníků také své VIP hosty. Nejinak je
tomu i v případě Pardubického  letního  kina . "Za osm let, co promítámé pod širou oblohou přilákaly projekce do města
hvězdné režiséry typu Juraje Herze, Fera Feniče, Heleny Třeštíkové nebo Zdeňka Trošky. Své filmy tu představili tvůrci Ostře
sledovaných vlaků, Tmavomodrého světa nebo naposledy třeba dokumentu Šmejdi. Také dnešní promítání proběhne za účasti
vzácných hostů," upozorňuje jeden z provozovatelů letního kina Jan Motyčka. 

Do Pardubic dnes přijede uvést svou sci-fi komedii Probudím se včera Miloslav Šmídmajer. 

A o čem vlastně jeho snímek pojednává? Veselohře s originální zápletkou herecky dominuje Jiří Mádl coby věčně svobodný
profesor češtiny Petr, který si díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška.
Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne
jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Tím
dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak. Autor básníků také nebude chybět 

Letní kino ale už dávno není pouze o sledování filmů. "Stalo se přirozeným a vyhledávaným centrem nejrůznějších setkání a
setkávání. Podobných dostaveníčku, které si tu na dnešek naplánovali Miloslav Šmídmajer se spisovatelem Ladislavem
Pecháčkem - rodákem z Litomyšle, autorem literární předlohy a scénářů ke slavné filmové pentalogii o básnících. Večer tak v
kině rozhodně nebude nouze nejen o zábavu, ale ani o veselé historky a životní příběhy plné humoru a člověčenství," uvádí
Motyčka. 

Výjimečné projekce za účasti filmových delegací budou v Tyršových sadech pokračovat i zítra. Producent Kryštof Šafer tu
představí divákům úspěšný portrét legendárního žokeje Josefa Váni. "Netradiční snímek s názvem Váňa postupně odhaluje
svérázný způsob života jedné z největších legend českého dostihového sportu. Divákům se dostává možnost v co nejcivilnějším
pojetí prožít jeden rok v maximální blízkosti fenomenálního žokeje a zároveň poodkrývá zákulisí dostihového sportu, které není
vždy takové, jak ho znají z hraných filmů," popisuje děj filmu Motyčka.
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Letní kino v srpnu nabídne Železnou lady, Dobu ledovou i agenta Bournea
TISK , Datum: 26.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
PARDUBICE Pořadatelé pardubického  letního  kina  v těchto dnech odtajnili program bezplatného promítání na srpen a jasné
je, že fanoušci filmů by si v nabídce měli vybrat to své. 
Škála snímků je totiž velmi rozmanitá. Ty naročné zřejmě uspokojí tři polské filmy, které biograf v Tyršových sadech uvede v
rámci čtvrtého ročníku Polského filmového léta. „Přehlídku startuje snímek V temnotě, pojednávající o útrapách polských Židů
během druhé světové války, následuje strhující Katyň režiséra Andreje Wajdy, pojednávající o likvidaci polské elity u
Smolenska. Třetí je pak nový film Siberia Polska popisující odsun Poláků na Sibiř,“ uvedl pořadatel letního kina Jan Motyčka. 
Ten společně s kolegy tradičně hodně sází na kreslené filmy pro celé rodiny. V programu jsou třeba dva díly oblíbené Doby
ledové nebo snímek Pan Popper a jeho tučňáci. „Dětské filmy pravidelně zařazujeme ve středu,“ říká Motyčka. 
» Pokračování na str. B2

Kino dává Železnou lady, Dobu ledovou i Bournea 

» Pokračování ze str. B1
Další tradicí pak je, že ve čtvrtek se promítají filmy z distrubuce HBO. V srpnu tak dojde na snímky Hemingway a Gellhornová, V
srdci bouře: Churchill ve válce nebo Ta známá Bettie Page. 
„Tyto filmy z originální produkce HBO mnohdy není a nikdy nebude možné vidět v žádném českém kině. Jinak program je
celkově pestrý. Tradičně se dostane na české filmy, rodinné animované snímky i novější hollywoodská produkce,“ uvedl
Motyčka. 
Mezi klasické filmy, které se promítaly v kamenných kinech, určitě lze zařadit snímek Bourneův odkaz s Mattem Damonem v
hlavní roli. Pro náročnější diváky je pak připraven na úterý 6. srpna film Železná lady o životě britské političky Margaret
Thatcherové. Hlavní roli britské premiérky ztvárnila Meryl Streepová, za kterou získala Oscara, Zlatý glóbus, cenu BAFTA a
další ocenění pro nejlepší herečku v hlavní roli. 

Dnes do parku dorazí tvůrci filmu Probudím se včera 

Pořadatelé letního kina se také snaží dostávat přímo do zámeckého parku filmové delegace. Jedna přijede už dnes, kdy se
promítá český snímek Probudím se včera. „Bude ctí přivítat pana režiséra Šmídmajera, který tuto komedii s originální zápletkou
natočil,“ uvedl Jan Motyčka, který další návštěvu pozval na konec srpna, kdy se v Pardubicích konají České hokejové hry. V
pátek 30. srpna se totiž bude promítat hokejový film s názvem Puky, pušky, pivo a psi. 
„Na srpnovou celosvětovou premiéru snímku Pušky, puky, pivo a psi přijede jeho tvůrce, českoamerický dokumentarista a
spisovatel Jan Novák. Určitě se pokusíme sem dostat i nějaké hokejisty, a tak jsme úspěšně propojili dění v aréně a v parku,“
dodal Jan Motyčka. 
Letní kino bude v srpnu startovat promítání o 30 minut dříve než v červenci. To znamená, že se začíná ve 21 hodin. 

Srpnový program letního kina v Tyršových sadech 

Promítání začíná ve 21 hodin 1.8. čtvrtek: Phil Spector 2.8. pátek: Život s Kašparem 3.8. sobota: 7 dní hříchu 4.8. neděle: 127
hodin 5.8. pondělí: Vyměřený čas 6.8. úterý: Železná Lady 7.8. středa: Pan Popper a jeho tučňáci 8.8. čtvrtek: Hemingway a
Gellhornová 9.8. pátek: V temnotě 10.8. sobota: Katyn 11.8. neděle: Siberia polska 12.8. pondělí: Dluh 13.8. úterý: Královský
víkend 14.8. středa: Doba ledová 3 15.8. čtvrtek: V srdci bouře: Churchill ve válce 16.8. pátek: Doktor od Jezera hrochů 17.8.
sobota: Láska je Láska 18.8. neděle: Útěk z MS-1 19.8. pondělí: Méďa 20.8. úterý: Bourneův odkaz 21.8. středa: Doba ledová
4 22.8. čtvrtek: Grey Gardens 23.8. pátek: Dont stop 24.8. sobota: Vedlejší účinky 25.8. neděle: Králova řeč 26.8. pondělí:
Sedm Psychopatů 27.8. úterý: Nepřítel pod ochranou 28.8. středa: Království lesních strážců 29.8. čtvrtek: Ta známá Bettie
Page 30.8. pátek: Puky, pušky, pivo a psi 31.8. sobota: Občan Havel jede na dovolenou 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Režisér filmu Probudím se včera bude v letním kině
TISK , Datum: 26.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – Také poslední pátek v červenci bude v letním kině v pardubických Tyršových sadech ve znamení českého filmu. 
„Od půl desáté večer uvedeme komedii Probudím se včera režiséra Miloslava Šmídmajera, který se promítání osobně
zúčastní,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstupné je zdarma. 
Profesor češtiny Petr Kovář si uvědomí, že v životě miloval pouze jedinou dívku. Byla to jeho spolužačka Eliška. V sedmnácti se
ale neosmělil vyjádřit své city a dívka tak zmizela z jeho života. 
„Petrovi se naskytne jedinečná šance. Může cestovat zpátky v čase do studentských let, kdy chodil do třetího ročníku,“ přiblížil
zápletku filmu promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
V červnu 1989 tak může všechno napravit. Jenže návraty do minulosti nejsou nikdy snadné. Petr Kovář, jehož hraje Jiří Mádl,
se dostává do průšvihů, které řeší s vtipem a drzostí, kterou dobře zná od vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na to,
aby získal lásku Elišky? 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 181 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 182 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Drama v pardubickém letním kině. Policisté odřízli oběšence URL
WEB , Datum: 26.07.2013 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jaroslav Hubený
Návštěvníci letního kina v Pardubicích se stali ve čtvrtek kolem dvaadvacáté hodiny svědky mimořádného dramatu. Současně s
filmem Pátrání po bin Ládinovi sledovali pátrání policie po muži, který hodlal ukončit svůj život v Tyršových sadech
sebevraždou.

"V jednu chvíli to bylo opravdu dramatické, už to vypadalo, že auto policistů rozhrne stolečky s lidmi, protože jsou tam zvyklí
jezdit a neuvědomili si, že tam sedí lidé. Pak to policisté obíhali a sprintovali napříč letním kinem," řekl jeden z návštěvníků,
redaktor MF DNES Milan Zlinský. 

Policisté s baterkami začali rychle prohledávat areál. Mladíka visícího na provaze nalezli na stromě nad vyschlým jezírkem
nedaleko pomníku rudoarmějců. Provaz ihned odřízli, muž v červených šortkách byl evidentně při vědomí.

"Bylo to děsivé, nic takového jsem za osm let promítání nezažil," řekl provozovatel letního kina Jan Motyčka. 

Podle mluvčího pardubické policie Josefa Bocána byl muž ve věku 27 let silně podnapilý. Do letního kina ho přijeli zachraňovat
hlídky státních policistů ze dvou obvodních oddělení, městští strážníci i kriminalistický technik.

"Policistů bylo hodně a bylo zjevné, že předem věděli o tom, že se chce někdo 'zhoupnout'. Muž se pověsil zřejmě až ve chvíli,
když už ho začali policisté hledat. Mladí lidé kolem spekulovali o jeho nešťastné lásce. I přes drama poblíž jelo promítání na
plátně dál," dodal Milan Zlinský. 

Nakonec muž skončil pouze na interním oddělení pardubické nemocnice, bez závažných následků pro jeho zdraví.

"Stav muže byl již při prvním vyšetření relativně dobrý. Smyčka naštěstí nepoškodila hrtan a neměl poškozené neurologické
funkce," řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda.
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Nenechte si ujít
TISK , Datum: 27.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubický kraj
Letní kino promítne životopisný film slavného žokeje i invazi z vesmíru 

Pardubice– Dnešní večer v Tyršových sadech bude patřit tematicky životopisnému filmu Váňa (viz foto). Pohár tohoto
legendárního žokeje se na pardubickém závodišti pojede hned druhý den. Pardubické  letní  kino  promítá zdarma každý večer
od půl desáté. „Zítra se mohou návštěvníci těšit na americký akční film Transformers 3 režiséra Michaela Baye,“ láká promotér
Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě tady
před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a nechala si to pro sebe.
To však byla zásadní chyba... 

Zpět

Šéf letního kina: poslední dva roky už akci nedotujeme
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Jan Motyčka začal bezplatně promítat filmy v Tyršových sadech v roce 2006. Od té doby se dost změnilo, především to, že
akce už není ztrátovým podnikem. Diváci zase ocení, že se zvedla kultura sledování snímků pod širým nebem. 

PARDUBICE Sledovat Jana Motyčku v letním kině je zážitek. Mladý vitální muž pobíhá mezi hosty, pomáhá s nošením sudů,
kontroluje kvalitu občerstvení, občas i promítá film. 
Prostě je ho všude plno. Užívá si to, že po loňském vyhnanství u skateparku se biograf vrátil do parku v centru Pardubic. 
„Je to moje dítě, a tak se o něj starám, i když mě někdy pořádně zlobí. Jsem rád, že je kino zpátky na svém místě a že do něj
stále chodí stovky lidí denně. Odhadujeme, že ho letos navštíví nějakých 40 až 50 tisíc lidí, což z něho dělá jasně největší
kulturní akci v Pardubicích,“ uvedl Jan Motyčka. 

* Letní kino je v polovině, na co se lidé mohou těšit v srpnu? Už máte hotový program? 

Program jsme právě dokončili, diváci ho tradičně najdou na našich webových stránkách. Dovolil bych si vyzdvihnout zejména
čtvrtý ročník Polského filmového léta, během kterého uvedeme hned několik zajímavých snímků. Přehlídku polské
kinematografie startuje snímek V temnotě, pojednávající o útrapách polských Židů během druhé světové války, následuje
strhující Katyň geniálního polského režiséra Andreje Wajdy o likvidaci polské elity u Smolenska. Třetím filmem uvedeným v
rámci Polského filmového léta, mimochodem v české premiéře, je nový film Siberia Polska, popisující odsun Poláků na Sibiř. 

* Budete držet i vysílání filmů z produkce HBO? 

Ano, čtvrteční premiéry s HBO zůstávají i v srpnu a už nyní mohu říct, že lidem nabídneme výjimečně kvalitní filmy, jakými jsou
například Phil Spector, Hemingway a Gellhornová, V srdci bouře: Churchill ve válce, Grey Gardens a Ta známá Bettie Page.
Tyto filmy mnohdy z originální produkce HBO není a nikdy nebude možné vidět v žádném českém kině. Jinak program je
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celkově pestrý. Tradičně se dostane na české filmy nebo animované snímky. 

* Mohou se diváci těšit na další filmové delegace? 

Už teď víme, že na srpnovou celosvětovou premiéru snímku Pušky, puky, pivo a psi, přijede jeho tvůrce, českoamerický
dokumentarista a spisovatel Jan Novák. 

„Proti narušitelům jsme nasadili pořadatelskou službu, která celé promítání prochází areál a tiší hlučnější diváky.“ 

* Jak jste zatím spokojený s počasím? Mám pocit, že za celý červenec vám pršelo jen jednou... 

Tak to musíme rychle zaklepat. Jinak ale máte pravdu, že počasí vážně drží a jsme za to rádi. Logické je, že v dešti by tolik lidí
nepřišlo. Pokud si dobře vzpomínám, tak nám počasí takto přálo naposledy někdy v roce 2007 či 2008. 

* Od prvního ročníku v roce 2006 se evidentně zlepšila kultura při sledování filmů. Jak těžké bylo diváky zklidnit? 

To byl od počátku trochu problém. Projekce pod hvězdnou oblohou, uprostřed parku, pro tisícovku návštěvníků svádí totiž k
povídání více než projekce v kinosále s kapacitou 100 diváků. Stačila partička několika teenagerů, kteří se usadili uprostřed
hlediště a začali si povídat, a rušit tak ostatní diváky. Proti takovým narušitelům jsme nasadili pořadatelskou službu, která celé
promítání prochází areál a tiší případné hlučnější diváky. Také mírní lidi, kteří třeba na film nekoukají, ale usadí se v blízkosti
kina, což jim logicky nemůžeme zakazovat. Musím také ocenit práci strážníků, kteří do kina docházejí a pomáhají udržet
pořádek. 

* A co lidé z okolí letního kina? Ti si v minulosti stěžovali na hluk, který podle nich šel z kina. 

Pravdou je, že pokud si někdo stěžoval, nebylo to na návštěvníky kina, ale na mládež, která postávala na schodech ze Sukovy
třídy a do kina ani nechodila. Pouze na schodech posedávala, potkávala se s kamarády a povídala. Někdy bohužel dost
hlasitě, a to dávno poté, co kino opustili poslední diváci. Problém jsme ale vyřešili už v roce 2011, kdy jsme instalovali bariéru
na schody. Tím jsme zamezili tomu, aby se z nejexponovanějšího místa stalo opět místo setkávání ne vždy ukázněných lidí. A z
velké části ustaly i stížnosti na hluk. Asi před týdnem jsem navíc rozdal obyvatelům Sukovy třídy do schránek osobní dopis, ve
kterém je žádám, aby se mi v případě jakéhokoli problému s kinem ozvali. Přiložil jsem i kontakty a vážně o reakci stojím. Zatím
jich však bylo jen minimum, což je vlastně dobře. 

* V kultuře i sportu si v posledních letech všichni hlasitě stěžují na nedostatek peněz od sponzorů. Jak se vám povedlo zajistit
letošní ročník kina? 

My máme dlouhodobě hlavního partnera, kterým je Pardubický pivovar. Nejvýznamnějším partnerem letního kina je ale
pardubická radnice, která přispěla na bezplatné promítání v parku dotací 600 tisíc korun. Zbývající část rozpočtu pokrýváme
zejména prostřednictvím prodeje reklamy a nutno říct, že reklamních partnerů nám rok co rok přibývá. To je logické, protože
partnerům nabízíme několik desítek tisíc diváků za dva měsíce, což je bilance, kterou žádný jiný kulturní projekt nemůže
nabídnout. Reklamních partnerů a tedy i finančních prostředků by mohlo být jistě ještě více. Nutným předpokladem je ovšem
jistota pořadatelů, že další ročník kina proběhne. 

* Kolik je vlastně rozpočet kina? 

Milion dvě stě tisíc korun. Přestože to není naší povinností, zveřejňujeme kompletní položkový rozpočet na svých webových
stránkách. Mám pocit, že jsme v tomto mezi pořadateli projektů spolufinancovaných z veřejných prostředků spíše výjimkou, ale
podle nás je to tak dobře. 

* Máte rozpočet vyrovnaný? 

Víceméně ano, zbytek peněz získáme z reklamy a také z prodeje občerstvení, které v areálu nabízíme. Na druhou stranu, více
finančních prostředků by umožnilo například pronájem digitálního projektoru a možnost promítat nejnovější filmové novinky. 

* Takže kino nedotujete ze svého? 

Poslední dva roky nijak dramaticky. Na druhou stranu musím říct, že prvních šest ročníků jsme rozpočet dorovnávali z vlastních
zdrojů, protože jsme nebyli schopni sehnat dostatek sponzorů a zbytek vydělat. Ale šli jsme do celé akce s tím, že jí věříme a že
se nám jednou vyplatí. To se nakonec po letech stalo, proto nám nepřijde zcela standardní, když radní nyní mají najednou v
plánu vypsat soutěž na provozování kina. Pardubické  letní  kino  není totiž v podstatě nic hmatatelného. Je pouze značkou,
projektem, byť pořádaným na pozemku města a za jeho podpory. S tímto projektem jsme před osmi lety přišli my a postavili ho
na zelené louce. A to obrazně i doslova. Stejně tak ale mohl v té době přijít kdokoli jiný. Je třeba si také uvědomit, že začít ve
městě pořádat letní kino automaticky neznamená, že se z něj stane nejnavštěvovanější prázdninový projekt celého regionu, či
snad dokonce největší projekt svého druhu v České republice. Pokud by tomu tak bylo, fungovaly by u nás přece stovky
letních kin. Ale všichni víme, že tomu tak není. 

* Nedávno to byly dva roky, kdy vás policie zadržela a následně soud poslal do vazby kvůli podezření z daňových deliktů. Vyvíjí
se nějak dál váš případ? 

Určitě ne tak překotně jako na jeho úplném počátku. Při zpětném ohlédnutí se mně zdá, že začátek celé kauzy byl mírně řečeno
neadekvátně dramatický. Stále probíhá řízení, nicméně nutno říct, že příslušné policejní orgány zodpovědně prošetřují některé,
naší stranou doplněné skutečnosti, které by měly mít podstatný vliv na výsledek celé mojí kauzy. Aktualitou je tedy asi pouze
tak skutečnost, že má dosavadní advokátka Marie Benešová přijala post ministryně spravedlnosti v Rusnokově vládě a mému
případnému dalšímu právnímu zastoupení se musí věnovat některý z kolegů v její advokátní kanceláři. 
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***

„Při zpětném ohlédnutí se mně zdá, že začátek celé mojí kauzy s daněmi byl mírně řečeno neadekvátně dramatický.“ 

FAKTA Srpnový program letního kina v parku 1.8. čtvrtek: Phil Spector 2.8. pátek: Život s Kašparem 3.8. sobota: 7 dní hříchu
4.8. neděle: 127 hodin 5.8. pondělí: Vyměřený čas 6.8. úterý: Železná Lady 7.8. středa: Pan Popper a jeho tučňáci 8.8. čtvrtek:
Hemingway a Gellhornová 9.8. pátek: V temnotě 10.8. sobota: Katyň 11.8. neděle: Siberia Polska 12.8. pondělí: Dluh 13.8.
úterý: Královský víkend 14.8. středa: Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 15.8. čtvrtek: V srdci bouře: Churchill ve válce 16.8.
pátek: Doktor od Jezera hrochů 17.8. sobota: Láska je Láska 18.8. neděle: Útěk z MS-1 19.8. pondělí: Méďa 20.8. úterý:
Bourneův odkaz 21.8. středa: Doba ledová 4: Země v pohybu 22.8. čtvrtek: Grey Gardens 23.8. pátek: Dont stop 24.8. sobota:
Vedlejší účinky 25.8. neděle: Králova řeč 26.8. pondělí: Sedm Psychopatů 27.8. úterý: Nepřítel pod ochranou 28.8. středa:
Království lesních strážců 29.8. čtvrtek: Ta známá Bettie Page 30.8. pátek: Pušky, puky, pivo a psi 31.8. sobota: Občan Havel
jede na dovolenou Provoz kina Letní kino v centru Pardubic promítá každý prázdninový večer. V červenci se začíná ve 21.30
hodin, v srpnu to bude o 30 minut dříve. Diváci mají nedaleko Sukovy třídy připravené stovky míst na dřevěných lavicích, další
stovky lidí mohou usednout na klasické zahradní plastové židle. K dispozici jsou i stánky s pitím a jídlem, nechybí záchody nebo
tekoucí voda. Vstup do kina, které poprvé promítalo v létě 2006, je zcela zdarma. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto 2x: Michal Klíma, MAFRA
Foto popis:   Zakladatel Jan Motyčka bezplatně promítá filmy v parku u pardubického zámku už osmou sezonu. Vloni ale musel
ke skateparku.
Foto popis:   Klasický obrázek Pokud vyjde počasí a promítá se zajímavý film, do kina přijde i více než tisícovka diváků.
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Zpět

Šéf pardubického  letního  kina : Poslední dva roky už akci nedotujeme URL
WEB , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Jan Motyčka začal bezplatně promítat filmy v Tyršových sadech v roce 2006. Od té doby se dost změnilo, především to, že
akce už není ztrátovým podnikem. Diváci zase ocení, že se zvedla kultura sledování snímků pod širým nebem.

Sledovat Motyčku v letním kině je zážitek. Mladý vitální muž pobíhá mezi hosty, pomáhá s nošením sudů, kontroluje kvalitu
občerstvení, občas i promítá film. 

Prostě je ho všude plno. Užívá si to, že po loňském vyhnanství u skateparku se biograf vrátil do parku v centru Pardubic. 

"Je to moje dítě, a tak se o něj starám, i když mě někdy pořádně zlobí. Jsem rád, že je kino zpátky na svém místě a že do něj
stále chodí stovky lidí denně. Odhadujeme, že ho letos navštíví nějakých 40 až 50 tisíc lidí, což z něho dělá jasně největší
kulturní akci v Pardubicích," uvedl Jan Motyčka. 

Letní kino je v polovině, na co se lidé mohou těšit v srpnu? Už máte hotový program?
Program jsme právě dokončili, diváci ho tradičně najdou na našich webových stránkách. Dovolil bych si vyzdvihnout zejména
čtvrtý ročník Polského filmového léta, během kterého uvedeme hned několik zajímavých snímků.

Přehlídku polské kinematografie startuje snímek V temnotě, pojednávající o útrapách polských Židů během druhé světové
války, následuje strhující Katyň geniálního polského režiséra Andreje Wajdy o likvidaci polské elity u Smolenska. Třetím filmem
uvedeným v rámci Polského filmového léta, mimochodem v české premiéře, je nový film Siberia Polska, popisující odsun Poláků
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na Sibiř. do PC pro iPad

Budete držet i vysílání filmů z produkce HBO?
Ano, čtvrteční premiéry s HBO zůstávají i v srpnu a už nyní mohu říct, že lidem nabídneme výjimečně kvalitní filmy, jakými jsou
například Phil Spector, Hemingway a Gellhornová, V srdci bouře: Churchill ve válce, Grey Gardens a Ta známá Bettie Page.
Tyto filmy mnohdy z originální produkce HBO není a nikdy nebude možné vidět v žádném českém kině. Jinak program je
celkově pestrý. Tradičně se dostane na české filmy nebo animované snímky. 

Mohou se diváci těšit na další filmové delegace?
Už teď víme, že na srpnovou celosvětovou premiéru snímku Pušky, puky, pivo a psi, přijede jeho tvůrce, českoamerický
dokumentarista a spisovatel Jan Novák. 

Jak jste zatím spokojený s počasím? Mám pocit, že za celý červenec vám pršelo jen jednou...
Tak to musíme rychle zaklepat. Jinak ale máte pravdu, že počasí vážně drží a jsme za to rádi. Logické je, že v dešti by tolik lidí
nepřišlo. Pokud si dobře vzpomínám, tak nám počasí takto přálo naposledy někdy v roce 2007 či 2008. 

Od prvního ročníku v roce 2006 se evidentně zlepšila kultura při sledování filmů. Jak těžké bylo diváky zklidnit?
To byl od počátku trochu problém. Projekce pod hvězdnou oblohou, uprostřed parku, pro tisícovku návštěvníků svádí totiž k
povídání více než projekce v kinosále s kapacitou 100 diváků. Stačila partička několika teenagerů, kteří se usadili uprostřed
hlediště a začali si povídat, a rušit tak ostatní diváky.

Proti takovým narušitelům jsme nasadili pořadatelskou službu, která celé promítání prochází areál a tiší případné hlučnější
diváky. Také mírní lidi, kteří třeba na film nekoukají, ale usadí se v blízkosti kina, což jim logicky nemůžeme zakazovat. Musím
také ocenit práci strážníků, kteří do kina docházejí a pomáhají udržet pořádek. 

A co lidé z okolí letního kina? Ti si v minulosti stěžovali na hluk, který podle nich šel z kina.
Pravdou je, že pokud si někdo stěžoval, nebylo to na návštěvníky kina, ale na mládež, která postávala na schodech ze Sukovy
třídy a do kina ani nechodila. Pouze na schodech posedávala, potkávala se s kamarády a povídala. Někdy bohužel dost
hlasitě, a to dávno poté, co kino opustili poslední diváci.

Problém jsme ale vyřešili už v roce 2011, kdy jsme instalovali bariéru na schody. Tím jsme zamezili tomu, aby se z
nejexponovanějšího místa stalo opět místo setkávání ne vždy ukázněných lidí. A z velké části ustaly i stížnosti na hluk.

Asi před týdnem jsem navíc rozdal obyvatelům Sukovy třídy do schránek osobní dopis, ve kterém je žádám, aby se mi v
případě jakéhokoli problému s kinem ozvali. Přiložil jsem i kontakty a vážně o reakci stojím. Zatím jich však bylo jen minimum,
což je vlastně dobře. 

V kultuře i sportu si v posledních letech všichni hlasitě stěžují na nedostatek peněz od sponzorů. Jak se vám povedlo zajistit
letošní ročník kina?
My máme dlouhodobě hlavního partnera, kterým je Pardubický pivovar. Nejvýznamnějším partnerem letního kina je ale
pardubická radnice, která přispěla na bezplatné promítání v parku dotací 600 tisíc korun. Zbývající část rozpočtu pokrýváme
zejména prostřednictvím prodeje reklamy a nutno říct, že reklamních partnerů nám rok co rok přibývá.

To je logické, protože partnerům nabízíme několik desítek tisíc diváků za dva měsíce, což je bilance, kterou žádný jiný kulturní
projekt nemůže nabídnout. Reklamních partnerů a tedy i finančních prostředků by mohlo být jistě ještě více. Nutným
předpokladem je ovšem jistota pořadatelů, že další ročník kina proběhne. 

Kolik je vlastně rozpočet kina?
Milion dvě stě tisíc korun. Přestože to není naší povinností, zveřejňujeme kompletní položkový rozpočet na svých webových
stránkách. Mám pocit, že jsme v tomto mezi pořadateli projektů spolufinancovaných z veřejných prostředků spíše výjimkou, ale
podle nás je to tak dobře. 

Máte rozpočet vyrovnaný?
Víceméně ano, zbytek peněz získáme z reklamy a také z prodeje občerstvení, které v areálu nabízíme. Na druhou stranu, více
finančních prostředků by umožnilo například pronájem digitálního projektoru a možnost promítat nejnovější filmové novinky. 

Takže kino nedotujete ze svého?
Poslední dva roky nijak dramaticky. Na druhou stranu musím říct, že prvních šest ročníků jsme rozpočet dorovnávali z vlastních
zdrojů, protože jsme nebyli schopni sehnat dostatek sponzorů a zbytek vydělat. Ale šli jsme do celé akce s tím, že jí věříme a že
se nám jednou vyplatí.

To se nakonec po letech stalo, proto nám nepřijde zcela standardní, když radní nyní mají najednou v plánu vypsat soutěž na
provozování kina. Pardubické  letní  kino  není totiž v podstatě nic hmatatelného. Je pouze značkou, projektem, byť
pořádaným na pozemku města a za jeho podpory. S tímto projektem jsme před osmi lety přišli my a postavili ho na zelené
louce.

A to obrazně i doslova. Stejně tak ale mohl v té době přijít kdokoli jiný. Je třeba si také uvědomit, že začít ve městě pořádat letní
kino automaticky neznamená, že se z něj stane nejnavštěvovanější prázdninový projekt celého regionu, či snad dokonce
největší projekt svého druhu v České republice. Pokud by tomu tak bylo, fungovaly by u nás přece stovky letních kin. Ale
všichni víme, že tomu tak není. 

Nedávno to byly dva roky, kdy vás policie zadržela a následně soud poslal do vazby kvůli podezření z daňových deliktů. Vyvíjí
se nějak dál váš případ?
Určitě ne tak překotně jako na jeho úplném počátku. Při zpětném ohlédnutí se mně zdá, že začátek celé kauzy byl mírně řečeno
neadekvátně dramatický. Stále probíhá řízení, nicméně nutno říct, že příslušné policejní orgány zodpovědně prošetřují některé,
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naší stranou doplněné skutečnosti, které by měly mít podstatný vliv na výsledek celé mojí kauzy.

Aktualitou je tedy asi pouze tak skutečnost, že má dosavadní advokátka Marie Benešová přijala post ministryně spravedlnosti v
Rusnokově vládě a mému případnému dalšímu právnímu zastoupení se musí věnovat některý z kolegů v její advokátní
kanceláři. 
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Letní kino uvede film o Romech
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 12 , Autor: (zp) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Letní tip Na dvě hodiny 

Na dnešní večer pardubické  letní  kino  připravilo promítání nepříliš známého snímku s názvem Je to jen vítr od maďarského
tvůrce Bence Fliegaufa. Tento hraný celovečerní film zpracovává reálné události z Maďarska z roku 2008, kdy se v zemi
odehrála série otřesných rasových útoků na místní romskou komunitu. Film získal druhou nejvyšší cenu v hlavní soutěži
Berlinale 2012, což může být zárukou dobrého filmového zážitku. Film je však ceněný především pro závažnost a sílu
zpracování tématu xenofobie a rasismu. 
Počasí pardubickému  letnímu  kinu  zatím přálo, avšak dnes večer by podle meteorologů mohly přijít bouřky. Před odchodem
do kina tak zkontrolujte předpověď anebo se podívejte na radar na idnes.cz. Kde: Pardubice, Tyršovy sady Kdy: pondělí od
21.30 hodin 

Zpět

Čtěte zítra v Pardubickém deníku
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
V úterním vydání Pardubického deníku se dozvíte i to, jaký další zajímavý program si pro své příznivce přichystalo Pardubické
letní  kino . 

Zpět

Letní kino promítne drama Je to jen vítr
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: (mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura
východní čechy
Pardubice – Dnešní večer bude v letním kině v Tyršových sadech patřit fanouškům napínavého dramatu. „Od půl desáté večer
zdarma uvedeme snímek Je to jen vítr,“ láká před plátno filmové příznivce promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Film Je to jen vítr zachycuje jeden den v životě romské rodiny kdesi na okraji malého městečka. Otec je pryč za prací až v
Kanadě. Matka má dvě zaměstnání a stará se o svého nemocného otce. Dcera chodí do školy a syn se toulá po okolí. Všechny
spaluje napětí, způsobené množícími se útoky. Nad městem padá tma a nocí se nesou podivné zvuky,“ přiblížil děj dnešního
titulu Jan Motyčka. 
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Zpět

VZÁCNÉ NÁVŠTĚVY V „LETŇÁKU“
TISK , Datum: 29.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO , které po celou dobu prázdnin promítá zcela zdarma atraktivní domácí i zahraniční
filmy v Tyršových sadech, zažilo víkend plný vzácných návštěv. V pátek večer zavítal do města perníku dokumentarista,
scenárista a režisér Miloslav Šmídmajer (na snímku vpravo s moderátorem Romanem Víškem), aby tu osobně uvedl svoji sci
fikomedii Probudím se včera. V sobotu večer ho před plátnem vystřídal producent Kryštof Šafer, který tu představil divákům
úspěšný portrét legendárního žokeje Josefa Váni.
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Zpět

Jezdíme se škodovkou formuli 1 a můžeme být rádi, že na ty závody vůbec někdo chodí
TISK , Datum: 30.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: Kristýna Turečková , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Pardubicko/U nás doma
Se známým režisérem Miloslavem Šmídmajerem o jeho filmové tvorbě, Miloši Formanovi i o názorech na českou kinematografii 

Téma Pardubického deníku: Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech 

Pardubice – Páteční pozvání do Pardubického  letního  kina  přijal MILOSLAV ŠMÍDMAJER (na snímku Luboše Jeníčka).
Kromě filmu Probudím se včera, který se pod širým nebem promítal, stojí tento český režisér, producent a scénárista také za
pohádkou Peklo s princeznou, pátým dílem komedie Jak básníci neztrácejí naději či dokumentem o Miloši Formanovi s názvem
Co tě nezabije. 

* Líbí se vám projekce Pardubického  letního  kina  ? 

Ano,mám rád jeho atmosféru a obdivuji, že je schopné osmým rokem fungovat. Sám jsem pořádal v litoměřickém kině nějaký
čas projekce a vím, jak je to náročné. 

* Co se vám pojí s Pardubicemi? 

Nejčastěji sem jezdím za scenáristou Básníků Ladislavem Pecháčkem. Myslím, že píše velice dobře, ale málo. Má znamenitý
smysl pro humor a toho by se mělo využít, protože dobrých scénářů na komedii je jako šafránu. 

* Myslíte, že by mohl vzniknout další díl Básníků? 

Určitě ano. Režisér Dušan Klein má přání zakončit kariéru právě Básníky. I herci jsou ve formě. 

* Jaký si myslíte, že jste režisér? 

Hodný, samozřejmě. Když herci dělají, co chcete, tak je zbožňujete. Musíte je ale umět naladit. Vzpomínám si, jak po sobě
nechala Tereza Voříšková při natáčení filmu Peklo s princeznou lézt obrovského pavouka, ačkoliv se jich bytostně bojí. 

* Co děláte pro to, abyste herce naladil na správnou vlnu? 

Dlouho dopředu s nimi mluvím, aby věděli, co se na místě bude dít. Pak už záleží na daném momentu a na formě režiséra i
herců. 
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* Kde nejraději natáčíte? 

Juraj Herz, který režíroval Spalovače mrtvol, mi jednou řekl, že krematorium je nejlepší místo pro udržení disciplíny mezi herci.
Nejhorší nápad je naopak točit u moře, kde se všichni courají a opalují a nikdo nechodí včas. Po letech jsem mu dal za pravdu. 

* Dáváte hercům prostor pro improvizaci? 

Chci, aby přicházeli s vlastními nápady. Než se začne točit, mám technický scénář, kterého se držím. Momentální nápad může
zkomplikovat natáčení. Jak říká Dušan Klein: „Přišla Bohdalová s nápadem, kterej byl dobrej, akorát jsme prozradili vraha.“ 

* Co považujete při realizaci filmu za nejhorší práci? 

Nejhorší je produkovat, protože chodíte k firmám pro peníze a vysvětlujete, proč má film vzniknout. Často není člověk vyslyšen.
Je to nepříjemné, ale nezbytné. 

* Jak začala spolupráce s Milošem Formanem, o kterém jste točil dokument? 

Jako student litoměřického gymnázia jsem ho pozval do místního filmového klubu na přehlídku snímků. Napsal jsem mu dopis a
on odpověděl. V životě by mě tenkrát nenapadlo, že člověk takového jména přijme pozvání obyčejného studenta. Dodnes mám
dopis schovaný. 

* Co v něm přesně stálo? 

Napsal mi, že až přijede z Ameriky do Čech, je ochoten stavit se v Litoměřicích. Problém byl, že to bylo ještě před revolucí,
takže mi to nakonec zakázali. Musel jsem najít odvahu a omluvit se mu, že to nejde. Tím jsme se vlastně trochu sblížili, protože
tu dobu znal a ocenil, že má člověk odvahu a naivitu to zkusit. 

* Jaký je Miloš Forman člověk? 

Skvělý a hlavně normální. Jsem rád, že se za ním mohu kdykoliv stavit a vždy mě přivítá s otevřenou náručí. Úplně by mi
stačilo, kdybych to s filmem uměl alespoň z části tak, jako on. 

* Jaké bylo natáčení filmu Probudím se včera, kvůli kterému jste přijel? 

Snímek se odehrává na gymnáziu v Litoměřicích, kde jsem i já chodil do školy, takže to pro mě mělo jistou nostalgii. S Jirkou
Mádlem, který ztvárnil hlavní roli, se dobře spolupracuje. Není už žádným tajemstvím, že se dal při natáčení dohromady s
herečkou Evou Josefíkovou. 

* Do jaké doby byste se chtěl přemístit, kdybyste měl jako hlavní hrdina tu možnost? 

Spíše se snažím využít čas, který tady máme. Pokud jde o realitu, tak je promě důležitá hlavně přítomnost. K přemisťování rád
využívám právě filmu. 

* Jaké máte plány do budoucna? 

V současnosti produkuji dva filmy. První je Vejška režiséra Tomáše Vorla, což je pokračování snímku Gympl. Druhý je
režisérská prvotina Jirky Mádla Pojedeme k moři. 

* Je kinematografie v České republice podporovaná? 

Mámeštěstí, že českého diváka české filmy zajímají. To třeba Maďaři říci nemohou. Nejtěžší je u nás film zaplatit. Většinou se
financuje pomocí skrytých reklam, dotace nejsou nijak velké. Levný americký film stojí půl miliardy, český dvacet milionů. Chtěl
bych mít ve filmu triky jako z Harryho Pottera, ten má však rozpočet tři miliardy. Takže jezdíme se škodovkou formuli jedna a
můžeme být rádi, že na ty závody vůbec někdo chodí. 

***

Profil Miloslava Šmídmajera Scenárista, producent a režisér se narodil roku 1959 v Litoměřicích. Režíroval filmy Peklo s
princeznou, Probudím se včera a dokument o skupině Nazareth, či Miloši Formanovi. 

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Chuck Norris a akční hvězdy zachrání kino
TISK , Datum: 30.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko/U nás doma
Pardubice – Pokračování divácky velmi úspěšného snímku Expendables: Postradatelní z dílny Sylvestra Stalloneho dnes od
půl desáté večer nabídne letní kino v pardubických Tyršových sadech. 
„Diváci se znovu setkají s řadou svých oblíbených akčních hrdinů jako Brucem Willisem, Jasonem Stathamem, Arnoldem
Schwarzeneggerem a nově také s Chuckem Norrisem,“ uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že
vstupné je jako vždy zdarma. 
Postradatelní se dají opět dohromady poté, co je tajný agent Ústřední zpravodajské služby CIA Church, jehož ztvárnil Bruce
Willis, povolá, aby jim zadal zdánlivě jednoduchou zakázku. 
Ačkoliv úkol vypadá velice jednoduše, samotná akce se příliš nevydaří a jeden člen Postradatelných při ní dokonce zemře.
Parťáci se ho rozhodnou pomstít přímo na místě. Na nepřátelském území. Šance na úspěch je pouze velmi mizivá. 
„Postradatelným se podaří rozpoutat peklo na zemi. Musí také zajistit pět tun čistého plutonia, které by naši planetu snadno
vychýlilo z osy,“ řekl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Ve srovnání s pomstou za kamarádovu smrt je to pro ně ale hračka. 
V Postradatelných 2 není nouze o akční scény. Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone po natáčení dokonce museli na
operaci ramene.( 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 196 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

VÁŇU PŘIJEL PŘEDSTAVIT PRODUCENT ŠAFER
TISK , Datum: 30.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko/U nás doma

Foto autor:   Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis:   PRODUCENT KRYŠTOF ŠAFER v sobotu rozšířil řadu osobností, které dorazily do Pardubického  letního  kina  v
Tyršových sadech. Představil zde filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni. V těsné blízkosti osminásobného vítěze
Velké pardubické strávili tvůrci filmu Váňa jeden rok. Podařilo se jim specifickým způsobem odkrýt vnitřní svět jeho myšlení.
„Ukazují také zákulisí dostihového sportu, které není vždy takové, jak ho známe z hraných filmů,“ sdělil promotér Pardubického
letního  kina  Jan Motyčka. V srpnu se diváci kina mohou těšit například na dokumentaristu Jana Nováka a premiéru jeho
Pušek, puků, piva a psů.
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Třiďte odpad s Pardubickým letním kinem v „Tyršákách“!
TISK , Datum: 31.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Markéta Markovcisová , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Pardubicko
„Součástí projekcí je také filmový spot na téma třídění odpadu,“ sdělil radní Kroutil 
Zaujalo nás 

Pardubice – Začátkem letošních prázdnin odstartoval již osmý ročník Pardubického  letního  kina , jehož promotérem je Jan
Motyčka. Po roční pauze se oblíbená akce prázdnin opět navrátila do výjimečných prostor Tyršových sadů v centru města.
Návštěvníci letního kina tak mají možnost každý prázdninový večer zdarma od půl desáté a v srpnu od devíti hodin zhlédnout
jak filmové novinky, tak i osvědčené filmové tituly mezinárodní i české produkce v doprovodu vzácných hostů. 
Pardubické  letní  kino  je tak svým rozsahem a pojetím bez pochyby ojedinělou akcí v České republice. 
Letní kino také zaujímá aktivní přístup ke třídění odpadů. Statutární město Pardubice na to ze svého rozpočtu vyčlenilo finanční
prostředky a poskytlo nádoby na tříděný odpad. 

V kině pomáhají životnímu prostředí 

Návštěvníci kina tak mají možnost odhodit plastové kelímky od konzumovaných nápojů, kterých při provozu kina vzniká nemálo,
do žlutého kontejneru na plasty. 
„ Pardubické  letní  kino  již neodmyslitelně patří k prázdninovému období, průměrně sem dorazí až kolem tisíce diváků za den.
Přistavěním kontejnerů na tříděný odpad se v letním kině snažíme návštěvníky motivovat ke třídění odpadů,“ sdělil Václav
Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí a venkov. „Součástí projekcí je také filmový spot na téma
třídění odpadů,“ dodal Václav Kroutil. 
Pro diváky je navíc jako zpestření po dva večery v měsíci připravena tematicky zaměřená soutěž na třídění a recyklaci odpadů.

Výherci soutěže obdrží voucher 

Ti nejšikovnější soutěžící budou za svou snahu pomoci životnímu prostředí a účast v soutěži odměněn vouchery na konzumaci
občerstvení právě v Pardubickém letním kině. 
Je tedy mnoho důvodů, proč ani v letošním roce nevynechat návštěvu letního kina, pod širým nebem zhlédnout filmový hit,
vypít svůj oblíbený nápoj a připojit se k dobré věci, chránit životní prostředí a správně vytřídit vzniklý odpad. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   LETNÍ KINO je každoroční prázdninovou akcí. Promítá se v srpnu od devíti hodin a vstup je zdarma. Denně kino
navštíví tisíce diváků a plastových kelímků od nápojů není málo. Město Pardubice vyčlenilo finanční prostředky na nádoby na
tříděný odpad, které jsou umístěny v „Tyršákách“.
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V letním kině dnes čeká chameleon v košili
TISK , Datum: 31.07.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pět
pohromadě, kultura
Pardubice – Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech je opět připraveno promítat. 
„Od půl desáté večer uvádíme animovaný western Rango o chameleonovi. Režíroval ho Gore Verbinski, který je známý
například díky Pirátům z Karibiku,“ řekl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstup je jako vždy zdarma.
Zprvu obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nechybělo mu v něm vůbec nic, jenom trocha akce. 

Chameleon v poušti čelí jestřábovi 

Dočká se jí vrchovatě. Nešťastnou náhodou se ocitne ve vyprahlé poušti, kde se málem stane potravou pro hladového
jestřába. Jeho další kroky pak vedou do města jménem Prach, kde mají obyvatelé kolty proklatě nízko u pasu. 
„Ve zdejší nálevně si chameleon vymyslí jméno Rango a pár hrdinských historek, čehož vzápětí lituje,“ přiblížil promotér
Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Od zoufalých domorodců totiž dostane šerifskou hvězdu a spoustu úkolů. Jedním z nejdůležitějších je nalezení zdroje pitné
vody. Ve výčtu úkolů nechybí ani povinnost odstranit místní i přespolní zabijáky. Rangosi protomusívybrat. Buď naváže na své
neuvážené hrdinské historky a městu od problémů pomůže, nebo se hvězdy vzdá, oblékne znovu svou košili a z města uteče. 
„Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde žízeň a prach jsou tvé družky věčné...“ Chór hrajících a zpívajících mexických sov diváky
uvede do světa, kde je přejde sranda, ale přesto se budou bez ustání smát příběhu o nejnepravděpodobnějším hrdinovi,
jakého dosud Divoký západ poznal. 
„Režisér Pirátů z Karibiku Gore Verbinski znovu namíchal opulentní koktejl akce, humoru a nádherných kulis, který jede stejně
dobře jako loď Jacka Sparrowa, ačkoliv z hraného světa možná nečekaně přeskočil do animovaného,“ zní oficiální text
distributora. 

Ranga namluvil Ondřej Brzobohatý 

V originále chameleonovi Rangovi propůjčil hlas „pirát z Karibiku“ Johnny Depp. „Návštěvníci letního kina si užijí snímek v
českém znění, kde Ranga daboval Ondřej Brzobohatý,“ dodal promotér Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech Jan
Motyčka. 

Zpět

Žhavé kubánské rytmy u koktejlového baru
TISK , Datum: 01.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 6 , Autor: (len) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Východní
Čechy / Tipy na víkend
PARDUBICKO 

Pardubice – Ve velkou Kubánskou párty se v sobotu promění sluneční pláž pardubického aquacentra. Největším tahákem asi
bude spojení koktejlového baru u bazénu a kubánské kapely Son caliente, která vystoupí v 21 hodin. Barmani z pardubického
Cubana Baru Hany nabídnou hostům koktejly i pravou kubánskou kávu. Lázně Bohdaneč – Ve společenském sále Léčebných
lázní Bohdaneč se v pátek od 19 hodin bude konat diskotéka s DJ Zdeňkem. Nasobotu je od 15 hodin připravena vycházka s
názvem Gočárův okruh s průvodcem, v 19 hodin začne taneční večer Pardubická šestka. Rovněž v neděli je na programu
vycházka, tentokrát Pardubice po stezce Viléma z Pernštejna, a to od 13 hodin. Ohodinu později bude v parku promenádní
koncert Živaňanky. Pardubice – Pardubické  letní  kino  v pátek nabídne dokumentární snímek Heleny Třeštíkové Život s
Kašparem. Na sobotní večer je připraveno promítání dramatu 7 dní hříchu. Dobrodružný thriller 127 hodin bude k vidění v
neděli. Projekce začínají vždy v jednadvacet hodin a vstup je zdarma. 
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA PHILA SPECTORA UKÁŽE LETNÍ KINO
TISK , Datum: 01.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura
východní čechy

Foto autor:   Foto: www.csfd.cz
Foto popis:   PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  je návštěvníkům otevřené i v srpnu. V Tyršových sadech se však nově promítá už
od jednadvaceti hodin, o půl hodiny dříve než v červenci. „Srpen začínáme životopisným dramatem o Philu Spectorovi z dílny
televize HBO,“ uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že i nadále je vstupné zadarmo. Snímek Phil
Spector letos zahajoval mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Pojednává o americkém hudebním producentovi, který
spolupracoval například s Beatles. V roce 2003 byl ale obviněn z vraždy mladé herečky. „Dnešní film je komorní drama o
neobvyklém vztahu obviněného Phila Spectora a jeho advokátky Badenové. Excelují v něm Al Pacino a Helen Mirrenová,“
přiblížil snímek promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.

Zpět
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Třeštíková v biografu bude žít s Kašparem
TISK , Datum: 02.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura
východní čechy
Pardubice – Letní kino v pardubických Tyršových sadech bude po včerejším životopisném dramatu Phil Spector dnes promítat
dokument Heleny Třeštíkové (na snímku). 
„Od jednadvaceti hodin uvedeme časosběrný dokument Život s Kašparem,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan
Motyčka s tím, že vstupné je jako vždy zdarma. 

Třeštíková Špalka sledovala 23 let 

Helena Třeštíková strávila celých třiadvacet let sledováním osudů divadelníka Jakuba Špalka. 
S natáčením začala na podzim roku 1989, kdy se tehdejší student DAMU Jakub Špalek stal jedním z iniciátorů „sametové
revoluce“. 
„Teď, když jako dvacetiletí děláme politiku, tak jsem zjistil, že jsme ještě dospělejší, než jsem si myslel,“ říká Jakub Špalek v
dokumentu Heleny Třeštíkové. 

O lásce, ambicích, únavě i o oběti 

Jakub Špalek měl vždy velké plány. Od začátku chtěl založit vlastní divadlo, což se mu podařilo a dodnes je ředitelem
pražského divadla Kašpar. 
Ne vždy mu však jeho plány vycházely podle představ. „Zjistili jsme, že jsme v podstatě zkrachovali,“ konstatoval ve filmu Jakub
Špalek, který se objevil také v Šakalích létech, Jízdě nebo Mazaném Filipovi. 
Helena Třeštíková si v Životu s Kašparem kromě divadla všímá mimo jiné také Špalkových lásek. S partnerkou Kateřinou byl
dvanáct let. Posledních pět let žije s Evou Elsnerovou, která jeden čas hostovala ve Východočeském divadle v Pardubicích a
nyní je jako Špalek členkou Kašpara. 
„Film je naplněný drobnými i zásadními osobními dramaty,“ zakončil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
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Nedělní večer plný adrenalinu URL
WEB , Datum: 02.08.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: Věra Nevečeřalová , RU / den: 10 000
Pardubice - Letní kino v Tyršových sadech patří už osm let mezi hlavní prázdninové atrakce. O jeho oblíbenosti svědčí vysoká
návštěvnost v kterýkoliv hrací den. Tuto neděli 4. srpna lákají pořadatelé návštěvníky na dobrodružný film, lezeckou exhibici i
zážitek na stěně.

Pardubice - Letní kino v Tyršových sadech patří už osm let mezi hlavní prázdninové atrakce. O jeho oblíbenosti svědčí vysoká
návštěvnost v kterýkoliv hrací den. Tuto neděli 4. srpna lákají pořadatelé návštěvníky na dobrodružný film, lezeckou exhibici i
zážitek na stěně.

Téměř interaktivní podívanou nabídne svým divákům letní kino. Od devíti hodin večer je na programu napínavý britsko-
americký koprodukční film 127 hodin. Už od sedmi si ale všichni zájemci mohou otestovat svoji odvahu, fyzickou zdatnost i
kondici a vyzkoušet si slaňování či lezení po umělé stěně pod vedením jednoho z nejzkušenějších českých instruktorů Romana
Kučery, nositele stříbrné a bronzové medaile z mistrovství České republiky.

Po lezeckém zážitku čeká na diváky napínavé drama režiséra Dannyho Boyla. Dobrodružný snímek z roku 2010, šestkrát
nominovaný na Oscara, vypráví strhující příběh Arona Ralstona, který se jedné páteční noci v dubnu roku 2003 vydal do
Utahu, aby tam strávil víkend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání
zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný zážitek a chudší o pravou ruku. Ralston, skvěle ztvárněný Jamesem Francem, přežil 127
trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody.
Bojoval s přírodou i vlastními démony a vyhrál. Dokázal, že má potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z dvacetimetrové propasti
a zraněný ušel více než deset kilometrů za záchranou. Jen díky neuvěřitelné statečnosti tak unikl jisté smrti.

Nedělní večer si v pardubickém letním kině užijí milovníci dobrodružství, emocí a napětí, filmoví fanoušci hodnotí snímek 81
procenty. Vstupné je pro všechny návštěvníky kina zdarma. Provoz kina totiž dotuje město Pardubice částkou 600 tisíc korun.
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Lezecká stěna a drama budou v letním kině
TISK , Datum: 03.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Pardubice – Návštěvníci Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech o víkendu mohou v biografu prožít více než dvanáct
dramatických dnů. Užijí si také lezeckou stěnu. 
„Dnes promítáme české drama 7 dní hříchů, zítra pak americkobritský film 127 hodin. Oba jsou inspirované skutečnými
událostmi,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka s tím, že vstupné je jako vždy zdarma. Promítá se od jednadvaceti hodin. 

Nebezpečí po válce 

Českých 7 dní hříchů s Ondřejem Vetchým v hlavní roli inspiroval příběh z poválečných dnů roku 1945 na Šumpersku.
Lesníkova žena Agnes z neznámých důvodů uteče od manžela. Jen ona ví, kdo ji hledá. „Jejich bezdětné manželství je v
troskách, přesto ho to ale vyburcuje jít ji hledat,“ přiblížil film promotér Jan Motyčka. Je totiž konec války a nikde není
bezpečno... 
Nedělní snímek je o šestadvacetiletém Aronovi Ralstonovi, jenž se v dubnu 2003 vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením
po odlehlých skalách národního parku. V civilizaci se však zjevil až o šest dní později. V divočině dokázal přežít téměř bez jídla
a vody a s rukou pod ohromným balvanem... „Je to film, který nenechá diváky vydechnout,“ prohlásil na adresu snímku
provozovatel kina Tomáš Drechsler. 

Lezecká stěna 

Už od sedmi hodin večer bude v neděli v Tyršových sadech ukázka lezení bez lana na malých skalních blocích několik metrů
nad zemí, takzvaného boulderingu. Pod vedením instruktora Romana Kučery, který z něj má bronzovou medaili, si pak stěnu
bude moci vyzkoušet každý. 

Zpět
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V letním kině se bude šplhat po stěně
TISK , Datum: 03.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
bouldering vyzkoušet na vlastní kůži. A to pod vedením jednoho z nejzkušenějších českých instruktorů Romana Kučery. 
„Tenhle člověk je velkou nadějí českého lezectví. Minulý rok si z mistrovství České republiky odvezl hned dvě medaile.
Stříbrnou za druhé místo v lezení na obtížnost a bronzovou právě z kategorie boulderingu,“ dodává Drechsler. 
Po lezeckém zážitku čeká na diváky napínavé drama režiséra Dannyho Boyla. Dobrodružný snímek z roku 2010, šestkrát
nominovaný na Oscara, vypráví strhující příběh Arona Ralstona. 
„Ten se jedné páteční noci v dubnu 2003 vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých skalách národního parku
Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku,“
popisují autoři základní kostru příběhu. 
„Bojoval s přírodou i vlastními démony a vyhrál. Dokázal, že má potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z dvacet metrů hluboké
propasti a zraněný ušel více než deset kilometrů než konečně našel záchranu. Jen díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté
smrti,“ dodává Drechsler. PARDUBICE Téměř interaktivní podívanou nabídne tuto neděli 4. srpna svým divákům letní kino v
pardubických Tyršových sadech. Od devíti hodin večer je na programu napínavý britsko-americký film 127 hodin. Už od sedmi
si ale všichni zájemci mohou otestovat svoji odvahu, fyzickou zdatnost i kondici a vyzkoušet si slaňování či lezení po umělé
stěně. 
„Výběr tohoto zpestření není v neděli vůbec náhodný. Snímek 127 hodin totiž pojednává o horolezcovi, který přežil 127
trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody.
Nakonec se zachránil jen díky tomu, že si ruku uřízl,“ uvedl provozovatel bezplatného promítání Jan Motyčka. 
Celá akce začne v 19 hodin ukázkou boulderingu, což je lezení bez lana na malých skalních blocích několik metrů nad zemí.
„Tahle disciplína si díky své nenáročnosti na vybavení a zkušenosti získává velkou popularitu hlavně u začínajících lezců,“ říká
šéf Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler. Kdo bude mít chuť, může si 

Foto popis:   V Tyršových sadech se bude v neděli večer lézt po umělé stěně.
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Letní kino dnes láká na adrenalinové zážitky URL
WEB , Datum: 04.08.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá , Rubrika: Kultura
PARDUBICE - Téměř interaktivní podívanou nabídne dnes svým divákům pardubické  letní  kino . Od devíti hodin večer je na
programu film 127 hodin. Už od sedmi si ale všichni zájemci mohou otestovat svoji odvahu, fyzickou zdatnost i kondici a
vyzkoušet si slaňování či lezení po umělé stěně.

Letní kino v pardubických Tyršových sadech promítá každý den až do konce prázdnin. Foto: Tomáš Kubelka

"V spolupráci s pardubickým H-Centrem jsme dnes připravili pro návštěvníky malé překvapení. Od sedmi hodin se v letním kině
uskuteční ukázka boulderingu, což je lezení bez lana na malých skalních blocích několik metrů nad zemí. Tahle disciplína si
díky své nenáročnosti na vybavení a zkušenosti získává velkou popularitu hlavně u začínajících lezců," láká k návštěvě
biografu pod širou oblohou Tomáš Drechsler. 

Kdo bude mít chuť, může si bouldering vyzkoušet na vlastní kůži. A to pod vedením Romana Kučery. "Tenhle člověk je velkou
nadějí českého lezectví. Minulý rok si z mistrovství České republiky odvezl hned dvě medaile. Stříbrnou za druhé místo v lezení
na obtížnost a bronzovou právě z kategorie boulderingu," dodává Drechsler. Přišel o ruku, ale přežil 

Po lezeckém zážitku čeká na diváky napínavé drama režiséra Dannyho Boyla. Dobrodružný snímek z roku 2010, šestkrát
nominovaný na Oscara, vypráví strhující příběh Arona Ralstona, který se jedné páteční noci v dubnu roku 2003 vydal do
Utahu, aby tam strávil víkend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání
zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný zážitek a chudší o pravou ruku. 

Ralston, skvěle ztvárněný Jamesem Francem, přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným
kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. Bojoval s přírodou i vlastními démony a vyhrál. Dokázal, že
má potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z dvacetimetrové propasti a zraněný ušel více než deset kilometrů za záchranou. Jen
díky neuvěřitelné statečnosti tak unikl jisté smrti. 

"Je to film, který nenechá diváky vydechnout. Věřím, že nedělní večer si u nás užijí nejen milovníci dobrodružství a adrenalinu,"
doplňuje jeden z provozovatelů Jan Motyčka.
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Timberlake bude bojovat o čas
TISK , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Letní tip na 2 hodiny 

Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech promítá i dnes večer, kdy si diváci mohou zadarmo dojít na americký sci-fithriller
Vyměřený čas v hlavní roli s Justinem Timberlakem. Děj filmu, který se začne promítat od 21 hodin, se odehrává v blízké
budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem. Will Salas (Justin Timberlake) má na svých životních
hodinách zřídkakdy víc než 24 hodin. Žije z minuty na minutu v chudé zóně Dayton a jenom tvrdá práce v továrně mu každý
den poskytne další den života. Kde: Tyršovy sady Pardubice. Kdy: 21 hodin. Za kolik: zdarma. 

Zpět

Letní kino
TISK , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Peníze neznamenají vůbec nic. Jde o čas 

Pardubice – V drsném prostředí žijí postavy z filmu Vyměřený čas, který dnes od jednadvaceti hodin zadarmo uvede
Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech. „V jejich světě se žije jen do pětadvaceti let,pak každý musí získat nějaký čas
navíc, nebo zemře. Časem se tam i vše platí,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Hrdina filmu Will Salas (Justin Timberlake) jednou zachrání bohatého muže, který mu na oplátku všechen svůj čas přenechá.
Následně je Salas obviněný z jeho vraždy. 
„K tomu, aby se pokusil zachránit, si vezme rukojmí,“ přiblížil promotér Jan Motyčka. Vysoká hra o změnu pravidel světa tak
může začít. 
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Letní kino jelo v Tyršových sadech na černo – ihned muselo skončit
TISK , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: Hradecký deník , Strana: 4 , Autor: (sejk) , Vytištěno: 19 600 , Čtenost: 19 314 , Rubrika: Hradecko
PARDUBICKO 

Pardubice – Kromě tradičního provozovatele Jana Motyčky se v Pardubicích do projektu letního kina v Tyršových sadech pustil
i další muž– politický aktivista Miloš Cach. 
Ten v pátek večer rozbalil o dost skromnější promítací aparát za pomníkem rudoarmějce a začal na zámeckou zeď promítat
film. Jenže na rozdíl od Pardubického  letního  kina , které má k produkci všechna povolení a filmy promítá po zaplacení
autorského poplatku, tento druhý projekt na tom byl opačně. 
„Na hluk po skončení oficiální filmové produkce přišla stížnost od občanů. Provozovatele neohlášeného promítání jsme proto
upozornili na to, že se dopouští rušení nočního klidu a vyzvali jej, aby produkci ukončil s tím, že napřed by bylo pro příště
vhodné obstarat si potřebná povolení k této činnosti,“ uvedli na místě přivolaní strážníci. 

Zpět
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Další kino v Tyršových sadech jelo „na černo“. Muselo skončit
TISK , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 4 , Autor: (sejk) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Pardubice – Kromě Jana Motyčky se v Pardubicích do projektu letního kina v Tyršových sadech pustil i další provozovatel –
politický aktivista Miloš Cach. 
Ten v pátek večer rozbalil svůj o dost skromnější promítací aparát za pomníkem rudoarmějce a začal na zámeckou zeď
promítat film. Jenže na rozdíl od Pardubického  letního  kina , které má k produkci všechna nezbytná povolení a filmy promítá
po zaplacení autorského poplatku, tento druhý projekt na tom byl přesně opačně. 
„Na hluk po skončení oficiální filmové produkce přišla stížnost od občanů. Provozovatele neohlášeného promítání jsme proto
upozornili na to, že se dopouští rušení nočního klidu a vyzvali jej, aby produkci ukončil s tím, že napřed by bylo pro příště
vhodné obstarat si potřebná povolení k této činnosti,“ uvedli na místě přivolaní strážníci. 

Zpět

Další kino v Pardubicích jelo "na černo". Muselo skončit URL
WEB , Datum: 05.08.2013 , Zdroj: denik.cz
Pardubice – Neohlášená produkce trvala jen chvíli

"

Kromě Jana Motyčky se v Pardubicích do projektu letního kina v Tyršových sadech pustil i další provozovatel – politický
aktivista Miloš Cach.

Ten v pátek večer rozbalil svůj o dost skromnější promítací aparát za pomníkem rudoarmějce a začal na zámeckou zeď
promítat film. Jenže na rozdíl od Pardubického  letního  kina , které má k produkci všechna nezbytná povolení a filmy promítá
po zaplacení autorského poplatku, tento druhý projekt na tom byl přesně opačně.

„Na hluk po skončení oficiální filmové produkce přišla stížnost od občanů. Provozovatele neohlášeného promítání jsme proto
upozornili na to, že se dopouští rušení nočního klidu a vyzvali jej, aby produkci ukončil s tím, že napřed by bylo pro příště
vhodné obstarat si potřebná povolení k této činnosti," uvedli na místě přivolaní strážníci. "
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Šest tučňáků a Jim Carrey se v komedii vypraví do letňáku
TISK , Datum: 07.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – Rodinnou komedii Pan Popper a jeho tučňáci s Jimem Carreym v hlavní roli dnes od jednadvaceti hodin mohou
zhlédnout návštěvníci Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech. 
„Vypráví příběh úspěšného newyorského podnikatele, jemuž se však nedaří v osobním životě. Utíká také od všech zásadních
rozhodnutí, která by měl učinit,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka s tím, že vstupné je zdarma. 
Jednoho dne se však panu Popperovi stane něco, co mu život obrátí úplně naruby. Do obývacího pokoje dostane
neočekávanou a podivnou zásilku. Šest krabic, ze kterých vyleze šest tučňáků, které pan Popper zdědil. „Město se jim líbí a byt
si přizpůsobí, takže připomíná spíše zimní království. Popper z toho ale příliš nadšený není,“ přiblížil snímek Jan Motyčka. 
Jednou se tučňáci vypraví hledat pana Poppera do ulic velkoměsta, což znamená spoustu dalších problémů. 
Při výletu si jich všimne někdo, kdo by je rád viděl jako atrakci v zoo. Panu Popperovi už ale přirostli k srdci. 

Zpět

Náš tip Vztah Hemingwaye ukáže letní kino
TISK , Datum: 08.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko/inzerce
Pardubice – Dramatem Hemingway a Gellhornová pokračuje v letním kině v Tyršových sadech čtvrteční seriál filmů s televizí
HBO. 
„Snímek vypráví jeden z největších milostných příběhů 20. století. V hlavních rolích jsou Clive Owen a Nicole Kidmanová,“
uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že promítání začne v devět hodin večer a vstupné je zdarma. 
Z milostného románku literárního génia Ernesta Hemingwaye a válečné korespondentky Marthy Gellhornové vzešlo bouřlivé
manželství. Vzájemná přitažlivost z nich udělala jeden z prvních vlivných slavných párů, což jim otevřelo cestu do vyšších
společenských kruhů. Kromě hollywoodské smetánky se dostali i k prezidentské rodině Spojených států amerických. 
„Příběh sleduje spisovatele za španělské občanské války,“ přiblížil promotér letního kina Jan Motyčka. Snímek tak zároveň na
pozadí ukazuje některé z velkých konfliktů tehdejší doby. 

Region vydání: Východní Čechy
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Pardubice prožijí polské filmové léto URL
WEB , Datum: 08.08.2013 , Zdroj: chrudimskenoviny.cz , Autor: Věra Nevečeřalová , RU / den: 10 000
Pardubice - Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech bude tento víkend hostit festival polských filmů. Diváci se dočkají
válečných dramat: V temnotě, Katyň a Sibiriáda. 

Pardubice - Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech bude tento víkend hostit festival polských filmů. Diváci se dočkají
válečných dramat: V temnotě, Katyň a Sibiriáda. 

Malou přehlídku velkých filmů odstartuje v pátek snímek Agnieszky Hollandové V temnotě. Drama natočené podle skutečných
událostí pojednávající o útrapách polských židů během druhé světové války se vymyká obvyklým hollywoodským schématům,
ve kterých jsou pouze dobré a špatné postavy. Zde mají hrdinové obě stránky. Výjimečný příběh lidí, kteří se více jak rok snaží
vyhýbat tomu největšímu nebezpečí. 

Také sobota bude v letním kině stát za to. Na programu je strhující Katyň režiséra Andreje Wajdy. Snímek vyprávějící o likvidaci
polské elity u Smolenska se od své premiéry v roce 2007 dočkal řady mezinárodních ocenění včetně nominace na prestižního
amerického Oscara v kategorii nejlepší neanglicky mluvený film. Slavný polský režisér se ve svém díle tentokrát podíval na
jednu z nejtemnějších událostí polských dějin, na masakr dvaadvaceti tisíc pěti set polských vojáků i civilistů, který provedla
sovětská tajná policie NKVD v roce 1940. 

V neděli se pak publikum letního kina může těšit na zcela nový film Janusze Zaorskeho Siberia Polska. Nejnovější polská
historická velkoprodukce vypráví příběhy Poláků, kteří byli po rozdělení vlasti v roce 1939 deportováni na nehostinnou Sibiř.
Náročná realizace snímku si vyžádala nejen vybudování kopie sovětského lágru, ale obnášela i natáčení na Sibiři, což se
uskutečnilo v historii polského filmu vůbec poprvé. Univerzální poselství díla má podle tvůrců ambice oslovit i mezinárodní
publikum. Večerní projekcí se navíc letní kino přiblíží velkým filmovým festivalům. Jelikož jde o českou předpremiéru, bylo třeba
kvůli pardubické projekci vyrobit titulky, které se budou promítat prostřednictvím speciálního zařízení. 

Projekce začínají každý den v devět hodin večer.
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Závody mopedů i historická dramata
TISK , Datum: 08.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (bn) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Východní
Čechy/tipy na víkend
PARDUBICKO 

Břehy u Přelouče – Asi šedesát závodníků by se v sobotu mělo sejít v Břehách u Přelouče. Uskuteční se zde totiž 15. ročník
závodu mopedů Stadion Cup. První rozjížďky odstartují v pravé poledne a součástí programu bude i vložený závod Fichtl Cup.
Doprovodný program nabídne kaskadérskou show, ohňostroj, fireshow... Ohudební doprovod se postará skupina Kyvadlo. 
Kolesa – Na dostihové odpoledne v Kolesách v sobotu ve 14 hodin, se chystá i mistr světa i Evropy ve skeetu družstev a
účastník tří olympiád, střelec Leoš Hlaváček. „Oproti pardubickému závodišti je tam bližší i kontakt diváků s žokeji. Člověk pak
může dostihy prožívat intenzivněji,“ podotkl respektovaný střelec, který se netají láskou ke koním už od útlého dětství. 
Pardubice – Pardubické  letní  kino  zve i o víkendu diváky na bezplatné promítání v pardubických Tyršových sadech. Na
programu budou vždy od 21 hodin polská dramata. Vsobotu to bude historické drama Katyň režiséra Andrzeje Wajdy, v neděli
nejnovější polská historická velkoprodukce Polská sibiriáda. 

Zpět
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Letní kino čeká polské filmové léto
TISK , Datum: 09.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (zln) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
V Temnotě, Katyň, Sibiriáda. Tři velké příběhy čekají o víkendu pardubické  letní  kino  v parku 

PARDUBICE Pardubické  letní  kino , ve kterém se každý prázdninový večer promítá zdarma, bude tento víkend hostit festival
polských filmů. Diváci se v Tyršových sadech dočkají válečných dramat, bezcitného vyvraždění polské inteligence, dodnes
opředeného množstvím záhad, i sibiřské anabáze. 
„Do českých kin se skutečná kvalita s výrazně umělečtější ambicí probojovává jen velmi těžce. Proto jsme před několika lety
přišli s projektem Polského filmového léta, v němž se snažíme nabídnout alespoň malou ochutnávku z bohaté a neprávem
opomíjené nabídky polských filmařů. Zároveň také chceme uspokojit fajnšmekry a příznivce náročnějších kusů,“ říká
provozovatel letního kina Tomáš Drechsler. 
Malou přehlídku velkých filmů odstartuje v pátek v Tyršových sadech snímek Agnieszky Hollandové V temnotě. Drama
natočené podle skutečných událostí pojednávající o útrapách polských židů během druhé světové války se vymyká obvyklým
hollywoodským schématům, ve kterých jsou pouze dobré a špatné postavy. Zde mají hrdinové obě stránky, o to jsou lidštější a
působivější. 
„Jde o výjimečný příběh mužů, žen i dětí, kteří se čtrnáct měsíců snaží za neustále vzrůstajícího nebezpečí vyhnout smrti. Film
díky skvělé režii a kameře diváky vtahuje do děje,“ říká Drechsler. 

Katyň měla nominaci na Oskara 

Také sobota bude v letním kině stát za to. Na programu je Katyň režiséra Andreje Wajdy. Snímek vyprávějící o likvidaci polské
elity u Smolenska se od své premiéry v roce 2007 dočkal řady mezinárodních ocenění, včetně nominace na prestižního
amerického Oscara v kategorii nejlepší neanglicky mluvený film. 
Slavný polský režisér se ve svém díle tentokrát podíval na jednu z nejtemnějších událostí polských dějin, na masakr
dvaadvaceti tisíc pěti set polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce 1940. „ V Pardubicích už
jsme jej v minulosti několikrát promítali a vždy za velkého zájmu diváků,“ uvedl Drechsler. 
V neděli se pak publikum může těšit na zcela nový film Janusze Zaorskeho Siberia Polska. Ten vypráví příběhy Poláků, kteří
byli po rozdělení vlasti v roce 1939 deportováni na Sibiř. Natáčení si vyžádalo nejen vybudování kopie sovětského lágru, ale
obnášela i natáčení na Sibiři, což se uskutečnilo v historii polského filmu vůbec poprvé. Univerzální poselství díla má podle
tvůrců ambice oslovit i mezinárodní publikum. Večerní projekcí se navíc letní kino přiblíží velkým filmovým festivalům. „Jelikož
jde o českou předpremiéru, bylo třeba kvůli projekci vyrobit titulky, které se budou promítat na speciálním zařízení,“ dodal
Drechsler. 

Zpět
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Uprostřed prázdnin ovládne letní kino temnota
TISK , Datum: 09.08.2013 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 2 , Autor: (lok) , Vytištěno: 17 000 , Čtenost: 8 831 , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice – Dramatem V Temnotě začíná v Pardubickém letním kině třídenní polská jízda. Film natočený podle skutečných
událostí z nacisty okupovaného Lvova se točí okolo Leopolda Socha. Ten schová za peníze v podzemí skupinu Židů, která se
snaží uniknout likvidaci. Zpočátku jsou Leopoldovým motivem pouze peníze, postupně ale vznikne zvláštní pouto. „Snímek není
natočen podle typických hollywoodských schémat, nejde o černobílý svět. V roce 2011 byl snímek dokonce nominován na
Oscara,“ prozradil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Neopomněl dodat, že letní kino je zdarma a začíná
tradičně ve dvacet jedna hodin. 

Zpět

Pardubické  letní  kino  připravilo polský filmový víkend URL
WEB , Datum: 09.08.2013 , Zdroj: denik.cz
Pardubice - Pardubické  letní  kino , které o prázdninách denně promítá v Tyršových sadech, připravilo na tento víkend
festival polských filmů. Na diváky čekají dramatické příběhy spojené s druhou světovou válkou vytvořené známými režiséry.
Jeden ze snímků bude uveden v české předpremiéře, sdělil promotér letního kina Jan Motyčka.

"

Malou přehlídku zahájí již dnes film Agnieszky Hollandové V temnotě. Drama natočené podle skutečných událostí pojednává o
útrapách polských židů za druhé světové války.
Na sobotu organizátoři připravili snímek Katyň režiséra Andreje Wajdy. Vypráví o likvidaci 22.500 příslušníků polské elity u
Smolenska v roce 1940 a od své premiéry v roce 2007 se dočkal řady mezinárodních ocenění včetně nominace na prestižního
Oscara v kategorii nejlepší neanglicky mluvený film.

V neděli se publikum letního kina může těšit na zcela nový film Janusze Zaorského Siberia Polska. Historický snímek vypráví
příběhy Poláků, kteří byli po rozdělení vlasti v roce 1939 deportováni na nehostinnou Sibiř. Protože jde o českou předpremiéru,
bylo třeba kvůli uvedení v Pardubicích vyrobit titulky, které se budou promítat prostřednictvím speciálního zařízení.
Díky dotaci 600.000 korun od pardubického magistrátu promítá kino zdarma. Projekce začínají každý den v 21:00."
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V pardubickém letním kině odstartuje dnes přehlídka polských filmů
RÁDIO , Datum: 09.08.2013 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 5 , Poslechovost pořadu: 2 153

Lucie HAMPLOVÁ, moderátorka 
V pardubickém letním kině odstartuje dnes přehlídka polských filmů. Diváci uvidí tři snímky, každý od jiného režiséra, ale
časově na sobě navazující. Promítat se začíná v jednadvacet hodin, pokračuje provozovatel letního kina Jan Motyčka. 

Jan MOTYČKA, provozovatel letního kina 
Prvním filmem je strhující drama Agnieszky Holland v temnotě, následuje film Katyň, úžasné dílo polského režiséra Andrzeja
Wajdy nominované na Oscara za cizojazyčný film, který popisuje vyvraždění polské inteligence v ruské Katyni a třetím filmem je
film Polská sibiriáda, což je film, který chronologicky navazuje a popisuje osud Poláků po válce odvezených na Sibiř. Ten fim je
uvedený v české předpremiéře, navíc je to poměrně komplikované, protože ten film ještě nemá české titulky, takže my vlastně
poprvé v letním kině budeme titulkovat film, což je technologie užívaná standardně na velkých filmových festivalech. 

Letní kino promítne snímek o temné stránce polské historie URL
WEB , Datum: 10.08.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: msu , Rubrika: Krátké zprávy
PARDUBICE - Pardubické  letní  kino  má dnes na programu snímek Katyň. Od 21 hodin se na plátně v Tyršových sadech
otevře příběh katyňského masakru, kolem něhož vznikla řada kontroverzí a nejasností. Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve
snímku zpracovává jednu z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr 22 500 polských vojáků i civilistů, který provedla
sovětská tajná policie NKVD v roce 1940.
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Další příběhy z války budou v letním kině
TISK , Datum: 10.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – Letní kino v Tyršových sadech o víkendu pokračuje v promítání polských filmů s příběhy z období druhé světové
války.
„Dnes od jednadvaceti hodin uvedeme snímek Katyň slavného režiséra Andrzeje Wajdy. V neděli promítneme Polskou
sibiriádu,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
Katyň je o jedné z nejtemnějších událostí polských dějin, kdy v roce 1940 sovětská tajná policie NKVD zmasakrovala 22 500
polských vojáků a civilistů včetně Wajdova otce. Film na událost nahlíží hlavně pohledem rodinných příslušníků zemřelých.
„Kolem masakru vzniklo mnoho nejasností. Že to nařídil Stalin,přiznalo Rusko až po padesáti letech,“ přiblížil promotér Jan
Motyčka.
Polská sibiriáda vypráví příběh Poláků deportovaných na Sibiř po rozdělení jejich vlasti v roce 1939.
Vstupné do letního kina je jako vždy zdarma.

Zpět

Letní kino promítá snímek Dluh
TISK , Datum: 12.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE

Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu, Rachel Singer (Jessica Chastain), David Peretz (Sam Worthington) a Stephan Gold
(Marton Csokas) se vrátili domů jako hrdinové poté, co ve Východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického
válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi. Současnost. Teď již vysloužilí agenti Mossadu, Rachel (Helen Mirren), David
(Ciarán Hinds) a Stephan (Tom Wilkinson) mají status národních ikon, dcera Rachel dokonce o jejich misi napsala knihu. Oni
však zoufale trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit. Před třiceti lety v Berlíně se totiž odehrálo jiné drama
než to, které později prezentovali veřejnosti. Důkazem může být informace, že muž, kterého tenkrát dostali za úkol zabít, se prý
před pár měsíci objevil živý a na pokročilý věk relativně zdravý v jedné nemocnici na Ukrajině. Dluh je třeba zaplatit i po tolika
letech. Dřív než se o něm dozví věřitel a srazí trojici hrdinů z piedestalu. Taková je zápletka snímku Dluh, který dnes promítá
pardubické  letní  kino .
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Dnes bude promítání letního kina na Dluh
TISK , Datum: 12.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (iko) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Náš tip 

Pardubice – Pardubické  letní  kino  Pernštejn v Tyršových sadech zve dnes všechny příznivce filmu na americké drama Dluh.
Projekce se vstupem zdarma začíná ve 21 hodin. 
„Snímek zobrazuje rok 1965 a osudy třech mladých agentů, kteří se vrací domů jako hrdinové, poté co ve Východním Berlíně
úspěšně vystopovali a zabili nacistického válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi,“ nastínil děj promotér
Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka. 

Pod tíhou tajemství 

O několik let později si již vysloužilí agenti Mossadu Rachel (Helen Mirren), David (Ciarán Hinds) a Stephan (Tom Wilkinson)
sice stále nesou status národních ikon, ale ve skrytu duše trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit. 
Tato trojice před třiceti lety totiž veřejnosti neřekla pravdu o dramatu, které se tehdy v Berlíně skutečně odehrálo. A důkazy
samozřejmě nechybí. Muž, kterého měli zabít, údajně žije. Podaří se agentům tento dluh splatit a udržet si označení „hrdinové“?
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Východní Čechy se potýkaly s bouří a začala tenisová Pardubická juniorka
TISK , Datum: 12.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl, krt) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Co týden dal 

Pondělí 5. srpna – Do rána odstraňovali hasiči následky ničivé bouře, která silně zasáhla východní Čechy. 
Úterý 6. srpna – Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech promítalo velkofilm s Meryl Streepovou Železná lady. 
Středa 7.srpna – Lékárna Pardubické krajské nemocnice byla opět otevřena pro veřejnost. 
Čtvrtek 8.srpna – Pardubičtí hokejisté sehráli první letošní zápas na domácím ledě. Mistrovskou Plzeň porazili 3:2. 
Pátek 9. srpna – Stále se nevyřešil spor mezi obyvateli Ždánic. 
Sobota 10. srpna – Skončil kongres Mezinárodní křesťanské esperantské ligy ve Svitavách. 
Neděle 11. srpna – Začal turnaj Pardubická juniorka. 
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Zpět

Náš tip
TISK , Datum: 13.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Letní kino v Tyršových sadech zve dnes večer na Královský víkend v roce 1939 

Pardubice – Kalendář sice ukazuje, že je dnes úterý 13. srpna, návštěvníci Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech
však od jednadvaceti hodin prožijí Královský víkend v roce 1939. „Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I
americký prezident Franklin Delano Roosevelt. Do jeho soukromé rezidence přijíždí na státní návštěvu král a královna Anglie,“
uvedl k filmu promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstupné do biografu v Tyršových sadech je jako vždy
zdarma. Setkání s prezidentem Rooseveltem je o to významnější, že se jedná o historicky první návštěvu anglického
královského páru ve Spojených státech amerických. „Poprvé se tak střetávají upjaté společenské konvence Angličanů s
uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni,“ řekl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
Pro konzervativní britské panovníky Jiřího VI., kterého hraje Bill Murray, a královnu Alžbětu je připraven piknik s hot dogy jako
hlavním chodem či koupání v plavkách za účasti novinářů. „Nezvyklá je pro tak významnou návštěvu i přítomnost Daisy, další
ženy po boku prezidenta, vedle jeho manželky,“ dodal promotér Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech Jan Motyčka.

Zpět
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Letní kino zamíří do doby ledové
TISK , Datum: 14.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Krátce

PARDUBICE Pardubické  letní  kino  dnes nabídne v pořadí už třetí pokračování animované filmové série s názvem Doba
ledová. Zavede hlavní hrdiny i diváky do ohromného podzemního světa dinosaurů. Je to země nebezpečí, ohromných tvorů,
rostlin pojídajících mamuty, země plná tajemných míst. Věčný smolař, prehistorický krysoveverčák Scrat, má před sebou
osudové setkání. Mamuti Manny a Ellie očekávají první přírůstek do rodiny.

Zpět

V srdci bouře se dnes večer ocitne letní kino
TISK , Datum: 15.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: Michal Skladan , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Britskoamerické biografické dramaV srdci bouře: Churchill ve válce dnes uvede letní kino v pardubických
Tyršových sadech.
„Film z produkce televize HBO nabízí pohled na život britského ministerského předsedy Winstona Churchilla. Hraje ho Brendan
Gleeson,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že se promítá od jednadvaceti hodin a vstupné je
zdarma.

Churchill hrál roli v boji proti nacismu

Za druhé světové války hrál Churchill jednu z nejdůležitějších rolí v boji proti nacismu a jeho neohroženost, velitelské
schopnosti i pamětihodné projevy přispěly k tomu, že hitlerovské Německo dospělo k hořkému konci.
Film se odehrává ve dvou dějových liniích. V první sledujeme nástup Winstona Churchilla do pozice premiéra Velké Británie v
roce 1940 a jeho následnou vládu až do podepsání příměří s nacistickým Německem.

Druhá linie filmu se odehrává po válce

„Druhá linie se odehrává po válce v roce 1945 ve Francii, kde Winston Churchill tráví se svou ženou a dcerou dovolenou,“
přiblížil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
Winston Churchill čekal také na výsledky prvních poválečných voleb a připomínal si některé ze svých nejslavnějších válečných
událostí.
Snímek z roku 2009 trvá 95 minut. Režíroval ho Thaddeus O'Sullivan.
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Z Doby ledové se Pardubické  letní  kino  přenese do stínu
TISK , Datum: 16.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: Hana Rubišarová , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Kultura východní čechy
Pardubice – Středeční Doba ledová přilákala do Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech velký počet diváků.
Převládaly tentokrát děti, které se podle hlasitých salv smíchu velice dobře bavily. 
Nikoho z dětí i dospělých neodradily ani chladné noční teploty, které navíc trefně podkreslovaly ledové prostředí, ve kterém
zažívali své již třetí dobrodružství zvířecí chlupatí kamarádi, oblíbená veverka Scrat, mamut Manny, šavlozubý tygr Diego a
lenochod Sid. 
Koho přepadl hlad nebo žízeň, mohl si v kině vybrat z pestrého menu stánků s občerstvením, kde si přišli na chuť jak dospělí,
tak dětští návštěvníci, kteří nepohrdli ani oblíbenou cukrovou vatou. 
Doba ledová se tedy očividně stále drží v kurzu oblíbenosti. Možná i proto se v letním kině brzy dočkáme i dalšího
pokračování... 

Smích střídá drama 

Dnes si v Pardubickém letním kině přijdou na své vyznavači vážnějšího žánru. Naplátně se bude promítat český film Ve stínu,
ve kterém se kromě Ivana Trojana setkáme se spoustou dalších hereckých osobností a který se navíc může pyšnit oceněním v
podobě devíti Českých lvů. 

Návrat do totality 

Příběh se odehrává v bývalém Československu v polovině padesátých let a rozhodně nepostrádá napětí. Z vyšetřování na
první pohled obyčejné krádeže v klenotnictví se na poslední chvíli vlivem zákulisních intrik tajné policie stane politická kauza.
Kapitán Hakl (Ivan Trojan), jenž má vyšetřování na starost, je z případu odvolán a vystřídán majorem Zenkem (Sebestian
Koch), policejním specialistou z Německé demokratické republiky, ale přesto se nevzdává svého instinktu a v pátrání pokračuje
na vlastní pěst. Divákům bude ukázána nepříjemná pravda o tom, že spravedlnost jedince bohužel zřejmě nepřekoná sílu
promyšlené sítě komunistické policie. Hakl se tak začíná k důvěře komukoli a čemukoli stavět velice skepticky. 
,,České kriminální drama z bývalého Československa tuhých padesátých let trvá přibližně sto minut a režíroval ho David
Ondříček,“ informoval promotér letního kina Jan Motyčka. 

Zpět
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V letním kině lidé zažijí lásku a budou utíkat z vězení
TISK , Datum: 17.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – Už jen patnáctkrát bude letos promítat letní kino v pardubických Tyršových sadech, které po celé prázdniny svým
návštěvníkům zadarmo servíruje kvalitní filmy v neopakovatelné atmosféře. 
„Po včerejší dávce emocí v podobě snímku Ve stínu přijde sobotní uvolnění v podobě komedie Láska je láska. Režisér Milan
Cieslar postavil svůj snímek především na hereckých výkonech Ondřeje Vetchého, Simony Stašové, Petra Nárožného nebo
Elišky Balzerové,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Láska je láska je o osmnáctileté Marušce, která žije se svým dědečkem Vlastimilem a touží potkat svého prince a prožít
romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince skutečně potká. S Markem pak prožije krásné
prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první zklamání. 
Dávnou lásku po letech potkává i dědeček. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška však na stará kolena propadla marihuaně...
Okomické situace plynoucí ze vztahů ve snímku není nouze. „V neděli u nás diváci uvidí scifi Útěk z MS1, což je vesmírná
věznice,“ konstatoval promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
MS1 je vězení pro ty největší zločince, které se nachází mimo Zemi. Přímo uprostřed vesmíru. 
Zavítá sem na humanitární misi prezidentova dcera Emilie, která se však stane rukojmím bouřících se vězňů. 
Dostat ven ji může jen bývalý vládní agent Snow. „Čelí však obvinění ze spiknutí. Svobodu získá jen za záchranu Emilie,“ sdělil
promotér letního kina Jan Motyčka. 
V příštích dnech na programu kina v Tyršových sadech bude například další Doba ledová nebo Králova řeč. Vrcholem
srpnového programu bude pardubická premiéra dokumentární veselohry Jana a Adama Novákových Pušky, puky, pivo a psi. 
„Prostřednictvím dobových skvostů z archivu Armádního filmu a rozhovorů se slavnými hráči přibližuje mentalitu
československých hokejových vojáků a důstojníků,“ řekl provozovatel letního kina Tomáš Drechsler. 
Promítat se začíná vždy od jednadvaceti hodin. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Mladí tenisté bojovali na Pardubické juniorce, folkaři se sešli na zámku
TISK , Datum: 19.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (krt) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Co týden dal

Pondělí 12. srpna – Odstartovala Pardubická juniorka.
Úterý 13. srpna – Pardubické  letní  kino  promítalo britskou komedii režiséra Rogera Michella Královský víkend.
Středa 14.srpna – Čtenáře Deníku jsme informovali, že dva bývalí členové Dostihového spolku byli obviněni ze zpronevěry.
Čtvrtek 15.srpna – Na pardubickém zámku začal druhý ročník folkového festivalu Pernštejnská Fortuna.
Pátek 16. srpna – Na pardubickém letišti skončil výcvik devíti pilotů z exotického západoafrického státu Burkina Faso.
Sobota 17. srpna – Konala se tradiční Sezemická pouť.
Neděle 18. srpna – Zámecký festival Pernštejnská Fortuna skončil koncertem bratří Ebenových.
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Letní kino míří do finále URL
WEB , Datum: 20.08.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Monika Suchá , Rubrika: Kultura
PARDUBICE - Srpen se přehoupl do druhé poloviny a s ním i program Pardubického  letního  kina  v Tyršových sadech. Na
diváky však stále čekají kvalitní filmy i neopakovatelná atmosféra letních večerů. Hlavní je, aby projekcím přálo i počasí.

Letní kino nabízí divákům až do konce srpna pestrý program. Na řadu přijdou české i zahraniční snímky, filmy pro děti i
náročné publikum. Foto: Tomáš Kubelka

Příznivci domácí produkce se mohou již tento pátek těšit na hudební drama Richarda Řeřichy DonT stop. Vrcholem srpnového
programu ovšem bude celosvětová premiéra dokumentární veselohry Jana a Adama Novákových podávající zprávu o
armádním hokeji za socialismu Pušky, puky, pivo a psi. Skrz Železnou oponu pašovali sklo i puky 

"Kde jinde uvést film o hokeji, než ve městě hokeje," vysvětluje zařazení filmu do programu šéf letního kina Tomáš Drechsler.
"Jde o netradiční snímek, který prostřednictvím dobových skvostů z archivu Armádního filmu a intimních rozhovorů se slavnými
hráči, jakými byli Jaroslav Holík, Josef Golonka, Jiří Holeček nebo Dominik Hašek přibližuje mentalitu československých
hokejových vojáků a důstojníků," dodává. 

Diváci se tak dozvědí, jaké to bylo trénovat a hrát za armádní hokejové kluby, u jaké jednotky hráči sloužili, co by dělali v
případě války, jak byli povyšováni či jak se pašovalo sklo, vodka, peníze a puky skrz Železnou oponu, aby se zpátky vozil prací
prášek. Jak se pořádaly hromadné "socialistické" svatby hráčů, jak se foukalo do balonku před nedělními tréninky, jak se plnily
závazky, a chodilo na výslechy. 

"Zkrátka, diváci budou svědky řady groteskních situací a scén, které se skládají v příběh smutné doby plný životních tragédií, z
něhož jde mráz po zádech," říká Tomáš Drechsler o filmové novince, kterou v pátek 30. srpna do Pardubic přijede osobně
uvést početný štáb v čele s režiséry a řadou sportovních hvězd. I menšinové žánry přijdou na řadu 

Ze zahraničních snímků se v programu objeví už dnes večer akční Bourneův odkaz, dále na diváky čeká psychologické drama
Vedlejší účinky, kriminálka Martina McDonagha Sedm psychopatů nebo americký thriller Nepřítel pod ochranou. 

"Náročnější publikum jistě ocení Královu řeč, historické drama pojednávající o přátelství mezi králem Jiřím VI. a jeho logopedem
natočené na podkladě skutečných událostí," sděluje jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka. 

Pro milovníky menšinových žánrů je tu letošní novinka, čtvrtky s HBO. Ty přinášejí na plátno pardubického kina týden co týden
tituly, které divák v běžné distribuci nemá šanci vidět. Již tento čtvrtek bude plátno letního kina patřit snímku Grey Gardens.
Jeho tvůrci zblízka nahlédli do osudu matky a dcery Bealeových. Žen, úzce spřízněných s bývalou první dámou Ameriky
Jacqueline Kennedyovou, které se uzavřely do naprosté izolace a žily v rozpadajícím se domě o dvaceti osmi místnostech v
East Hamptonu. O týden později pak na návštěvníky Tyršových sadů čeká Ta známá Bettie Pagge s Gretchen Molovou a Lili
Taylorovou. 

Organizátoři prázdninového promítání nezapomínají ani na děti. Ty se mohou těšit na středeční animované příběhy Dobu
ledovou čtyři s podtitulem Země v pohybu či na Království lesních strážců. 

Vstup na všechny projekce je již tradičně zcela zdarma a promítat se začíná každý den v devět hodin večer.
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Bourneův odkaz uvede letní kino
TISK , Datum: 20.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – Zatím poslední film s agentem Jasonem Bournem Bourneův odkaz dnes od jednadvaceti hodin uvede Pardubické
letní  kino . 
„Snímek navazuje na Bournovo ultimátum, v němž agent Jason Bourne zlikvidoval tajný vládní program společně s jeho tvůrci,“
sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Šlo však jen o špičku ledovce, pod níž se ukrývá mnohem sofistikovanější systém tajných operací, kterému šéfuje Byer. I on se
tak dostává do smrtelného nebezpečí. 
Promítání je v Tyršových sadech jako vždy zdarma. 

Zpět

V kině se dá Země do pohybu
TISK , Datum: 20.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Letní tip Na dvě hodiny Pardubické  letní  kino  bude zřejmě před dnešním promítáním rušnější než obvykle. Na řadě je totiž
snímek Ledová doba 4, na které se, pokud jim to rodiče povolí, chystá i řada dětí. Snímek má podtitul Země v pohybu, což
vystihuje úvadní zápletku děje. Krysoveverčák Scratt se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu
nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na
jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Ellie a Broskvička zůstanou
na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko do širého oceánu. Kde: Pardubické
letní  kino . Kdy: 21.00. 
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Tip pro vás
TISK , Datum: 21.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (aja) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura
východní čechy
Ořech ohrožuje prehistorický svět. Jaký bude jeho osud, zjistíte dnes v letním kině 

Pardubice – Zatím poslední animovaný film se známou mamutí rodinkou Mannyho, Ellie a jejich dospívající dcery Broskvičky,
lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a bláznivého krysoveverčáka Scratta uvede Pardubické  letní  kino  dnes večer od
jednadvaceti hodin. „Snímek navazuje hlavními postavami a dějovou linkou na předchozí díly. Celý příběh se točí kolem mamutí
rodinky. Velký kontinent nazývaný Pangea se rozpadá v důsledku Scatta. Tomu se podaří zasadit žalud do ledové plochy a
kontinent začne praskat,“ sdělil promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
Jedná se pouze o část dramatického děje. Prehistorická parta se rozděluje na dvě skupiny. Ellie a Broskvička zůstávají na
jednom kontinentě. Ostatní jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko do širého oceánu. Za každou cenu se přátelé musí
dostat zpátky, ať to stojí, co to stojí. Během svého putování zažívají četná dobrodružství v podobě mořské bouře, přílivové vlny
a mořské příšer. Promítání je určeno především pro dětské diváky. V Tyršových sadech je jako vždy zdarma. 
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ČÍSLO DNE
TISK , Datum: 24.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubický
kraj
2 

Další dva filmy promítne o víkendu Pardubické  letní  kino . „Dnes bude psychologické drama Vedlejší účinky o problémech
mladého páru. V neděli pak veleúspěšné životopisné drama Králova řeč,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. Král Jiří VI.
musel vyléčit svou vadu řeči, aby mohl v rádiu inspirovat národ na prahu druhé světové války. Promítá se vždy zadarmo od
devíti hodin večer. 

Zpět
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Festival vína na zámku a vzpomínka na srpnovou okupaci roku 1968
TISK , Datum: 26.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Co týden dal 

Pondělí 19. srpna – Pardubické  letní  kino  mělo promítat film Méďa. Kvůli nepřízni počasí se však projekce neuskutečnila. 
Úterý 20. srpna – Pardubické  letní  kino  promítalo film Bourneův odkaz. 
Středa 21.srpna – Do redakce Pardubického deníku zavítaly děti z příměstského tábora v ABC Klubu a lidé si připomněli 45.
výročí srpnové okupace roku 1968. 
Čtvrtek 22.srpna – Výstava fotografií Jiřího Koliše k 15. výročí od zisku zlatých medailí hokejistů v Naganu pokračovala v
pardubickém AFI Paláci. 
Pátek 23. srpna – Napardubickém zámku začal 16. ročník Festivalu vína a pokračoval do soboty. 
Sobota 24. srpna –VChotči u Pardubic se konala Neckyáda. 
Neděle 25. srpna –NaMěstském atletickém stadionu se konal atletický mítink s účastníky mistrovství světa v Moskvě. 

Zpět

Letní kino uvede premiéru filmu o životě hokejistů
TISK , Datum: 26.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Vrcholem srpnového programu pardubického  letního  kina  se má v pátek stát premiéra dokumentární veselohry
Jana a Adama Novákových, podávající zprávu o armádním hokeji za socialismu Pušky, puky, pivo a psi. „Kde jinde uvést film o
hokeji než ve městě hokeje,“ uvedl šéf letního kina Tomáš Drechsler. 
Podle něj jde o netradiční snímek, který prostřednictvím dobových záznamů z archivu Armádního filmu a intimních rozhovorů se
slavnými hráči, jakými byli Jaroslav Holík, Josef Golonka, Jiří Holeček nebo Dominik Hašek, přibližuje mentalitu
československých hokejových vojáků a důstojníků. 
„Diváci se tak dozvědí, jaké to bylo trénovat a hrát za armádní hokejové kluby, u jaké jednotky hráči sloužili, co by dělali v
případě války,“ dodal Drechsler. 
Film také ukáže, jak se pořádaly hromadné socialistické svatby hráčů, jak se foukalo do balonku před nedělními tréninky, jak se
plnily závazky a chodilo na výslechy. „Zkrátka, diváci budou svědky řady groteskních situací a scén, které se skládají v příběh
smutné doby plný životních tragédií,“ říká Tomáš Drechsler. 
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V kině je Nepřítel pod ochranou
TISK , Datum: 27.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Letní tip Na dvě hodiny Pardubické  letní  kino  dnes nabízí americký akční snímek s názvem Nepřítel pod ochranou. Matt
Weston sice pracuje u CIA, ale přesto se pekelně nudí. Jeho pověřením je spravovat tajné vězení CIA v Kapském Městě, v
němž dosud nebyl nikdo „ubytován“. Hned první „host“ ale bude z kategorie VIP. Tobin Frost je bývalý elitní agent amerických
tajných služeb, který začal před lety pracovat proti mateřské organizaci. Na utajený objekt ale záhy zaútočí neznámí ozbrojenci. 

Kde: Pardubické  letní  kino . Kdy: 21 hodin. 
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Náš tip
TISK , Datum: 27.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Nepřítel pod ochranou bude dnes večer na plátně Pardubického  letního  kina  

Pardubice – Už jen pět snímků letos promítne Pardubické  letní  kino  v Tyršových sadech, které celé dva měsíce obyvatelům
a návštěvníkům Pardubic zpříjemňuje prázdninové večery. „Dnes večer je na programu mysteriózní thriller Nepřítel pod
ochranou,“ uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že promítání začne jako každý srpnový večer v
jednadvacet hodin a do letního kina je možné přijít zcela zdarma. Film se odehrává v Kapském Městě. Pracovník Ústřední
zpravodajské služby CIA Matt Weston, kterého hraje Ryan Reynolds, je pověřený spravovat tajné vězení. „Velmi se ale nudí,
protože věznice je prázdná a dosud v ní ani žádný vězeň nebyl,“ přiblížil promotér letního kina Jan Motyčka. Hned první vězeň
ale bude z kategorie VIP. Denzel Washington jako bývalý elitní agent amerických tajných služeb Tobin Frost začal před lety
pracovat proti mateřské organizaci. Prodával informacekaždému,kdooněprojevilzájemazaplatildostatečnousumu, vraždil bývalé
kolegy, dodával materiální podporu teroristickým režimům po celém světě a než se ho podařilo dopadnout, trvalo skoro deset
let. Za mřížemi se ale nestačí ani rozkoukat, když na utajený objekt zaútočí neznámí ozbrojenci.„Dosudnepříliš akční
správceWestonse rozhodne chytit příležitost za pačesy a na poslední chvíli i s Frostem z objektu uteče,“ řekl ke snímku z roku
2012 promotér letního kina Jan Motyčka. Správce věznice Matt Weston tak musí nejen zjistit, kdo se bývalého agenta Frosta
snažil dostat na svobodu nebo ho zabít. Za každou cenu ho také musí chránit. „Není to snadné, protože jsou na jednom z
nejnebezpečnějších míst na zeměkouli,“ dodal promotér letního kina Jan Motyčka. 
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Hokejisté Hašek, Golonka a Holík míří do Pardubic URL
WEB , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: pardubickenovinky.cz , RU / den: 40 000 , Rubrika: regiony
Pardubice a hokej patří odjakživa k sobě stejně, jako Praha a Karlův most. Důkazem toho je i chystaná páteční premiéra v
letním kině.

O závěrečnou tečku za letošním úspěšným 8.ročníkem prázdninového promítání pod širým nebem se postará velkolepá
projekce zbrusu nové dokumentární veselohry Jana a Adama Novákových Pušky, puky, pivo a psi. Film podávající téměř
šokující zprávu o armádním hokeji za socialismu má ambice pobavit i připomenout neblahou historii minulých let.

„Kde jinde uvést snímek o hokeji, než ve městě hokeje. Navíc v době, kdy na zimním stadionu probíhají Hokejové hry,“
vysvětluje zařazení filmu do programu šéf letního kina Tomáš Drechsler, který doufá, že se mu podaří propojit sportovní dění v
Aréně s tím kulturním, které celé léto probíhá v Tyršových sadech.

„Jde o netradiční snímek, který prostřednictvím dobových skvostů z archivu Armádního filmu a intimních rozhovorů se slavnými
hráči, jakými byli Jaroslav Holík, Josef Golonka, Jiří Holeček nebo Dominik Hašek přibližuje mentalitu československých
hokejových vojáků a důstojníků,“ popisuje celovečerní film, který se teprve chystá do distribuce. Pardubičtí diváci se tak jako
jedni z prvních dozvědí, jaké to bylo trénovat a hrát za armádní hokejové kluby, u jaké jednotky slavní hráči sloužili, co by dělali
v případě války, jak byli povyšováni, jak se museli ženit, či jak se na světové turnaje pašovalo sklo, vodka, peníze a puky skrz
Železnou oponu, aby se zpátky vozil prací prášek.

Sám autor a režisér zdůrazňuje, že nejde o klasický dokument, ale spíš o veselohru. „Pro komedii je ideální, když někdo
předstírá, že je něco, co ve skutečnosti není. Tohle funguje už od dob Aristofana. A Pušky, puky, pivo a psi jsou o tom, jak
hokejisté předstírají, že jsou vojáky, a jejich trenéři předstírají, že jsou důstojníky. Což mi přišlo jako dobrá metafora pro to, jak
to tady za komunistů chodilo,“ doplňuje ke svému dílu Jan Chicago Novák.

Pardubické publikum se s jeho tvorbou mělo možnost seznámit už v minulosti, a to díky snímku Občan Havel přikuluje, který se
s úspěchem promítal jak v Letním kině, tak v prostorách pivovaru.

Autogramiáda českých hokejistů v pardubickém Afi Paláci 

„Tentokrát však jde o něco zcela jiného. Pušky, puky, pivo a psi se nepodobá ani předchozím Novákovým dokumentům, ani
jeho knihám, jako byly Zatím dobrý, Milionový jeep, Samet a pára, Hic a kosa v Chicagu, ani jeho scénářům, natož divadelním
hrám. A přestože se může na první pohled zdát, že film řeší ryze mužskou a sportovní problematiku, určitě pobaví a dojme i
dámy. Jde totiž o velmi zajímavou sociologickou sondu do let nedávno minulých. Jde o příběh smutné doby plný životních
tragédií, z něhož běhá mráz po zádech,“ říká Drechsler.

Projekce začíná v Tyršových sadech devět hodin večer a Jan Ch. Novák ji přijede osobně uvést. „Účast tvůrců na promítání je
vždy příjemným zpestřením. Navíc Jan Novák je nesmírně sympatický člověk s neuvěřitelnými zážitky a množstvím fantastických
historek, které umí poutavě vyprávět, takže diváci si tento večer rozhodně užijí,“ slibuje Tomáš Drechsler.

Návštěva úspěšného česko-amerického filmaře, spisovatele a scenáristy, blízkého spolupracovníka Miloše Formana, převážně
žijícího ve Spojených státech, stojí také za změnou sobotního programu. Namísto plánované komedie Alice Nellis Revival
Pardubáky čeká dokument, Občan Václav Havel jede na dovolenou.

„Jan Novák nejezdí do Čech tak často, proto jsme využili jeho návštěvy a rozhodli se promítnout ne příliš známý, přesto
nesmírně zajímavý snímek, v němž se vydal s kamerou po stopách bývalého prezidenta a disidenta Václava Havla. Nesledoval
však jeho život, ale jednu jedinou cestu vedoucí z Prahy do Bratislavy, a to v srpnových dnech roku 1985. Ta trvala několik
dnů, neboť se při ní Havel zastavoval u přátel, jakými byli třeba Vlasta Chramostová nebo Eda Kriseová. Po celou dobu byl při
tom sledován tajnou policií, dvakrát zadržen a vyslýchán. Režisér se na této události pokusil ukázat, zejména americkému
publiku, co obnášel život disidenta v socialistickém Československu. Myslím, že není od věci si připomenout některé kusy naší
historie,“ vysvětluje nečekané nasazení filmu Drechsler.

Ovšem pardubické publikum nepřijde ani o slibovaný Revival. „Zahájíme jím příští ročník letního kina,“ uzavírá Tomáš
Drechsler a pozvolna začíná s přípravami na další, v pořadí již devátou sezonu, jedné z nejpopulárnějších prázdninových akcí
ve městě.

Vstup na projekce je již tradičně zcela zdarma a promítat se začíná v devět hodin večer. Pardubické novinky informoval Jan
Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina .

(ds, foto: arch.)

Více zpráv z regionu na Pardubickenovinky.cz
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Hokejisté Hašek, Golonka a Holík míří do Pardubic URL
WEB , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000 , Rubrika: regiony
Pardubice a hokej patří odjakživa k sobě stejně, jako Praha a Karlův most. Důkazem toho je i chystaná páteční premiéra v
letním kině.

O závěrečnou tečku za letošním úspěšným 8.ročníkem prázdninového promítání pod širým nebem se postará velkolepá
projekce zbrusu nové dokumentární veselohry Jana a Adama Novákových Pušky, puky, pivo a psi. Film podávající téměř
šokující zprávu o armádním hokeji za socialismu má ambice pobavit i připomenout neblahou historii minulých let.

„Kde jinde uvést snímek o hokeji, než ve městě hokeje. Navíc v době, kdy na zimním stadionu probíhají Hokejové hry,“
vysvětluje zařazení filmu do programu šéf letního kina Tomáš Drechsler, který doufá, že se mu podaří propojit sportovní dění v
Aréně s tím kulturním, které celé léto probíhá v Tyršových sadech.

„Jde o netradiční snímek, který prostřednictvím dobových skvostů z archivu Armádního filmu a intimních rozhovorů se slavnými
hráči, jakými byli Jaroslav Holík, Josef Golonka, Jiří Holeček nebo Dominik Hašek přibližuje mentalitu československých
hokejových vojáků a důstojníků,“ popisuje celovečerní film, který se teprve chystá do distribuce. Pardubičtí diváci se tak jako
jedni z prvních dozvědí, jaké to bylo trénovat a hrát za armádní hokejové kluby, u jaké jednotky slavní hráči sloužili, co by dělali
v případě války, jak byli povyšováni, jak se museli ženit, či jak se na světové turnaje pašovalo sklo, vodka, peníze a puky skrz
Železnou oponu, aby se zpátky vozil prací prášek.

Sám autor a režisér zdůrazňuje, že nejde o klasický dokument, ale spíš o veselohru. „Pro komedii je ideální, když někdo
předstírá, že je něco, co ve skutečnosti není. Tohle funguje už od dob Aristofana. A Pušky, puky, pivo a psi jsou o tom, jak
hokejisté předstírají, že jsou vojáky, a jejich trenéři předstírají, že jsou důstojníky. Což mi přišlo jako dobrá metafora pro to, jak
to tady za komunistů chodilo,“ doplňuje ke svému dílu Jan Chicago Novák.

Pardubické publikum se s jeho tvorbou mělo možnost seznámit už v minulosti, a to díky snímku Občan Havel přikuluje, který se
s úspěchem promítal jak v Letním kině, tak v prostorách pivovaru.

Autogramiáda českých hokejistů v pardubickém Afi Paláci 

„Tentokrát však jde o něco zcela jiného. Pušky, puky, pivo a psi se nepodobá ani předchozím Novákovým dokumentům, ani
jeho knihám, jako byly Zatím dobrý, Milionový jeep, Samet a pára, Hic a kosa v Chicagu, ani jeho scénářům, natož divadelním
hrám. A přestože se může na první pohled zdát, že film řeší ryze mužskou a sportovní problematiku, určitě pobaví a dojme i
dámy. Jde totiž o velmi zajímavou sociologickou sondu do let nedávno minulých. Jde o příběh smutné doby plný životních
tragédií, z něhož běhá mráz po zádech,“ říká Drechsler.

Projekce začíná v Tyršových sadech devět hodin večer a Jan Ch. Novák ji přijede osobně uvést. „Účast tvůrců na promítání je
vždy příjemným zpestřením. Navíc Jan Novák je nesmírně sympatický člověk s neuvěřitelnými zážitky a množstvím fantastických
historek, které umí poutavě vyprávět, takže diváci si tento večer rozhodně užijí,“ slibuje Tomáš Drechsler.

Návštěva úspěšného česko-amerického filmaře, spisovatele a scenáristy, blízkého spolupracovníka Miloše Formana, převážně
žijícího ve Spojených státech, stojí také za změnou sobotního programu. Namísto plánované komedie Alice Nellis Revival
Pardubáky čeká dokument, Občan Václav Havel jede na dovolenou.

„Jan Novák nejezdí do Čech tak často, proto jsme využili jeho návštěvy a rozhodli se promítnout ne příliš známý, přesto
nesmírně zajímavý snímek, v němž se vydal s kamerou po stopách bývalého prezidenta a disidenta Václava Havla. Nesledoval
však jeho život, ale jednu jedinou cestu vedoucí z Prahy do Bratislavy, a to v srpnových dnech roku 1985. Ta trvala několik
dnů, neboť se při ní Havel zastavoval u přátel, jakými byli třeba Vlasta Chramostová nebo Eda Kriseová. Po celou dobu byl při
tom sledován tajnou policií, dvakrát zadržen a vyslýchán. Režisér se na této události pokusil ukázat, zejména americkému
publiku, co obnášel život disidenta v socialistickém Československu. Myslím, že není od věci si připomenout některé kusy naší
historie,“ vysvětluje nečekané nasazení filmu Drechsler.

Ovšem pardubické publikum nepřijde ani o slibovaný Revival. „Zahájíme jím příští ročník letního kina,“ uzavírá Tomáš
Drechsler a pozvolna začíná s přípravami na další, v pořadí již devátou sezonu, jedné z nejpopulárnějších prázdninových akcí
ve městě.

Vstup na projekce je již tradičně zcela zdarma a promítat se začíná v devět hodin večer. Pardubické novinky informoval Jan
Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina .

(ds, foto: arch.)

Více zpráv z regionu na Pardubickenovinky.cz

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 244 / 294

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/hokejiste-hasek-golonka-a-holik-miri-do-pardubic/
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 245 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


V kině bude Bettie Page
TISK , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (tum) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Letní tip Na dvě hodiny Pardubické  letní  kino  dnes nabízí snímek s názvem Ta známá Bettie Page. Vyprávění diváky z
nedělních kázání rázem přenese do New Yorku 50. let, kde Bettie řízením náhod začíná kariéru pin-up-girl. Pózuje před různými
fotografy a dostává zakázky v četných obskurních a dobře utajených studiích, neboť v této éře jsou pořádány nemilosrdné
hony na veškeré projevy nemravnosti. Film svým pojetím přesahuje rámec pouhé životopisné studie 

Kde Pardubické  letní  kino . Kdy: 21.00. 

Zpět

Bombova dcera se ocitne v Království lesních strážců
TISK , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (skl) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní
strana
Pardubice – Sezona v Pardubickém letním kině míří do finále. V Tyršových sadech se bude promítat už jen poslední čtyři
srpnové večery. 
„Dnes bude od devíti hodin večer na programu americký animovaný rodinný film Království lesních strážců, jenž měl světovou
premiéru v květnu,“ uvedl promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka s tím, že vstupné do biografu je jako vždy
zdarma. 
Sto dva minut trvající snímek je o bystré, statečné a tvrdohlavé sedmnáctileté dívce Mary, která prožije dobrodružství, o jakém
se jí nezdálo ani v nejdivočejším snu. 
„Po návratu do rodného domu se snaží sblížit se svým otcem Bombou, který se jí odcizil,“ přiblížil snímek promotér
Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 

Bomba zkoumá lesní mužíčky 

Maryin otec, svérázný a roztržitý profesor Bomba, je posedlý zkoumáním pozoruhodné civilizace drobných mužíčků žijících v
lesích. 
Mary s ním dochází trpělivost. Poté, co se kouzlem ocitne v tomto podivném lesním společenství, je ovšem nucena svůj pohled
přehodnotit. 
„Pokud se chce dostat zpátky domů, musí partičce zábavných zelených postaviček pomoci. Uvěřit v jejich tajuplný svět a
zachránit ho,“ prozradil promotér letního kina Jan Motyčka. 

Boj o záchranu lesa je bojem o svět lidí 

Boj o záchranu lesa se však promění v boj o lidský svět. Díky odvaze, kterou Mary prokáže, však získá zpátky nejen svého
otce, ale i nové přátele. Nově se spřátelí například s krásnou a bystrou královnou lesa Tarou, která vždy panuje s úctou a
vtipem. 
Také s obří housenkou Nim Galů, komediálním duem hlemýždě a slimáka Hňupa a Hruba, přičemž Hrub se považuje za
největšího lamače dámských srdcí v lese. 
V neposlední řadě sedmnáctiletá Mary získá za přítele ostříleného bojovníka Ronina. „Je to šéf elitní lesní jednotky se suchým
humorem, který je ochotný za svou královnu položit i život,“ dodal promotér Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
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Ze Soukromé vzpoury četaře Dominika Haška vznikl dokument Pušky, puky, pivo a psi
TISK , Datum: 28.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 9 , Autor: (td, mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Kultura východní čechy
Dokumentární veselohra Jana Nováka má premiéru dnes večer v Praze. Pardubická projekce se uskuteční v pátek v letním
kině 

Pardubice/Praha – Původně měla vzniknout Soukromá vzpoura četaře Dominika Haška. Nakonec se zrodily Pušky, puky, pivo a
psi. 
Řeč je o novém dokumentu známého režiséra a producenta Jana Nováka, který bude mít dnes večer slavnostní premiéru v
prostorách Nostického paláce v Praze. 
„Chtěl jsem vycházet z historky, jak Dominik Hašek odmítl v době vojenské služby v Jihlavě nastoupit proti svým rodným
Pardubicím. Postupem času jsem zjišťoval, že jen tento příběh by asi neunesl celý dokument. Když jsem pátral v archivech,
začal jsem objevovat další zajímavé věci, které se týkaly armádního hokeje,“ vysvětlil Jan Novák. 

Unikátní svědectví 

Jeho dokument tak podává unikátní svědectví o armádním hokeji v letech 1948 až 1989. A často z toho vychází groteska, plná
nečekaných objevů. „Mě do tanku nedostanete! Já jsem tady kvůli hokeji a ne abych si v tom vašem bordelu v tanku urazil
prsty,“ bouřil se například veliteli útvaru legendární obránce Jan Suchý, který to na vojně časem dotáhl až na majora. 
O svých potížích s vojenskou disciplínou,foukáním do balonku před tréninky, výjezdy na Západ i estébáckými „očky“ tu
vyprávějí více než dvě desítky nejlepších hokejistů tehdejšího Československa – od Gustava Bubníka přes Jozefa Golonku,
Milana Nového až po Dominika Haška. Tvůrcům se navíc podařilo před kamerou rozpovídat i klíčové stranické funkcionáře.
Svůj pohled na studenou válku zde líčí i někdejší náčelník generálního štábu Miroslav Vacek a o útěcích do „kapitalistické
ciziny“ hovoří rovněž plukovník Ivan Kodaj. 
„Hokej mě fascinuje od šesti let, když jsem na něj začal s tátou v Kolíně chodit. Sám jsem ho i hrál. Vžácích jsme si vždycky
jezdili do Pardubic pro nášup,“ zavzpomínal autor dokumentu Jan Novák. 
„Hokej pak hrály i moje děti, dcera dokonce za ženský národní tým. Mimo jiné i díky němu získala stipendium na prestižní
americké univerzitě v Princetonu,“ dodal tvůrce. 
„Proto pro mě bylo zážitkem povídat si s většinou legend československého hokeje,“ podotkl Jan Novák, jehož zajímalo i to,
jaké je to prodat zápas nebo paradoxy života za komunismu, třeba jak jedni z nejlepších sportovců na světě, kteří na Západě
nastupovali proti dolarovým milionářům, chodili na brigády do JZD a pašovali vodku do Švédska, aby mohli přivést manželkám
kvalitní prací prášek... 

Padesát hodin 

„Přišlo mi zajímavé vyprávět o době, v níž neustále někdo něco předstíral. Hokejisté předstírali, že jsou vojáci, trenéři, že
důstojníci. Byla to taková hezká metafora pro komunismus,“ pokračoval autor dokumentární veselohry Pušky, puky, pivo a psi. 

Do Pardubic v pátek 

„Natočili jsme zhruba padesát hodin materiálu, z nichž jsme do tohoto dokumentu použili jen sedmasedmdesát minut. Jednali
jsme i s Českou televizí a je možné, že by mohlo vzniknout dalších zhruba pět nebo šest půlhodinových tematických
zaměřených pořadů,“ nastínil Jan Novák. 
„Myslím, že výpovědní hodnota je poměrně vysoká. Hokejové legendy zde otevřeně mluví i o prodávání zápasů nebo o
týmových rituálech, kdy se kolektivní duch utužoval v česneku naloženým psem s bramborovým knedlíkem,“ prozradil autor
dokumentu, jehož pardubická premiéra se uskuteční už tento pátek od devíti hodin večer v letním kině v Tyršových sadech. 
„Je to logické i proto, že pořadatelé Pardubického  letního  kina  jsou zároveň oficiálními distributory tohoto mého snímku. Měl
jsem s nimi skvělou zkušenost, když jsem v Pardubicích uváděl svůj předchozí dokument Občan Havel přikuluje. Viděl jsem, že
jsou velmi schopní, a tak jsem jim nabídl, zda se nechtějí ujmout distribuce a oni souhlasili,“ vyjádřil se tvůrce, který v
Pardubicích i natáčel. „Mluvili jsme zde rovněž s dalšími pardubickými hokejisty. Kromě Dominika Haška to byl například
František Musil, který v dokumentu vypráví i o tom, jak vypadala jeho emigrace. Hovořili jsme i s Robertem Vršanským a
Martinem Střídou, ale to bylo ještě v době, kdy jsme předpokládali, že vznikne dokument o Dominiku Haškovi,“ uzavřel filmový
tvůrce, jenž s rodiči v roce 1969 emigroval a od roku 1970 žil v Americe. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   REŽISÉR JAN NOVÁK zavítá znovu do Pardubic už v pátek, kdy v letním kině uvede svůj film Pušky, puky, pivo a
psi.
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Ta známá Bettie Page bude dnes večer v letním kině
TISK , Datum: 29.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: Karolína Frýdová , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Pardubicko
Modelka se proslavila jako pinup girl. Pózovala na masově produkovaných fotografiích 

Pardubice – Jednu z posledních možností navštívit letos Pardubické  letní  kino  budou mít diváci dnes večer. 
Od jednadvaceti hodin se bude v Tyršových sadech zadarmo promítat americké životopisné drama s názvem Ta známá Bettie
Page, v originále The Notorious Bettie Page. „Notorious znamená v angličtině známý i neblaze proslulý, a právě s tímto
dvojsmyslným významem si film pohrává,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. 

New York 50. let 

Hlavní hrdinka Bettie Page, kterou ztvárnila herečka Gretchen Mol, vyrůstala v Tennessee 30. a 40. let dvacátého století, v
ovzduší konzervativismu a silného náboženského cítění. 
V 50. letech Bettie Page řízením náhod začala kariéru pinup girl, modelky, která pózuje na masově produkovaných fotografiích
před různými fotografy a dostávala zakázky v četných obskurních a dobře utajených studiích, neboť v této éře byly pořádány
nemilosrdné hony na veškeré projevy nemravnosti. 
Režisérka Mary Harron představila Bettie jako krásnou a cudnou venkovskou naivku, která touží po hvězdné kariéře a vůbec
nechápe, k čemu je zneužívána. Film tak přesahuje rámec životopisné studie a nabízí s nadhledem pojednaný příběh
nereflektované existence. Zaujme retroatmosférou, melodramatickou stylizací a hereckými výkony Gretchen Molové a Lili
Taylorové v roli fotografky. 

Dokument o hokeji 

Zítra se diváci mohou těšit na novou českou dokumentární komedii o hokeji Pušky, puky, pivo a psi. Poslední srpnový večer
bude letní kino promítat dokument Občan Václav Havel jede na dovolenou, v němž tehdy budoucí prezident objížděl republiku
ve volkswagenu. 
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V Čechách je lepší pivo a víc srandy, říká režisér Novák
TISK , Datum: 30.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 3 , Autor: Martin Ťopek , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Nový dokumentární film Pušky, puky, pivo a psi dnes v letním kině v Tyršových sadech na pardubické premiéře uvede autor
snímku režisér Jan Chicago Novák. Pardubičtí lidé už mohli v Americe působícího umělce vidět na dvou speciálních projekcích
v pivovaru a nemocnici. 

PARDUBICE Dokumentární režisér a spisovatel Jan Novák emigroval před téměř pětačtyřiceti lety do amerického Chicaga.
Město mu přirostlo k srdci natolik, že si ho dal do svého uměleckého jména. 
Blízký spolupracovník Miloše Formana ale není neznámý ani v Pardubicích. V rábci Febiofestu uvedl na speciální projekci svůj
dokument Občan Havel přikuluje a v pardubické nemocncici uvedl Formanův film Přelet nad hnízdem kukačky, na jehož výrobě
se také podílel. „Přesto je můj vztah k Pardubicím poněkud ambivalentní,“ říká Jan Chicago Novák. 

* V čem spočívá onen ambivalentní vztah? 

To ještě z dob, kdy jsem hrál hokej za Tatru Kolín. Vyrazili jsme na zápas do Pardubic, dostali jsme dardu a jeli zase zpátky do
Kolína. Ale také jsem se znal s pardubickým malířem Jirkou Lacinou, od něhož mám doma dva obrazy. A zažil s ním v
Pardubicích několik nádherných nočních tahů. 

* V pátek budete v našem městě opět. V letním kině uvedete váš nový dokument Pušky, puky, pivo a psi o životě hokejistů za
socialismu. 

Moji ambicí bylo natočit dokumentární veselohru z doby, kdy hokejisté byli vojáci a trenéři důstojníci. A já jsem chtěl, aby se
divák mohl zasmát tomu, jak bylo tehdy absurdní, když všichni předstírali, jak pracují. 

* Nicméně se děj odehrává ve smutné době. 

Při natáčení jsme zjistili i závažné věci. Třeba o tom, jak chtěli hokejisté emigrovat, ale coby vojáci byli hlídáni, aby
nedezertovali. Ale máme tam i ukázky z archivu armádního filmu, kde člověk najde i komické prvky. Socialistická propaganda
byla tehdy tak bezostyšná, že se tomu dnes člověk směje. 

* Říkal jste, že jste sám hrál hokej. Přistupoval jste k natáčení z pozice znalce hokejového prostředí? 

Já hrál jenom za Kolín, ale je pravda, že naše rodina hokejem žije, třeba moje dcera hraje hokej profesionálně ve Švýcarsku.
Myslím, že jsem k natáčení přistupoval z pozice člověka, který o tom ví více než běžní lidé. 

* V pardubickém letním kině nebudete poprvé, co říkáte na tento pardubický fenomén? 

Myslím, že je to úplně skvělé. Pro mě je hrozně fajn sledovat film a popíjet u toho příjemné pohonné látky. Musíte mít nějakou
osvícenou radu města nebo někoho, kdo to platí, ale když jsem ve vašem kině jednou byl, tak jsem zce la nepokrytě čuměl,
nikdy jsem nic takového nezažil. 

* O vás je známo, že žijete střídavě v Americe a v Čechách. Kde jste teď doma? 

Teď v Čechách, i když jsem jednou nohou stále v USA. V Chicagu mám dům, který je teď pronajatý, ale tady se mi žije líp. Je
tady lepší pivo a víc srandy. 

* Nicméně vztah k Chicagu asi zůstal, když jeho název používáte ve svém jménu. 

Potřeboval jsem se odlišit od Janů Nováků. Ve spisovatelské branži je to strašný jméno. A když jsem začal natáčet dokumenty,
tak se ukázalo, že už jsou zde dva Janové Novákové velmi dobře etabovaní. Jeden se tedy jmenuje Ján, ale to nic neměnilo na
tom, že bylo třeba se nějak odlišit. 

* Dá se očekávat, že za rok za dva uvedete v Pardubicích další z vašich premiér? Na čem pracujete? 

Uvidíme, teď se roztáčí film o bratrech Mašínech, takže asi tak za dva roky možná ... Ale nechci se o tom moc rozpovídat, aby
se to celé ještě nějak nezvrtlo. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: Tomáš Kubelka
Foto popis:   Režisér Jana Novák se svým synem Adamem natočili dokumentární veselohru o profesionálních životě hokejistů
za socialismu.
Foto autor:   Foto: MAFRA
Foto popis:   Vladimír Růžička Jedním z těch, kteří vzpomínají na hokej za socialismu, je také kouč Slávie a bývalý trenér
reprezentace.
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Pardubické  letní  kino  přichystalo na dnešní večer malý hokejový svátek
TISK , Datum: 30.08.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pad) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Hokejové legendy Hašek, Golonka a Holík míří do Pardubic. Díky premiéře dokumentu Pušky, puky, pivo a psi 

Pardubice – Pardubice a hokej patří odjakživa k sobě, stejně jako Praha a Karlův most. Důkazem toho je i chystaná dnešní
premiéra v letním kině. O slavnostní tečku za letošním úspěšným osmým ročníkem prázdninového promítání pod širým nebem
se postará velkolepá projekce nové dokumentární veselohry Jana a Adama Novákových Pušky, puky, pivo a psi. 

Jak pašovali sklo 

Film podávající téměř šokující zprávu o armádním hokeji za socialismu má ambice pobavit i připomenout neblahou historii
minulých let. 
„Kde jinde uvést snímek o hokeji než ve městě hokeje? Navíc v době, kdy se v ČEZ Areně konají České hokejové hry,“
vysvětluje zařazení filmu do programu šéf letního kina Tomáš Drechsler a doufá, že se mu podaří propojit sportovní dění v
aréně s tím kulturním, které celé prázdniny hostí Tyršovy sady. 
„Jde o netradiční snímek, který prostřednictvím dobových skvostů z archivu Armádního filmu a intimních rozhovorů se slavnými
hráči, jakými byli Jaroslav Holík, Josef Golonka, Jiří Holeček nebo Dominik Hašek, přibližuje mentalitu československých
hokejových vojáků a důstojníků,“ popisuje film, který se chystá do distribuce. 
Pardubičtí diváci se tak jako jedni z prvních dozvědí, jaké to bylo trénovat a hrát za armádní hokejové kluby, u jaké jednotky
slavní hráči sloužili, co by dělali v případě války, jak byli povyšováni, jak se museli ženit či jak se na světové turnaje pašovalo
sklo, vodka, peníze a puky skrz Železnou oponu, aby se zpátky vozil prací prášek. 
Sám autor a režisér zdůrazňuje, že nejde o klasický dokument, ale spíše o veselohru. „Pro komedii je ideální, když někdo
předstírá, že je něco, co ve skutečnosti není. Tohle funguje už od dob Aristofana. A Pušky, puky, pivo a psi jsou o tom, jak
hokejisté předstírají, že jsou vojáky, a jejich trenéři předstírají, že jsou důstojníky, což mi přišlo jako dobrá metafora toho, jak to
tady za komunistů chodilo,“ doplňuje režisér Jan Novák. 
Pardubické publikum se s jeho tvorbou mělo možnost seznámit už v minulosti, a to díky snímku Občan Havel přikuluje, který se
s úspěchem promítal jak v letním kině, tak v prostorách pivovaru. 
„Tentokrát však jde o něco jiného. Film Pušky, puky, pivo a psi se nepodobá ani předchozím Novákovým dokumentům, ani jeho
knihám, jako byly Zatím dobrý, Milionový jeep, Samet a pára, Hic a kosa v Chicagu, ani jeho scénářům, natož divadelním hrám.
A přestože se může na první pohled zdát, že film řeší ryze mužskou a sportovní problematiku, určitě pobaví a dojme i dámy. Jde
o velmi zajímavou sociologickou sondu do let nedávno minulých. Je to příběh smutné doby plný životních tragédií, ze kterých
běhá mráz po zádech,“ říká šéf kina. 

Začátek ve 21 hodin 

Projekce začíná v Tyršových sadech v devět hodin večer a Jan Novák ji přijede osobně uvést. „Účast tvůrců na promítání je
příjemným zpestřením. Jan Novák je nesmírně sympatický člověk s neuvěřitelnými zážitky a množstvím fantastických historek,
které umí poutavě vyprávět,“ uzavírá Tomáš Drechsler. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   DO PARDUBICKÉHO  LETNÍHO  KINA  zavítá dnes večer do Tyršových sadů filmový režisér a producent Jan
Novák.
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Premiéra filmu o hokejistech
TISK , Datum: 30.08.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Letní tip Na dvě hodiny 

Pardubické  Letní  kino  Pernštějn dnes uvede premiéru dokumentárního filmu Jana a Adama Novákových Pušky, puky, pivo a
psi. Snímek mapuje život profesionálních hokejistů za éry „rozvinutého“ socialismu. Prostřednictvím dobových skvostů z archivu
Armádního filmu a intimních rozhovorů se slavnými hráči, jakými byli Jaroslav Holík, Josef Golonka, Jiří Holeček nebo Dominik
Hašek, přibližuje mentalitu československých hokejových vojáků a důstojníků. Sám autor a režisér Jan Chicago Novák
zdůrazňuje, že nejde o klasický dokument, ale spíš o veselohru. Tvůrce se dnes osobně dostaví do letního kina na uvedení
premiéry. 
Kde: Letní kino Tyršovy sady Kdy: 21.00 hodin » Rozhovor s režisérem Janem Novákem čtěte na straně B3 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 254 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 255 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


V Čechách je lepší pivo a víc srandy, říká režisér filmu o hokeji Novák URL
WEB , Datum: 30.08.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988
Novou dokumentární veselohru o profesionálních hokejistech za socialismu s názvem Pušky, puky, pivo a psi uvede v pátek v
letním kině v Tyršových sadech na pardubické premiéře autor snímku režisér Jan Chicago Novák.

Dokumentární režisér a spisovatel emigroval před téměř pětačtyřiceti lety do amerického Chicaga. Město mu přirostlo k srdci
natolik, že si ho dal do svého uměleckého jména. 

Blízký spolupracovník Miloše Formana ale není neznámý ani v Pardubicích. V rámci Febiofestu uvedl na speciální projekci svůj
dokument Občan Havel přikuluje a v pardubické nemocnici uvedl Formanův film Přelet nad kukaččím hnízdem, na jehož výrobě
se také podílel.

"Přesto je můj vztah k Pardubicím poněkud ambivalentní," říká Jan Chicago Novák. 

V čem spočívá onen ambivalentní vztah?
To ještě z dob, kdy jsem hrál hokej za Tatru Kolín. Vyrazili jsme na zápas do Pardubic, dostali jsme dardu a jeli zase zpátky do
Kolína. Ale také jsem se znal s pardubickým malířem Jirkou Lacinou, od něhož mám doma dva obrazy. A zažil s ním v
Pardubicích několik nádherných nočních tahů. 

V pátek budete v našem městě opět. V letním kině uvedete váš nový dokument Pušky, puky, pivo a psi o životě hokejistů za
socialismu.
Moji ambicí bylo natočit dokumentární veselohru z doby, kdy hokejisté byli vojáci a trenéři důstojníci. A já jsem chtěl, aby se
divák mohl zasmát tomu, jak bylo tehdy absurdní, když všichni předstírali, jak pracují. 

Nicméně se děj odehrává ve smutné době.
Při natáčení jsme zjistili i závažné věci. Třeba o tom, jak chtěli hokejisté emigrovat, ale coby vojáci byli hlídáni, aby
nedezertovali. Ale máme tam i ukázky z archivu armádního filmu, kde člověk najde i komické prvky. Socialistická propaganda
byla tehdy tak bezostyšná, že se tomu dnes člověk směje. 

Říkal jste, že jste sám hrál hokej. Přistupoval jste k natáčení z pozice znalce hokejového prostředí?
Já hrál jenom za Kolín, ale je pravda, že naše rodina hokejem žije, třeba moje dcera hraje hokej profesionálně ve Švýcarsku.
Myslím, že jsem k natáčení přistupoval z pozice člověka, který o tom ví více než běžní lidé. 

V pardubickém letním kině nebudete poprvé, co říkáte na tento pardubický fenomén?
Myslím, že je to úplně skvělé. Pro mě je hrozně fajn sledovat film a popíjet u toho příjemné pohonné látky. Musíte mít nějakou
osvícenou radu města nebo někoho, kdo to platí, ale když jsem ve vašem kině jednou byl, tak jsem zcela nepokrytě čuměl,
nikdy jsem nic takového nezažil. 

O vás je známo, že žijete střídavě v Americe a v Čechách. Kde jste teď doma?
Teď v Čechách, i když jsem jednou nohou stále v USA. V Chicagu mám dům, který je teď pronajatý, ale tady se mi žije líp. Je
tady lepší pivo a víc srandy. 

Nicméně vztah k Chicagu asi zůstal, když jeho název používáte ve svém jménu.
Potřeboval jsem se odlišit od Janů Nováků. Ve spisovatelské branži je to strašný jméno. A když jsem začal natáčet dokumenty,
tak se ukázalo, že už jsou zde dva Janové Novákové velmi dobře etablovaní. Jeden se tedy jmenuje Ján, ale to nic neměnilo na
tom, že bylo třeba se nějak odlišit. 

Dá se očekávat, že za rok za dva uvedete v Pardubicích další z vašich premiér? Na čem pracujete?
Uvidíme, teď se roztáčí film o bratrech Mašínech, takže asi tak za dva roky možná ... Ale nechci se o tom moc rozpovídat, aby
se to celé ještě nějak nezvrtlo. 
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Finiš letního kina. V hlavní roli dokumenty
TISK , Datum: 02.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura
východní čechy
TOMÁŠ DVOŘÁK Pardubice – Letošní sezona Pardubického  letního  kina , které zcela zdarma promítalo po celou dobu
prázdnin v Tyršových sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy, je úspěšně za námi.
Atraktivní tituly přilákaly do romantického prostředí městského parku opět několik tisíc návštěvníků. „Jsme rádi, že Pardubické
letní  kino  znovu jasně dokázalo, že má ve městě své místo. Všem, kdo nás letos podpořili, bychom chtěli upřímně poděkovat.
Bez partnerů a fanoušků by náš projekt určitě nemohl být nejnavštěvovanějším kulturním počinem v Pardubickém kraji,“ řekl za
provozovatele Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler, jemuž přizvukoval i Leoš Kvapil, předseda představenstva
pardubického pivovaru, který byl hlavním partnerem prázdninových projekcí pod širým nebem.
„Návštěvnost Pardubického  letního  kina  byla opět velmi dobrá. I proto chceme pokračovat v další spolupráci,“ potvrdil Leoš
Kvapil.
O finále letošní sezony se v Tyršových sadech postaraly zajímavé dokumenty režiséra Jana Nováka Pušky, puky, pivo a psi a
Občan Václav Havel jede na dovolenou.
„Dokument je vždycky dobrodružství. Člověk nikdy na začátku neví, co nakonec vznikne,“ sdělil Jan Novák.
„Opět mě příjemně překvapilo, kolik lidí přišlo do Pardubického  letního  kina  na dokument. Obyvatelé i návštěvníci Pardubic
zkrátka znovu nezklamali,“ sdělil známý moderátor Roman Víšek.

Zpět

Finiš letního kina patřil dokumentům
TISK , Datum: 02.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Letošní sezona Pardubického  letního  kina , které zcela zdarma promítalo po celou dobu prázdnin v Tyršových
sadech atraktivní domácí i zahraniční filmy, je úspěšně za námi. O finále se postaraly zajímavé dokumenty režiséra Jana
Nováka.
...12

Zpět

Tečku obstaral hokej
TISK , Datum: 05.09.2013 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 3 , Vytištěno: 821 575 , Čtenost: 866 353 , Rubrika: Pardubicko

Foto autor:   FOTO / TOMÁŠ KUBELKA
Foto popis:   Promítačka v Pardubickém letním kině o víkendu nadobro zhasla. o závěr osmého ročníku úspěšného projektu
promítání pod širou oblohou v Tyršových sadech se postaraly hned dva snímky režiséra Jana nováka. sám novák přijel do
Pardubic představit svůj nový dokumentární snímek o armádním hokeji za socialismu Pušky, puky, pivo a psi, který se teprve
chystá do distribuce, a také letní dokument Václav havel jede na dovolenou.
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Letní kino skončilo, ale začíná Filmový klub
TISK , Datum: 09.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 12 , Autor: Iveta Koubková , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 ,
Rubrika: Kultura
Pardubice – Sezona Pardubického  letního  kina  skončila, ale ani na podzim bez filmů nebudete. Filmový klub totiž pro
zájemce připravil nejen na měsíce září a říjen další várku snímků různého druhu. 

Padesátileté výročí 

A aby toho nebylo málo, letošní rok je jubilejním. „V září je tomu přesně padesát let od ustavující schůze, na níž se naši ‚otcové
zakladatelé‘ rozhodli založit v Pardubicích Filmový klub. První představení se pak konalo v listopadu roku 1963. O případné
projekci, věnované tomuto výročí, budeme veřejnost včas informovat,“ konstatoval předseda Filmového klubu Pardubice
RomanMarčák. 
Klub návštěvníkům pardubického multikina CineStar představí jako první v sezoně snímek Pěna dní. Projekce se bude konat
už dnes od 18.30 hodin v sále číslo 6. 

Stejný čas i den 

„Stejně jako v předchozích letech, i letos se bude promítat každé pondělí od půl sedmé večer, kromě 28. října, kdy je Státní
svátek a klub hrát nebude. Mezi vybranými filmy se objeví například Pozice dítěte, Sněhurka: Jiný příběh, Hypnotizér, Diaz:
Neuklízej tu krev, Post tenebras lux nebo Třetí poločas,“ informoval o programuRomanMarčák. 
Tato sezona bude mít také jednu novinku. „Sestavili jsme anonymní dotazník, kde se diváků ptáme na různé věci ohledně
fungování Filmového klubu Pardubice,“ uzavřel RomanMarčák. 

Zpět

Anketa: Překvapil vás něčím prezident?
TISK , Datum: 14.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Včera zakončil prezident České republiky Miloš Zeman návštěvu Pardubického kraje. V Pardubicích se objevil ve
středu,kdysi pohovořil s krajskými radními, popovídal si se studenty na Gymnáziu Dašická, mluvil s pracovníky Explosie, se
starosty městských obvodů a dal se všanc i občanům Pardubic při mítinku na Pernštýnském náměstí. Na závěr prvního dne se
Miloš Zeman setkal s osobnostmi Pardubického kraje na zámku. Zeptali jsme se Víkendové poroty, jestli a čím je prezident
překvapil.

Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla NE. Nepřekvapil, ale utvrdil v tom, že je schopný člověk a že to, co říká, myslí
vážně a chce věci dotáhnout do konce.

Jan Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina  NE. Nemohl mě ničím překvapit, protože to bylo mé první osobní setkání s
hlavou státu v životě, neměl jsem srovnání.

Petr Králíček, starosta Městského obvodu Pardubice 6 NE. Svým chováním i mluvou je opravdu velmi „lidský“. A opět
zabodoval i svými citáty, slogany či hláškami z filmů...
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Anketa: Jakou máte vzpomínku na léto?
TISK , Datum: 21.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Rok 2013 sice už pomalu vítá další roční období, a to podzim, ale mnozí z nás ještě stále nosí v hlavě zážitky z
léta, jež zažily při radovánkách na sluníčku, které v současné době tak postrádáme. Mnozí měli léto naplněné spoustou práce,
jiní byli na dovolených jak na území České republiky, tak rovněž v zahraničí. Někteří se opalovali a koupali na mořských plážích
a v oceánu, jiní preferovali horské pochody. Zeptali jsme se členů Víkendové poroty Pardubického deníku, jakou mají
vzpomínku na léto. 
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Letošní léto jsem strávil vzhledem k horku na mé chalupě u lesa s
bazénem. 
Jan Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina  Samozřejmě promítání v Tyršových sadech, kde jsem strávil asi 70 dní v
letním kině. 
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Stěhování se do prostor nad pardubické infocentrum. 

Zpět
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Letní kino hlásí díky počasí rekordní sezonu
TISK , Datum: 24.09.2013 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (mat) , Vytištěno: 171 085 , Prodáno: 144 292 , Čtenost: 612 533 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Pardubické  letní  kino  Pernštejn má za sebou další, v pořadí již osmý ročník. Poté, co z Tyršových sadů zmizely
lavičky, altánky a promítací kabina, hlásí pořadatelé hned několik letošních rekordů. 
Tím prvním je největší počet představení. „Počasí nám letos nepřálo pouze čtyři dny. Navíc jsme s projekcí začínali dříve, již
28. června. Z plánovaných pětašedesáti představení jich tak proběhlo jedenašedesát,“ pochvaluje si šéf Pardubického
letního  kina  Tomáš Drechsler. 
Další překonané číslo je celková návštěvnost. Ta se přehoupla přes dosavadní průměr padesát tisíc diváků, nejvíce lidí přišlo
na Atlas mraků. Velkou oblibu si i letos držely animované příběhy a komedie, které přilákaly do kina stovky dětí i s rodiči. 
Novinkou byly pravidelné čtvrtky s HBO. Díky spolupráci s touto americkou televizní stanicí se tak týden co týden po celé
prázdniny na plátně objevovala řada snímků, které v českých kinech doposud nebyly a ani nebudou k vidění. „Rozhodnutí
provozovatele filmového kanálu uvést v Pardubickém letním kině své filmy bylo výjimečné. HBO svoje původní snímky v Česku
do distribuce většinou vůbec nepouští. I proto bychom v tomto projektu chtěli do budoucna pokračovat,“ dodal Tomáš
Drechsler. Kino je také známé oficiálními návštěvami z řad herců a režisérů. 
Úvodní večer patřil východočeské novinářce a režisérce Sylvii Dymákové. Její film Šmejdi si posvítil na nekalé praktiky
pochybných prodejců a vyvolal silnou vlnu emocí, která vyvrcholila spontánní podpisovou akcí petice zaměřené proti všem
obchodnickým „šmejdům“. 
Oproti minulým ročníkům měl tento ještě jedno prvenství. Lze ho označit za nejklidnější. „Pokud jde o nějaké výtržnosti či
problémy, nezaznamenali jsme žádný větší incident. Velkou zásluhu na tom má městská policie,“ řekl Drechsler. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: archiv MAFRA
Foto popis:   Letní kino V těchto dnech se definitivně odstěhovalo z Tyršových sadů. Hlasí však několik překonaných rekordů.
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Osmá sezona letního kina přinesla několik prvenství
TISK , Datum: 25.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: Jan Motyčka , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko/U nás doma
Ohlas

Pardubice – Téměř ideální počasí, šedesátka kvalitních filmů, komfortní zázemí, romantická atmosféra městského parku a
především více než padesát tisíc nadšených a spokojených návštěvníků. Zdá se, že osmý ročník jedné z nejoblíbenějších
prázdninových akcí, Pardubického  letního  kina  Pernštejn, se nemohl vydařit lépe. Není tedy divu, že si může připsat hned
několik prvenství.

Šest desítek večerů

Tím prvním je největší počet odpromítaných představení. „Počasí nám letos výrazně nepřálo pouze čtyři dny. Navíc jsme s
projekcí začínali dříve, již 28. června. Z plánovaných pětašedesáti představení se jich tak uskutečnilo jedenašedesát,“
pochvaluje si šéf Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler.
Kromě toho byla návštěvnost jednou z největších, které letní kino pamatuje.
„Nádherný červenec nám hodně přál, lidí chodilo skutečně mnoho. Ke konci srpna už to bylo o něco horší. Nicméně si troufám
odhadnout, že celková návštěvnost činila zhruba padesát tisíc diváků. Nejvíce lidí dorazilo na Atlas mraků. Stejně jako minulý
rok, i letos hodně táhla komedie Miroslava Šmídmajera Probudím se včera a velkou oblibu si tradičně držely i animované
příběhy a komedie,“ dodává Tomáš Drechsler.
A našlo se něco i pro náročnější diváky – například další ročník Polského filmového léta. Pořadatelé připravili také jednu
novinku, a to pravidelné čtvrtky s HBO ve spolupráci s touto televizní stanicí.
„Rozhodnutí provozovatele prémiového filmového kanálu uvést v Pardubickém letním kině své filmy bylo výjimečné. HBO svoje
původní snímky v České republice do kinodistribuce většinou vůbec nepouští. Byť šlo o filmy a dokumenty spíše pro
fajnšmekry, své příznivce si rozhodně našly. I proto bychom v tomto projektu chtěli do budoucna pokračovat,“ tvrdí Tomáš
Drechsler.
Letní atrakci, již ministerstvo kultury zařadilo na svůj seznam, navštívila i řada hostů a osobností, jako novinářka, režisérka a
autorka filmu Šmejdi Silvie Dymáková či režisér Miroslav Šmídmajer s komedií Probudím se včera.
„Miroslav Šmídmajer navíc využil příjemného prostředí letního kina k osobní schůzce se spisovatelem Ladislavem Pecháčkem,
autorem populární pentalogie o básnících. Celý večer se ho pak snažil přesvědčit, aby pokračoval v psaní příběhu
legendárního Štěpána Šafránka,“ podotýká šéf kina.
Nechyběl ani program pro sportovní fanoušky.

Něco pro každého

Kryštof Šefr představil „koňácký“ dokument Váňa věnovaný mnohonásobnému vítězi legendární Velké pardubické a závěr
letošního ročníkupatřilčeskoamerickému režiséru Janu Ch. Novákovi a jeho zbrusu novému sportovnímu dokumentu Pušky,
puky, pivo a psi popisujícímu poměry v československém hokeji za komunismu. Jeho druhým snímkem v letním kině pak byl
Občan Václav Havel jede na dovolenou.
Všechny tyto snímky si mohli návštěvníci letního kina opět užít v prostředí Tyršových sadů.
„V Pardubicích není vhodnější místo. Letní kino sem jednoznačně patří,“ říká spokojeně Tomáš Drechsler, podle kterého hraje
klíčovou roli také podpora pardubického magistrátu. Nejen, že kino slavilo úspěch, ale zároveň se letošní ročník stal tím
nejklidnějším. „Nezaznamenali jsme žádný větší incident. Velkou zásluhu na tom má městská policie. Spolupráce s ní funguje
řadu let. Také problémy s hlukem, které provázely úvodní ročníky, byly minimalizovány instalací protihlukové stěny,“ uzavírá
hodnocení osmé sezony Tomáš Drechsler.

Region vydání: Východní Čechy
O autorovi: Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina
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Jaké bylo letní kino v Tyršových sadech
TISK , Datum: 25.09.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Téměř ideální počasí, šedesátka filmů, komfortní zázemí, romantická atmosféra městského parku a padesát tisíc
diváků. Takové bylo Pardubické  letní  kino .... 8
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Rekordní léto kina. Nejnavštěvovanější, nejsušší, nejklidnější URL
WEB , Datum: 28.09.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Martin Ťopek , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  Pernštejn má za sebou další, v pořadí již osmý ročník. Poté, co z Tyršových sadů zmizely lavičky,
altánky a promítací kabina, hlásí pořadatelé hned několik letošních rekordů.

Tím prvním je největší počet představení. "Počasí nám letos nepřálo pouze čtyři dny. Navíc jsme s projekcí začínali dříve, již
28. června. Z plánovaných pětašedesáti představení jich tak proběhlo jednašedesát," pochvaluje si šéf Pardubického  letního
kina  Tomáš Drechsler. do PC pro iPad 

Další překonané číslo je celková návštěvnost. Ta se přehoupla přes dosavadní průměr padesát tisíc diváků, nejvíce lidí přišlo
na Atlas mraků. Velkou oblibu si i letos držely animované příběhy a komedie, které přilákaly do kina stovky dětí i s rodiči. 

Novinkou byly pravidelné čtvrtky s HBO. Díky spolupráci s touto americkou televizní stanicí se tak týden co týden po celé
prázdniny na plátně objevovala řada snímků, které v českých kinech doposud nebyly a ani nebudou k vidění. Film Šmejdi
vyvolal emoce 

"Rozhodnutí provozovatele filmového kanálu uvést v Pardubickém letním kině své filmy bylo výjimečné. HBO svoje původní
snímky v Česku do distribuce většinou vůbec nepouští. I proto bychom v tomto projektu chtěli do budoucna pokračovat," dodal
Tomáš Drechsler. Kino je také známé oficiálními návštěvami z řad herců a režisérů. 

Úvodní večer patřil východočeské novinářce a režisérce Sylvii Dymákové. Její film Šmejdi si posvítil na nekalé praktiky
pochybných prodejců a vyvolal silnou vlnu emocí, která vyvrcholila spontánní podpisovou akcí petice zaměřené proti všem
obchodnickým "šmejdům". 

Oproti minulým ročníkům měl tento ještě jedno prvenství. Lze ho označit za nejklidnější.

"Pokud jde o nějaké výtržnosti či problémy, nezaznamenali jsme žádný větší incident. Velkou zásluhu na tom má městská
policie," řekl Drechsler. 
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Dětská léčebna v Janských Lázních otevřela biograf URL
WEB , Datum: 05.10.2013 , Zdroj: prvnizpravy.cz , RU / den: 8 000
Ještě nedávno to vypadalo, že dětská léčebna Vesna v Janských Lázních natrvalo osiří. Dnes je jasné, že ruch v ní rozhodně
hned tak neustane. Naopak. Nové vedení lázní v čele s ředitelem Josefem Šimurdou se rozhodlo znovuotevřít kdysi fungující
kinosál.

Dříve minimálně využívaný kinosál bude nově promítat zdarma každý den od 15:30 hodin filmy pro děti z české i zahraniční
produkce. Kino bude zatím promítat pro malé pacienty, do budoucna by v něm mohly najít vyžití i další děti.

„Našim cílem je nejen oživit dnes nevyužité prostory bývalého kinosálu, ale hlavně zpříjemnit pobyt všem pacientům a vytvořit z
léčebny pulzující veřejný prostor. Vždyť návštěva kina je přeci hlavně o vzájemném setkávání, zábavě, inspiraci, zážitcích,
dobré náladě a radosti. A veselá mysl, jak známo, je půl zdraví,“ říká k projektu ředitel léčebného areálu Josef Šimurda.

Kromě pravidelného promítání se děti budou v kině setkávat i se známými osobnosti ze světa filmu. Už v polovině listopadu jim
jednu ze svých pohádek přijede představit režisér Zdeněk Troška.

"Máme v plánu kinosál otevřít i dětem žijícím v Janských Lázních, pro které v obci není příliš možností zábavy," říká prozatímní
ředitel Janských Lázní Josef Šimurda.

Na novém projektu se mimo jiných podílí také zkušený tým společnosti Cinema Time s bohatými zkušenostmi v oblasti
provozování mobilních kin. „Je pravdou, že v poslední době se biografy spíše zavírají. Rozhodně to ale není tím, že by mezi
lidmi o projekce nebyl zájem. Dobré kino si své diváky vždycky najde,“ říká šéf Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler,
který se rozhodl „lázeňákům“ se startem biografu pomoci. A moc dobře ví, o čem mluví. Jeho prázdninový biograf pod širým
nebem se za osm let stal nejnavštěvovanější akcí v kraji a pyšní se denní návštěvností okolo tisíce diváků. V janských Lázních
věří, že se jim podaří na tento úspěch navázat.

KSČM: Pane ministře, zachraňte nejen Vesnu!

(jv,foto:vesna)

Více z regionu na Kralovehradeckenovinky.cz
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Dětská léčebna v Janských Lázních otevřela biograf URL
WEB , Datum: 05.10.2013 , Zdroj: kralovehradeckenovinky.cz , RU / den: 40 000
Ještě nedávno to vypadalo, že dětská léčebna Vesna v Janských Lázních natrvalo osiří. Dnes je jasné, že ruch v ní rozhodně
hned tak neustane. Naopak. Nové vedení lázní v čele s ředitelem Josefem Šimurdou se rozhodlo znovuotevřít kdysi fungující
kinosál.

Dříve minimálně využívaný kinosál bude nově promítat zdarma každý den od 15:30 hodin filmy pro děti z české i zahraniční
produkce. Kino bude zatím promítat pro malé pacienty, do budoucna by v něm mohly najít vyžití i další děti.

„Našim cílem je nejen oživit dnes nevyužité prostory bývalého kinosálu, ale hlavně zpříjemnit pobyt všem pacientům a vytvořit z
léčebny pulzující veřejný prostor. Vždyť návštěva kina je přeci hlavně o vzájemném setkávání, zábavě, inspiraci, zážitcích,
dobré náladě a radosti. A veselá mysl, jak známo, je půl zdraví,“ říká k projektu ředitel léčebného areálu Josef Šimurda.

Kromě pravidelného promítání se děti budou v kině setkávat i se známými osobnosti ze světa filmu. Už v polovině listopadu jim
jednu ze svých pohádek přijede představit režisér Zdeněk Troška.

"Máme v plánu kinosál otevřít i dětem žijícím v Janských Lázních, pro které v obci není příliš možností zábavy," říká prozatímní
ředitel Janských Lázní Josef Šimurda.

Na novém projektu se mimo jiných podílí také zkušený tým společnosti Cinema Time s bohatými zkušenostmi v oblasti
provozování mobilních kin. „Je pravdou, že v poslední době se biografy spíše zavírají. Rozhodně to ale není tím, že by mezi
lidmi o projekce nebyl zájem. Dobré kino si své diváky vždycky najde,“ říká šéf Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler,
který se rozhodl „lázeňákům“ se startem biografu pomoci. A moc dobře ví, o čem mluví. Jeho prázdninový biograf pod širým
nebem se za osm let stal nejnavštěvovanější akcí v kraji a pyšní se denní návštěvností okolo tisíce diváků. V janských Lázních
věří, že se jim podaří na tento úspěch navázat.

KSČM: Pane ministře, zachraňte nejen Vesnu!

(jv,foto:vesna)

Více z regionu na Kralovehradeckenovinky.cz
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Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních otevřela bývalé kino URL
WEB , Datum: 07.10.2013 , Zdroj: 5plus2.cz , Autor: Tomáš Plecháč , Rubrika: Stalo se
JANSKÉ LÁZNĚ - Do kdysi fungujícího kinosálu v dětské léčebně Vesna v Janských Lázních se začátkem října po letech znovu
vrátili diváci. Vedení krkonošských lázní se rozhodlo zprovoznit zdejší biograf. Bude promítat české i zahraniční filmy každý den
zdarma od 15:30.

Fungování kina odstartoval snímek Kozí příběh se sýrem. Foto: archiv SLL Janské Lázně

Kino bude zatím sloužit jen zdejším pacientům. "Našim cílem je oživit dnes nevyužité prostory bývalého kinosálu, ale hlavně
zpříjemnit pobyt všem pacientům a vytvořit z léčebny pulzující veřejný prostor," sdělil ředitel lázní Josef Šimurda. 

Kromě sledování filmů se děti budou moci setkat také s jejich tvůrci a osobnostmi domácí kinematografie. V polovině listopadu
má do léčebny přijet například známý režisér Zdeněk Troška. Otevřou kino i dalším dětem 

Zprovoznit kino se lázním povedlo ve spolupráci se společností Cinema Time, která má dlouholeté zkušenosti s provozováním
mobilních kin. "Je pravda, že v poslední době se biografy spíše zavírají. Rozhodně to ale není tím, že by mezi lidmi o projekce
nebyl zájem. Dobré kino si diváky vždycky najde," řekl šéf Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler, který se startem
biografu v Janských Lázních pomáhal. 

Zdejší kino by v budoucnu mohli navštěvovat také další děti, které se neléčí ve Vesně. "Máme v plánu kinosál otevřít i dětem
žijícím v Janských Lázních, pro které v obci není příliš možností zábavy," naznačil Josef Šimurda.
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Vesna otevřela kino pro děti
TISK , Datum: 07.10.2013 , Zdroj: Krkonošský deník , Strana: 1 , Autor: ALEŠ VANÍČEK , Vytištěno: 19 600 , Čtenost: 5 294 , Rubrika: Titulní strana
Dříve minimálně využívaný kinosál bude nově promítat malým pacientům léčebny zdarma každý den 

Janské Lázně – Návrh na uzavření, protesty, vášnivé diskuze. Ještě nedávno to vypadalo, že známá dětská léčebna Vesna
trvale osiří. 
Jenže teď je situace výrazně odlišná. Nové vedení s ředitelem Josefem Šimurdou se rozhodlo znovuotevřít kdysi fungující
kinosál. Prvním promítaným snímkem se stal populární Kozí příběh. 
Dříve minimálně využívaný kinosál bude nově hrát zdarma každý den od 15.30 hodin filmy pro děti z české i zahraniční
produkce. Kino bude zatím k dispozici malým pacientům, do budoucna by v něm mohly najít vyžití i další děti. „Našim cílem je
nejen oživit dnes nevyužité prostory bývalého kinosálu, ale hlavně zpříjemnit pobyt všem pacientům a vytvořit z léčebny
pulzující veřejný prostor. Vždyť návštěva kina je přeci hlavně o vzájemném setkávání, zábavě, inspiraci, zážitcích, dobré náladě
a radosti. A veselá mysl, jak známo, je půl zdraví,“ říká k projektu ředitel léčebného areálu Josef Šimurda. Kromě pravidelného
promítání se děti budou v kině setkávat i se známými osobnosti ze světa filmu. Už v polovině listopadu jim jednu ze svých
pohádek přijede představit režisér Zdeněk Troška. 
„Máme v plánu kinosál otevřít i dětem žijícím v Janských Lázních, pro které v obci není příliš možností zábavy,“ dodává
prozatímní ředitel z Janských Lázní Josef Šimurda. 

pokračování na str. 3 

Vesna otevřela kino pro dětské pacienty 

Dokončení ze str. 1 

Na novém projektu otevření kinosálu pro dětské pacienty ve Vesně se mimo jiných podílí také tým společnosti Cinema Time se
zkušenostmi v oblasti provozování mobilních kin. „Je pravdou, že v poslední době se biografy spíše zavírají. Rozhodně to ale
není tím, že by mezi lidmi o projekce nebyl zájem. Dobré kino si své diváky vždycky najde,“ říká šéf Pardubického  letního
kina  Tomáš Drechsler, který se rozhodl „lázeňákům“ se startem biografu pomoci. 
A moc dobře ví, o čem mluví. Jeho prázdninový biograf pod širým nebem se za osm let stal nejnavštěvovanější akcí v kraji a
pyšní se denní návštěvností okolo tisíce diváků. V Janských Lázních věří, že se jim podaří na tento úspěch navázat. 
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Anketa Pardubického deníku: Kam spadne váš hlas v předčasných volbách?
TISK , Datum: 26.10.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
- u nás doma
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Mám již rozhodnuto, koho budu volit. I když jsem v současné době
politickou situací zklamán, budu volit osobnosti, které moc dobře znám a mohu jim věřit. Jsou promne zárukou, že po těchto
volbách do Poslanecké sněmovny by mohlo být přece jen o trochu lépe. 
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Zatím vůbec nevím, koho budu volit. Kvůli své pracovní vytíženosti
jsem neměla čas přečíst si volební programy jednotlivých stran. Ptala jsem se lidí, kteří se mnou pracují a sbírala poznatky.
Rozhodnu se až na místě. 
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  V nastávajících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky budu volit rozhodně lidi, které dobře znám a kteří pro tento region již něco dobrého vytvořili v minulosti.
Nebudu kroužkovat, to zásadně nedělám. 
Lumír Sokol, provozovatel klubu Ponorka Pardubice Abych řekl pravdu, po čtvrteční televizní debatě vůbec nemám představu,
koho budu v těchto předčasných volbách do Poslanecké sněmovny volit. Rozhodnu se až po dnešním skvělém obědě. Dám si
husičku, knedlíčky, zelíčko a až potom půjdu volit. 
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Zpět

Víkendová porota Pardubického deníku: Co říkáte na krizi v ČSSD?
TISK , Datum: 02.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (zlu) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Současný rozkol uvnitř ČSSD působí na veřejnost velmi negativně.
Překvapilo mě, že vítězná strana se den po volbách rozpoltí. Celá tato událost vrhá špatné světlo na povolební politiku.
Rozhodně tyto vnitrostranické spory nepřispěly ke zlepšení nálady mezi lidmi.

Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Myslím si, že asi nikoho moc nepřekvapila. Ta současná krize nebyla
žádnou náhlou bombou, ale spíše vyústěním situace, která v ČSSD dlouhodobě panovala a lidé uvnitř strany o ní podle mého
názoru museli vědět.

Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Současná situace okolo ČSSD rozhodně neprospívá naší zemi.
Pánové z této strany by tuto krizi měli co nejdříve a co nejlépe a konstruktivně vyřešit. Aby se co nejdříve mohla spustit jednání
o sestavení nové vlády.

Lumír Sokol, provozovatel pardubického klubu Ponorka Nejsem sice voličem ČSSD, ale tato událost mě přesto namíchla. Podle
mě základním morálním atributem politika je, že nelže. Myslím si, že všichni pánové, kteří jsou do tohoto sporu namočení, by
měli přiznat svoji chybu a odstoupit ze svých funkcí.
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Zpět

Otázka na víkend: Myslíte si, že letos
TISK , Datum: 09.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
přijede Martin na bílém koni? 

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Sníh určitě nebude. Zato ale bude svatomartinská husička a
Svatomartinské víno, které mámmocrád. Myslím si, že určitě nebudu sám, kdo si tyto skvělé gurmánské lahůdky v pondělí
vychutná, ať bude či nebude napadaný sníh v ulicích našeho města. 

Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Myslím si, že určitě sníh nenapadne. Mocbych si to přála,
meteorologická předpověď tomu napovídá. Mámstále hodně práce, hlavně se svými psy, protože ti sníh vůbec nemají rádi,
zebou je tlapky a ani sůl jim neprospívá. 

Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Asi určitě nebude. Podle dlouhodobé, ale i aktuální meteorologické
situace sníh s vysokou mírou pravděpodobnosti na území města Pardubic nenapadne, bylo by to moc veliké překvapení jak
pro nás, tak pro meteorology. 

Lumír Sokol, provozovatel pardubického klubu Ponorka Já osobně bych si přál, aby svatý Martin na bílém koni již přijel, a to
kvůli dětem, aby si užily sněhu. Ale zřejmě je na něho ještě brzy, tipuji ještě tak týden a už budou zasněžovat nejvyšší vrcholky
našich hor. Snad jsou vlekaři na letošní zimu dobře připraveni. 
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Zpět

Otázka na víkend: Co jste dělali 17. listopadu 1989, v den sametové revoluce?
TISK , Datum: 16.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Sledoval jsem napětí ve společnosti. Centrem, odkud jsme čerpali
všechny informace, byla Praha. V Pardubicích se toho moc nevědělo, lidé tady čekali, co se z toho vlastně vznikne, až poté se
zapojili do pořádání demonstrací před pardubickým Východočeským divadlem. 
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Především jsem v té době měla malé dítě, vývoj jsem sledovala v
televizi. Pamatuji si, že jsem chtěla jet do Prahy, ale můj manžel mi to nedoporučil kvůli veliké nebezpečnosti. 
Chodili jsme však s dítětem na ramenou tady před divadlo. 
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Co jsem dělal přesně v pátek 17. listopadu 1989, si
nepamatuji, ale o několik dní později jsem se bez vědomí mých rodičů účastnil demonstrace v Pardubicích. Báli se o mě, ale
pochopili, že šlo o dobrou věc. Bylo mi tehdy deset let. 
Lumír Sokol, provozovatel pardubického klubu Ponorka Já jsem byl v pátek 17. listopadu 1989, před dvaceti čtyřmi lety, osobně
přítomen na akci hudebního undergroundu někde za Rychnovem nad Kněžnou. Tuto produkci ukončila rázným zákrokem
Státní bezpečnost. Tak jsem prožil start Sametové revoluce. 
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Zpět

Otázka na víkend: Co si myslíte o zřízení lanovky z Dukly na vlakové nádraží?
TISK , Datum: 23.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Myšlenka se mi moclíbí, ale je to utopie. Pravděpodobnější je spojení
Dukly s nádražím pomocí lávky. Byl by to přínos pro lidi ze sídliště Dukla. Někteří v současné době přecházejí koleje, aby se
dostali na vlak. Rozhodně by to přineslo větší bezpečí pro občany. 
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Je to vtipné řešení. Z hlediska cestovního ruchu velice zajímavá
myšlenka. Proč ne? 
Pardubice by byly asi jediným městem v České republice, které by vyřešilo přechod z velkého sídliště na vlakové nádraží
lanovkou. 
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Myslím si, že ve městě je více důležitějších investic nejen
do dopravy, ale i do všech oblastí celkově. Spíše bych tipoval přemostění ze sídliště Dukla na hlavní nádraží lávkou. Lanovka
je náročnější na údržbu i dražší na provoz. 
Lumír Sokol, provozovatel pardubického klubu Ponorka Je spousta jiných starostí v pardubické dopravě. Problém dopravy
spočívá v úplně něčem jiném. Především v dotažení obchvatu, aby se městu vyhnuly kamiony obloukem, a v systému
modernějšího značení. Lávka z Dukly by byla jen třešničkou. 

Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

Otázka na víkend: Jak přivítáte advent?
TISK , Datum: 30.11.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa, zlu) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby První letošní adventní neděli strávím tradičně jako každý rok procházkou s
přáteli i rodinou a dojdeme na slavnostně vyzdobené pardubické Pernštýnské náměstí, kde si dáme punč nebo svařené víno a
budeme se kochat nádherně vyzdobeným náměstím. 
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice První adventní neděli budu trávit na Pernštýnském náměstí, budu
procházet vánoční trhy a těšit se na rozsvícení vánočního stromečku. Zkrátka, moje neděle se ponese ve znamení úplného
předvánočního těšení. 
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Občas musím bohužel trávit víkendy doháněním
pracovních restů. Takže se obávám, že první adventní neděli budu nucen trávit z části pracovními povinnostmi, ale z části se ji
budu snažit strávit odpočinkem. 
Lumír Sokol, provozovatel pardubického klubu Ponorka Přiznám se, že zatím jsem o tom více nepřemýšlel. Ale každopádně
budu adventní neděli trávit při dobrém a vydatném obědě, protože je potřeba se pořádně připravit na zimu a vytvořit si určitou
tukovou zásobu na kruté zimní měsíce. 
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Zpět

Otázka na víkend: Co říkáte na unikátní celorepublikový projekt Česko zpívá koledy?
TISK , Datum: 07.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Je to určitě přínosná akce. Pro mladší generaci je to příklad, že není
nutné pořádat zábavu jen v uzavřených klubech, ale že i v přetechnizovaném 21. 
století se Češi napříč republikou dokáží bavit i na otevřených prostorech – náměstích – a navíc umí zpívat koledy. 
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Nádherná akce. Protože se sejde mnoho lidí po celé České republice,
je to pozitivní síla. Byla bych moc ráda, aby takových podobných akcí jen přibývalo, neboť by díky nim bylo určitě na tomto
světě plném násilí a zloby lépe. 
Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Skvělá pozitivní akce, která spojuje celou Českou
republiku. Probouzí v lidech optimistickou náladu a energii. 
Evokuje v nich náladu Vánoc, klid a pohodu do duší. Proto velice děkuji regionálnímu Deníku za pořadatelství. 
Lumír Sokol, provozovatel pardubického klubu Ponorka Tato akce je mi velice blízká. Kolem Vánoc se přece mají zpívat koledy.
Lidé by se měli postupně dostávat do duchovní sféry, situace v naší republice není jednoduchá, všude okolo sebe slyšíme o
negativních věcech, tak proč bychom si nemohli pěkně zazpívat 
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Zpět

Otázka na víkend: Jak vnímáte vánoční trhy na náměstí?
TISK , Datum: 14.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Líbí se mi to, jsem rád, že tady vánoční trhy jsou a že zde najdu tradiční
české výrobky, jako je keramika či perníky. Rozhodně se chodím na náměstí spíše dívat, nasávat vánoční atmosféru jednou za
rok. Koupím si tam většinou tak skleničku grogu na zahřátí. 
Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Jsem moc ráda, že jsou trhy prodloužené až do Vánoc. 
Snad se z toho stane další tradice. Zájem lidí o ně je veliký a spíše chodí nakupovat na Pernštýnské náměstí než do obchodů.
Pozitivní ohlasy na trhy dostáváme i od cizinců. Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jsem rád,
že Vánoční trhy byly letos prodlouženy a nebudou trvat jen do 15. prosince, jak to bylo v plánu. Jen za 220 tisíc, které platí
magistrát, a poplatky od stánkařů by měl být program vánočních trhů mnohem bohatší. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 281 / 294

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Kolik peněz dostane Pardubické  letní  kino ?
TISK , Datum: 17.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Pardubicko
Zaznamenali jsme 

Pardubice – Kolik peněz dostane Pardubické  letní  kino ? To by mohlo být jasné už po dnešním jednání městského
zastupitelstva. 

Kolik dá město? 

„Počítáme s tím, že Pardubické  letní  kino  by mělo mít svůj samostatný řádek v rozpočtu. V současné době je na něj
vyčleněno 400 tisíc korun,“ konstatoval náměstek primátorky František Brendl. 
Provozovatelé Pardubického  letního  kina  však od města žádají částku o 200 tisíc vyšší. 
„Jsme moc rádi, že se náš projekt dostal na program jednání dříve než dva dny před začátkem projekcí. V kvalitě, na kterou
jsou diváci zvyklí, se však tento projekt s příspěvkem od města o 200 tisíc nižším, než žádáme, nedá uskutečnit,“ prohlásil za
provozovatele Pardubického  letního  kina  Tomáš Drechsler. 
„Pokud by činnost letního kina byla bez této podpory ztrátová a má na obyvatele i návštěvníky Pardubic tak výrazný dopad,
určitě by si větší podporu města zasloužila,“ řekl šéf opozičního klubu zastupitelů ODS Petr Klimpl. 
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Zpět

Unikátní letní kino musí bojovat o přežití
TISK , Datum: 19.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 7 , Autor: (td) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika: Kultura
východní čechy
Pardubice – Jak dlouho bude muset Pardubické  letní  kino  každý rok potupně žebrat o podporu? Jeden z divácky
nejnavštěvovanějších kulturních projektů v kraji, který za dobu letních prázdnin přiláká do romantického prostředí pardubických
Tyršových sadů na šest desítek bezplatných filmových projekcí pod širým nebem zhruba padesát tisíc návštěvníků, se opět
musí strachovat o svou existenci. 
Pardubičtí zastupitelé totiž na svém posledním letošním zasedání neschválili sumu 600 tisíc korun. Tu pořadatelé na tento
unikátní projekt, který v Česku nemá obdoby, žádali. 
„Kulturní komise města navrhovala 200 tisíc. Proto jsem předložil zastupitelstvu kompromisní variantu ve výši 400 tisíc korun,
která nakonec byla schválena,“ vysvětlil náměstek pardubické primátorky František Brendl. 

Víc než milion 

Jenže rozpočet Pardubického  letního  kina  je 1,2 milionu korun. „Při zachování stávajícího rozsahu a kvality nelze další ročník
letního kina s podporou města 400 tisíc korun realizovat,“ sdělil programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. 
„Stávajícím provozovatelům se podařilo vybudovat unikátní projekt. Bylo by přinejmenším nemravné, aby město vypisovalo
výběrové či koncesní řízení na pořadatele letního kina, jak jsem loni navrhoval. Odmítám se podílet na tom, že bych někomu
kradl jeho projekt,“ prohlásil nejprve náměstek pardubické primátorky František Brendl. „Pokud by však tato částka nebyla
stávajícím provozovatelem akceptována, museli bychom poptat, zda by někdo jiný byl schopný za tuto sumu tento projekt
uskutečnit,“ reagoval později náměstek. 
Přitom během jednání zastupitelstva došlo ke dvěma pokusům, jak provozovatelům potřebné peníze zajistit. 
První návrh přednesl opoziční zastupitel za ODS Alexandr Krejčíř. Ten chtěl, aby se o chybějících 200 tisíc snížila obecná
rezerva v městském rozpočtu. Proti tomu se však ohradil vedoucí ekonomického odboru magistrátu Václav Brož. „Obecná
rezerva je tu od toho, aby se s ní v průběhu roku řešily nenadálé události, které při sestavování rozpočtu nemůžeme
předjímat,“ zdůraznil. 
Neprošel ani druhý návrh radního Jana Němce (TOP09), který chtěl kino podpořit z kulturního fondu. „Letní kino patří k
nejvýznamnějším kulturním počinům v Pardubicích. Akce, které mají srovnatelnou dotační podporu, se v počtu návštěvníků
pohybují mnohonásobně níže,“ argumentoval. Opět marně. 

Každoroční folklor 

Provozovatelům tak nezbývá nic jiného, než se pokusit žádat o podporu znovu. Je to ostatně každoroční folklor, který dobře
znají z předchozích let. „Doufáme, že debata o podpoře letního kina ještě není u konce. Můžeme znovu zastupitelům poslat
podrobný rozpočet. Každý rok je na naše akce zveme, aby se přesvědčili, jak náš projekt funguje,“ poznamenal Jan Motyčka. 
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Zpět
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Pardubické  letní  kino  nedostalo, kolik chtělo. Hrozí výběrové řízení URL
WEB , Datum: 19.12.2013 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988
Bude i příští prázdniny promítat v pardubickém parku bezplatné letní kino? Zatím se zdá, že asi ano. Ovšem je otázka, v jakém
rozsahu a kvalitě.

Zastupitelé na svém úterním zasedání totiž neposlali biografu částku, kterou jeho provozovatel Jan Motyčka požadoval. 

"Politici pro kino schválili 400 tisíc korun. Ovšem abych ho mohl pořádat v takové kvalitě, jak jsou lidé zvyklí, potřeboval bych
od města o 200 tisíc více. Zbytek peněz seženu sám," uvedl Jan Motyčka. 

Tomu se snažili pomoci někteří zastupitelé. Aktivní byl třeba Alexandr Krejčíř z ODS.

"Myslím, že bychom těch 200 tisíc navíc měli dát. Jedná se o jedinečnou akci, o které se mluví i mimo Pardubice," uvedl Krejčíř
a navrhl, aby město částku uvolnilo. Ovšem to zastupitelé zamítli. Výběrové řízení na provozovatele nebude. Nebo ano? 

Proti se postavili i lidé z úzkého vedení města. Přitom ještě o pár minut dřív náměstek primátorky František Brendl mluvil tak, že
Motyčka musel být spokojen. Mladý politik totiž oznámil, že už netrvá na koncesním řízení, ve kterém by se měl najít nejlevnější
provozovatel kina.

"Nebylo by to vůči panu Motyčkovi fér. Byla by to z naší strany vlastně krádež. On něco vymyslel a my bychom mu to mohli v
řízení vzít. To je stejné, jako kdybychom hledali provozovatele šachového festivalu Czech open," uvedl František Brendl. 

Ovšem vzápětí odmítl oněch 200 tisíc korun uvolnit a po dotazu od dalšího zastupitele z jeho sdružení Pardubáci Ondřeje
Hlaváče řekl, že když Jan Motyčka neuspořádá kino s městskou dotací 400 tisíc, tak se prostě vypíše výběrové řízení.

"Považuji to trochu za podraz a účelovou věc, zvláště když se pana Brendla ptal jeho bratranec Ondřej Hlaváč. Myslím, že
vymysleli docela pěknou hru, jak koncesního řízení nakonec stejně dosáhnout," uvedl Motyčka.Stejný názor má i radní za TOP
09 Jan Němec.

"Co jiného bychom měli podpořit než akci, která do mrtvých Tyršových sadů přinese v létě život? Navíc 200 tisíc je směšná
částka v porovnání s tím, kolik dáme na obskurní akce typu dožínek," uvedl Němec.

Zajímavé také je, že v debatě vůbec nikdo nezmínil možný začátek opravy Tyršových sadů. Politici s ním už asi sami nepočítají
(více o problémech kolem rekonstrukce parku čtěte zde). 
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Otázka na víkend: Co by vás pod stromečkem nejvíc potěšilo?
TISK , Datum: 21.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (zlu) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubické vánoce
Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby Myslím, že Vánoce nejsou o tom, co člověk dostane pod stromeček. Já
osobně po žádných věcech už netoužím. Hlavní je, aby se o vánočních svátcích sešla celá rodina a všichni byli zdraví. 

Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Pod stromečkem byměnejvíce potěšilo nějaké zvířátko.
Zvířátkamámmoc ráda, domamámtakovou malou zoologickou. Živý dárekměpod stromečkem potěší vždy. 

Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn Vobecné rovině bych si přál, aby všichni byli zdraví a
šťastní. Aaby mezi lidmi bylo více slušnosti a lásky. Osobně byměpotěšil větší nadhled v komunální politice. 
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Unikátní letní kino v Pardubicích musí bojovat o přežití URL
WEB , Datum: 21.12.2013 , Zdroj: denik.cz
Pardubice – Jeden z divácky nejnavštěvovanějších kulturních projektů v kraji, který za dobu letních prázdnin přiláká do
romantického prostředí pardubických Tyršových sadů na šest desítek bezplatných filmových projekcí pod širým nebem zhruba
padesát tisíc návštěvníků, se opět musí strachovat o svou existenci.

"

Pardubičtí zastupitelé totiž na svém posledním letošním zasedání neschválili sumu 600 tisíc korun. Tu pořadatelé na tento
unikátní projekt, který v Česku nemá obdoby, žádali.

„Kulturní komise města navrhovala 200 tisíc. Proto jsem předložil zastupitelstvu kompromisní variantu ve výši 400 tisíc korun,
která nakonec byla schválena," vysvětlil náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Víc než milion

Jenže rozpočet Pardubického  letního  kina  je 1,2 milionu korun. „Při zachování stávajícího rozsahu a kvality nelze další ročník
letního kina s podporou města 400 tisíc korun realizovat," sdělil programový šéf Pardubického  letního  kina  Jan Motyčka.
„Stávajícím provozovatelům se podařilo vybudovat unikátní projekt. Bylo by přinejmenším nemravné, aby město vypisovalo
výběrové či koncesní řízení na pořadatele letního kina, jak jsem loni navrhoval. Odmítám se podílet na tom, že bych někomu
kradl jeho projekt," prohlásil nejprve náměstek pardubické primátorky František Brendl.

„Pokud by však tato částka nebyla stávajícím provozovatelem akceptována, museli bychom poptat, zda by někdo jiný byl
schopný za tuto sumu tento projekt uskutečnit," reagoval později náměstek.
Přitom během jednání zastupitelstva došlo ke dvěma pokusům, jak provozovatelům potřebné peníze zajistit.

První návrh přednesl opoziční zastupitel za ODS Alexandr Krejčíř. Ten chtěl, aby se o chybějících 200 tisíc snížila obecná
rezerva v městském rozpočtu. Proti tomu se však ohradil vedoucí ekonomického odboru magistrátu Václav Brož. „Obecná
rezerva je tu od toho, aby se s ní v průběhu roku řešily nenadálé události, které při sestavování rozpočtu nemůžeme
předjímat," zdůraznil.

Neprošel ani druhý návrh radního Jana Němce (TOP09), který chtěl kino podpořit z kulturního fondu. „Letní kino patří k
nejvýznamnějším kulturním počinům v Pardubicích. Akce, které mají srovnatelnou dotační podporu, se v počtu návštěvníků
pohybují mnohonásobně níže," argumentoval. Opět marně.
Každoroční folklor

Provozovatelům tak nezbývá nic jiného, než se pokusit žádat o podporu znovu. Je to ostatně každoroční folklor, který dobře
znají z předchozích let. „Doufáme, že debata o podpoře letního kina ještě není u konce. Můžeme znovu zastupitelům poslat
podrobný rozpočet. Každý rok je na naše akce zveme, aby se přesvědčili, jak náš projekt funguje," poznamenal Jan Motyčka."
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Otázka na víkend: Budete si do nového
TISK , Datum: 28.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (fa, mm) , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 , Čtenost: 7 818 , Rubrika:
Pardubicko
roku 2014 dávat nějaké předsevzetí? 

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby V dřívějších dobách jsem si určitá předsevzetí do nového roku dával, ale v
současnosti již ne. Takové řeči, že například přestanu kouřit či pít a podobně, se mě naštěstí vůbec netýkají. 

Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Novoroční předsevzetí si zásadně nedávám. Mám spíše přání, a to,
aby rok, do kterého zanedlouho vstoupíme, byl mnohem lepší než ten rok minulý. 

Jan Motyčka, programový šéf Pardubického  letního  kina  Pernštejn V podstatě si žádné zásadní předsevzetí do nového roku
2014 nedávám. Nic konkrétního, snad jen, abych mohl být prospěšný Pardubicím a aby se v našem okolí žilo lépe. 

Dušan Korel, tiskový mluvčí Pardubické krajské nemocnice Předsevzetí do nového roku si nedávám. Většina lidí, kteří tak
dělají, je stejně nedodrží. Nemá se to vázat na čas. Když si chci něco předsevzít, tak kdykoli v životě. 
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Dominátor plánuje návrat k hokeji, náměstkyně hejtmana se chystá sloučit gymnázia s univerzitou
TISK , Datum: 31.12.2013 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 8 , Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 201 171 , Prodáno: 170 795 ,
Čtenost: 7 818 , Rubrika: U nás doma
Co náš čeká v novém roce 2014? Silvestrovské zdroje Deníku odhalují naprosto neuvěřitelné události, kterých se možná brzy
dočkáme 
Silvestrovská předpověď 

Konec roku je časem bilancování, ale také vzrušených očekávání věcí příštích. Události očekávané i ty naprosto šokující jsou
před námi. Co v příštím roce očekávají silvestrovské zdroje Deníku? Jejich předpověď ale nemusíte brát úplně vážně. 

Dominátor hlásí návrat k hokeji 

Poté, co se s velkou slávou nejslavnější český gólman Dominik Hašek už poněkolikáté rozloučil se svou brankářskou kariérou,
chystá pro své fanoušky nečekané překvapení. Podle zdroje, který se v hokejové branži skvěle orientuje, plánuje Dominátor
návrat na led. A ne jen tak ledajaký. „Neustále stát mezi dvěma tyčkami už ho omrzelo, a tak se od příští sezony zapojí do
útoku,“ uvedl zdroj, jenž nechtěl být jmenován. Redakce však jeho totožnost zná. 
Podle našich informací osmačtyřicetiletý Hašek nahradí v prvním pardubickém útoku Roberta Kousala, který odešel do ruské
KHL. 
Na přímý dotaz Pardubického deníku reagoval Hašek vyhýbavě. „Tak určitě mi hokej chybí a když s ním skončíš, tak už
nehraješ. Jak říkám, nikdy neříkej nikdy,“ řekl nejlepší gólman planety. 

Letní kino chystá celoroční provoz 

Provozovatelé Pardubického  letního  kina  žádají, aby jim město zvýšilo příspěvek na provoz. Podle zcela věrohodných
informací se tak pravděpodobně stane, ovšem radní za to budou požadovat, aby letní kino nebylo jen záležitostí letních
měsíců. Od roku 2014 by oblíbená zábava Pardubáků měla být k vidění každý den. 
„Jedinými výjimkami budou první a druhý svátek vánoční. Na Štědrý den pak chystáme speciální tematickou půlnoční projekci
filmu Spalovač mrtvol v pardubickém krematoriu,“ sdělil náměstek pardubické primátorky František Brendl. 
V zimních měsících se prý počítá s tím, že v Tyršových sadech bude stát vyhřívaný stan. Už teď je ale jisté, že se to neobejde
bez protestů ekologických aktivistů. 

Pardubická gymnázia se sloučí s univerzitou 

Skutečnou revoluci ve vzdělávání plánuje Pardubický kraj. Chystá se totiž sloučit obě pardubická gymnázia Dašická a
Mozartova s Univerzitou Pardubice. Nápad ještě musí posvětit ministerstvo školství, pod které pardubická vysoká škola spadá. 
„Nová koncepce se inspirovala systémem, který ve svých knížkách o Harrym Potterovi popsala britská spisovatelka Joanne K.
Rowlingová. Tam nejprve mladí kouzelníci skládají zkoušku Náležité kouzelnické úrovně (NKÚ), což u nás bude vlastně
maturita. Na konci svého studia pak musí splnit OVCE (Ohavně vyčerpávající celočarodějné exameny), které budou obdobu
bakalářského titulu,“ vysvětlila nový systém náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství Jana Pernicová. 
Proti plánu krajské radní ovšem protestuje vedení Univerzity Pardubice. Obává se totiž, že kvůli obtížným přijímacím zkouškám
na novou „megaškolu“ by jim výrazně ubylo žáků, a tudíž i peněz na provoz. 
Podle našich informací je toto jen začátek. Pokud bude demografický vývoj nadále nepříznivý, tak kraj uvažuje o sloučení všech
středních škol na Pardubicku. V budoucnu by se pak mohly všechny vzdělávací instituce, včetně základních a mateřských škol,
sloučit v jeden obrovský subjekt. 

Z náměstka je nejslavnější rapper 

Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, je nominovaný na cenu umělce roku, kterou
uděluje server YouTube. V letošním roce ocenění YouTube Music Awards získal známý rapper Eminem. 
Jaromír Dušek ho však v uplynulých měsících zastínil svým hudebním klipem Jaromír Dušomír, který už má na serveru
YouTube neuvěřitelných 37524 zhlédnutí. 
Navíc není pochyby o tom, že si Jaromír Dušek odnese i nejprestižnější české hudební ocenění Anděl, ve kterém pro něj bude
podle našich informací hlasovat i pardubický akademik Jiří Petr. 
V soutěži Český slavík čeká Duška ještě tuhý boj s Karlem Gottem. 
„Tak tohle jsem opravdu nečekal. Klip vznikl na základě prohrané sázky a nakonec má takový úspěch. Ještě popřemýšlím, jestli
se nebudu hudbě věnovat na plný úvazek. Mým snem totiž je prorazit i v Šlágr TV,“ poznamenal Jaromír Dušek, který chce i na
kraji vystupovat pod svým uměleckým jménem Jaromír Dušomír. 

Co ještě můžeme v roce 2014 čekat? 

• Pardubické nádraží se sídlištěm Dukla nepropojí ani podchod, ani lávka, ale ani navrhovaná lanovka. Pro přemístění
cestujících bude využit katapult. 
• Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice chystá slavnostní vyvěšení dresu primátorky Pardubic Štěpánky Fraňkové pod
strop ČEZ Areny. Primátorce se této cti dostane za to, že pomohla prosadit pomoc města hokejistům. • Východočeské divadlo
Pardubice chystá přímé přenosy svých představení do celého světa. Pardubičtí divadelníci se inspirovali u londýnského
National Theatre. Dle informací Deníku už přímé přenosy potvrdila kina v mongolském Ulanbátaru, ugandské Kampale či ve
městě Avarua na Cookových ostrovech. První inscenací přenášenou do zahraničí bude komedie A je to v pytli! 

Region vydání: Východní Čechy
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Dominátor plánuje návrat k hokeji, gymnázium se sloučí s univerzitou URL
WEB , Datum: 31.12.2013 , Zdroj: denik.cz , Rubrika: Pardubický kraj
Pardubice - Co náš čeká v novém roce 2014? Silvestrovské zdroje Deníku odhalují naprosto neuvěřitelné události, kterých se
možná brzy dočkáme

"

Konec roku je časem bilancování, ale také vzrušených očekávání věcí příštích.
Události očekávané i ty naprosto šokující jsou před námi. Co v příštím roce očekávají silvestrovské zdroje Deníku? Jejich
předpověď ale nemusíte brát úplně vážně.
Dominátor hlásí návrat k hokeji

Poté, co se s velkou slávou nejslavnější český gólman Dominik Hašek už poněkolikáté rozloučil se svou brankářskou kariérou,
chystá pro své fanoušky nečekané překvapení. Podle zdroje, který se v hokejové branži skvěle orientuje, plánuje Dominátor
návrat na led. A ne jen tak ledajaký.
„Neustále stát mezi dvěma tyčkami už ho omrzelo, a tak se od příští sezony zapojí do útoku," uvedl zdroj, jenž nechtěl být
jmenován. Redakce však jeho totožnost zná.
Podle našich informací osmačtyřicetiletý Hašek nahradí v prvním pardubickém útoku Roberta Kousala, který odešel do ruské
KHL.
Na přímý dotaz Pardubického deníku reagoval Hašek vyhýbavě. „Tak určitě mi hokej chybí a když s ním skončíš, tak už
nehraješ. Jak říkám, nikdy neříkej nikdy," řekl nejlepší gólman planety.
Letní kino chystá celoroční provoz

Provozovatelé Pardubického  letního  kina  žádají, aby jim město zvýšilo příspěvek na provoz. Podle zcela věrohodných
informací se tak pravděpodobně stane, ovšem radní za to budou požadovat, aby letní kino nebylo jen záležitostí letních
měsíců. Od roku 2014 by oblíbená zábava Pardubáků měla být k vidění každý den.
„Jedinými výjimkami budou první a druhý svátek vánoční. Na Štědrý den pak chystáme speciální tematickou půlnoční projekci
filmu Spalovač mrtvol v pardubickém krematoriu," sdělil náměstek pardubické primátorky František Brendl.
V zimních měsících se prý počítá s tím, že v Tyršových sadech bude stát vyhřívaný stan. Už teď je ale jisté, že se to neobejde
bez protestů ekologických aktivistů.
Pardubická gymnázia se sloučí s univerzitou

Skutečnou revoluci ve vzdělávání plánuje Pardubický kraj. Chystá se totiž sloučit obě pardubická gymnázia Dašická a
Mozartova s Univerzitou Pardubice. Nápad ještě musí posvětit ministerstvo školství, pod které pardubická vysoká škola spadá.
„Nová koncepce se inspirovala systémem, který ve svých knížkách o Harrym Potterovi popsala britská spisovatelka Joanne K.
Rowlingová. Tam nejprve mladí kouzelníci skládají zkoušku Náležité kouzelnické úrovně (NKÚ), což u nás bude vlastně
maturita. Na konci svého studia pak musí splnit OVCE (Ohavně vyčerpávající celočarodějné exameny), které budou obdobu
bakalářského titulu," vysvětlila nový systém náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství Jana Pernicová.
Proti plánu krajské radní ovšem protestuje vedení Univerzity Pardubice. Obává se totiž, že kvůli obtížným přijímacím zkouškám
na novou „megaškolu" by jim výrazně ubylo žáků, a tudíž i peněz na provoz.
Podle našich informací je toto jen začátek. Pokud bude demografický vývoj nadále nepříznivý, tak kraj uvažuje o sloučení všech
středních škol na Pardubicku. V budoucnu by se pak mohly všechny vzdělávací instituce, včetně základních a mateřských škol,
sloučit v jeden obrovský subjekt.
Z náměstka je nejslavnější rapper

Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, je nominovaný na cenu umělce roku, kterou
uděluje server YouTube. V letošním roce ocenění YouTube Music Awards získal známý rapper Eminem.
Jaromír Dušek ho však v uplynulých měsících zastínil svým hudebním klipem Jaromír Dušomír, který už má na serveru
YouTube neuvěřitelných 37524 zhlédnutí.
Navíc není pochyby o tom, že si Jaromír Dušek odnese i nejprestižnější české hudební ocenění Anděl, ve kterém pro něj bude
podle našich informací hlasovat i pardubický akademik Jiří Petr.
V soutěži Český slavík čeká Duška ještě tuhý boj s Karlem Gottem.
„Tak tohle jsem opravdu nečekal. Klip vznikl na základě prohrané sázky a nakonec má takový úspěch. Ještě popřemýšlím, jestli
se nebudu hudbě věnovat na plný úvazek. Mým snem totiž je prorazit i v Šlágr TV," poznamenal Jaromír Dušek, který chce i na
kraji vystupovat pod svým uměleckým jménem Jaromír Dušomír.
Co ještě můžeme v roce 2014 čekat?

• Pardubické nádraží se sídlištěm Dukla nepropojí ani podchod, ani lávka, ale ani navrhovaná lanovka. Pro přemístění
cestujících bude využit katapult.

• Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice chystá slavnostní vyvěšení dresu primátorky Pardubic Štěpánky Fraňkové pod
strop ČEZ Areny. Primátorce se této cti dostane za to, že pomohla prosadit pomoc města hokejistům.

• Východočeské divadlo Pardubice chystá přímé přenosy svých představení do celého světa. Pardubičtí divadelníci se
inspirovali u londýnského National Theatre. Dle informací Deníku už přímé přenosy potvrdila kina v mongolském Ulanbátaru,
ugandské Kampale či ve městě Avarua na Cookových ostrovech. První inscenací přenášenou do zahraničí bude komedie A je
to v pytli!

Lukáš Dubský, Lenka Štěpánková"
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http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/dominator-planuje-navrat-k-hokeji-gymnazium-se-slouci-s-univerzitou-20131230-2tm.html
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