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Pardubičtí tahouni s nadšením vstupují do druhého roku vzájemné spolupráce URL
WEB , Datum: 04.01.2017 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , RU / den: 115 040 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s.
...Aviatická pouť Pardubice – Hvězdy na nebi Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové – Pernštýnská noc Městské
slavnosti – Zrcadlo umění Pardubické  letní  kino  Pernštejn 2017 Czech Open Pardubická juniorka Pardubická vinařská noc
Koně v akci Zlatá přilba Městské slavnosti – podzimní část...

Významné akce mají zlepšit svou propagaci
TISK , Datum: 05.01.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (len) , Vytištěno: 164 820 , Prodáno: 138 747 , Čtenost: 605 780 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Czech Open. Tyto a řada
dalších, celkem čtrnáct významných akcí, které jsou typické vysokou návštěvností a letitou tradicí, zahrnuje projekt Pardubičtí
tahouni. Ten má podpořit kvalitní kulturní a sportovní akce...

Významné pardubické akce, takzvaní "tahouni", mají zlepšit svou propagaci URL
WEB , Datum: 05.01.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
...Festival smíchu, Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Czech Open. Tyto a řada dalších,
celkem čtrnáct významných akcí, které jsou typické vysokou návštěvností a letitou tradicí, zahrnuje projekt Pardubičtí tahouni.
Ten má podpořit kvalitní kulturní a sportovní akce ve...

Pardubice dají peníze na tahouny, propagaci hlavních akcí ve městě URL
WEB , Datum: 05.01.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Lenka Štěpánková , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika:
Pardubice / Pardubice - zprávy
...Festival smíchu, Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Czech Open. Tyto a řada dalších,
celkem čtrnáct významných akcí, které jsou typické vysokou návštěvností a letitou tradicí, zahrnuje projekt Pardubičtí tahouni.
Ten má podpořit kvalitní kulturní a sportovní akce ve...

Nejvýznamnější akce mají nové logo Pardubičtí tahouni
TISK , Datum: 07.01.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ , Vytištěno: 3 620 , Čtenost: 7 131 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko
...vinařský půlmaraton ? Aviatická pouť ? Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové – Pernštýnská noc ? Městské slavnosti
– Zrcadlo umění ? Pardubické  letní  kino  Pernštejn ? Czech Open ? Pardubická juniorka ? Pardubická vinařská noc ? Koně v
akci ? Zlatá přilba ? Městské slavnosti – podzimní část...

Primátor Charvát: V létě se park Na Špici promění ve Sportovní park Pardubice URL
WEB , Datum: 14.02.2017 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , RU / den: 115 040 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s.
Přivést děti ke sportu bude i letos cílem akce, která v srpnu oživí pardubický park Na Špici. Od 12. do 20. srpna budou moci
celé rodiny s dětmi vyzkoušet několik desítek sportů, chybět samozřejmě nebudou ani oblíbená stanoviště přímo na řekách.
Součástí parku bude celá řada kulturních akcí. Pardubi...

Primátor Charvát: V létě se park Na Špici promění ve Sportovní park Pardubice URL
WEB , Datum: 14.02.2017 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: PV , RU / den: 115 040 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Rubrika: Politici voličům
Přivést děti ke sportu bude i letos cílem akce, která v srpnu oživí pardubický park Na Špici. Od 12. do 20. srpna budou moci
celé rodiny s dětmi vyzkoušet několik desítek sportů, chybět samozřejmě nebudou ani oblíbená stanoviště přímo na řekách.
Součástí parku bude celá řada kulturních akcí. Pardubi...

V létě se bude v parku Na Špici znovu sportovat, prostor za soutokem se promění ve Sportovní park URL
WEB , Datum: 15.02.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
Přivést děti ke sportu bude i letos cílem akce, která v srpnu oživí pardubický park Na Špici. Od 12. do 20. srpna 2017 budou
moci celé rodiny s dětmi vyzkoušet několik desítek sportů, chybět samozřejmě nebudou ani oblíbená stanoviště přímo na
řekách. Součástí parku bude celá řada kulturních akcí. V...

Pardubičtí tahouni. Čtrnáct tradičních akcí, při kterých se nudit nebudete
TISK , Datum: 20.02.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 51 , Autor: Kryštof Ženatý , Vytištěno: 161 672 , Prodáno: 136 138 , Čtenost: 605 780 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Příloha - Pardubice
...jarní části Městských slavností bude multižánrovou přehlídkou nejen amatérské kultury regionu. Celé léto bude opět každý
večer promítat Pardubické  letní  kino  Pernštejn. Už poosmadvacáté se v Pardubicích sejdou nejlepší hráči deskových her,
stejně jako špičkoví šachisté, aby se zúčastnili...

Panel volebního auditu - Pardubický kraj URL
WEB , Datum: 09.03.2017 , Zdroj: denik.cz , Autor: Redakce , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
... Jan Motyčka, 35 let, promotér, producent Podniká v oblasti reklamy, je ředitelem společnosti Cinema Time a známý je
především jako promotér Pardubického  letního  kina . Řadu let je také pořadatelem pardubické části Febiofestu. Lída
Vlášková, 63 let, herečka Po studiích na pražské DAMU, během...
Filmový Febiofest přináší silné příběhy URL
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Filmový Febiofest přináší silné příběhy URL
WEB , Datum: 24.03.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Z
regionu
...fanoušků bude letos kultovní režisér Juraj Herz, který do Pardubic poměrně často jezdí buď na speciální projekce Febiofestu,
nebo do Pardubického  letního  kina . „I letos je ve hře, že by se na pardubické části Febiofestu, který se uskuteční od 10. do
13. dubna, mohl Juraj Herz objevit,"...

Febiofest nabídne komedie i dramata. Závěrečný snímek promítne v mlýnech URL
WEB , Datum: 05.04.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Kultura
...mých snů a děti se libovolnou technikou pokusí vytvořit poutavý filmový plakát. Vítězný návrh se pak stane oficiálním
plakátem 12. ročníku Pardubického  letního  kina ," doplnil Motyčka." ...

Febiofest nabídne komedie i dramata. Závěrečný snímek promítne v mlýnech
TISK , Datum: 06.04.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 3 620 , Čtenost: 7 131 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko a okolí
...mých snů a děti se libovolnou technikou pokusí vytvořit poutavý filmový plakát. Vítězný návrh se pak stane oficiálním
plakátem 12. ročníku Pardubického  letního  kina ,“ doplnil Motyčka. Číslo dne: 21 Pardubická část filmového festivalu
Febiofest, která se koná od pondělí 10. do čtvrtka 13. dubna,...

Febiofest nabídne komedie i dramata. Závěrečný snímek promítne v mlýnech URL
WEB , Datum: 09.04.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...mých snů a děti se libovolnou technikou pokusí vytvořit poutavý filmový plakát. Vítězný návrh se pak stane oficiálním
plakátem 12. ročníku Pardubického  letního  kina ," doplnil Motyčka." ...

Febiofest nastěhuje do Automatických mlýnů Habermanna URL
WEB , Datum: 10.04.2017 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Naďa Kubínková , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...budou mít žáci pardubických základních škol vstup zdarma. Pořadatelé také vyhlásili výtvarnou soutěž. Děti budou malovat
filmový plakát pardubického  letního  kina . Práce pak budou vystaveny v prostorách kina v obchodním centru Grand a porota
z nich vybere jeden, který bude doprovázet prázdninové...

Febiofest nastěhuje do Automatických mlýnů Habermanna URL
WEB , Datum: 10.04.2017 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: Zpravodajstvi
...budou mít žáci pardubických základních škol vstup zdarma. Pořadatelé také vyhlásili výtvarnou soutěž. Děti budou malovat
filmový plakát pardubického  letního  kina . Práce pak budou vystaveny v prostorách kina v obchodním centru Grand a porota
z nich vybere jeden, který bude doprovázet prázdninové...

Promítání pardubického  letního  kina  se vrací do Tyršových sadů
TISK , Datum: 10.06.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: Jaroslav Hubený , Vytištěno: 161 814 , Prodáno: 133 240 , Čtenost: 605 780 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  tradičně zahajuje novou sezonu projekcí divácky nejúspěšnějšího českého filmu poslední doby. Loni
dvouměsíční maraton filmů odstartovala Lída Baarová, letos to bude první červencový den Anděl Páně Jiřího Stracha. A to na
staronovém místě v Tyršových sadech. PARDUBICE Letní...

Pardubické  letní  kino  se vrací do Tyršových sadů. Filmové hity nechybí URL
WEB , Datum: 10.06.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
Pardubické  letní  kino  Pernštejn tradičně zahajuje novou sezónu projekcí divácky nejúspěšnějšího českého filmu poslední
doby. Loni dvouměsíční maraton filmů odstartovala Lída Baarová, letos to bude první červencový den Anděl Páně Jiřího
Stracha. A to na staronovém místě v Tyršových sadech. ...

Pardubické  letní  kino  se vrací do Tyršových sadů. Filmové hity nechybí URL
WEB , Datum: 10.06.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jaroslav Hubený , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika:
Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  Pernštejn tradičně zahajuje novou sezónu projekcí divácky nejúspěšnějšího českého filmu poslední
doby. Loni dvouměsíční maraton filmů odstartovala Lída Baarová, letos to bude první červencový den Anděl Páně Jiřího
Stracha. A to na staronovém místě v Tyršových sadech. ...

Letní kino se po dvou letech vrací do centra Pardubic URL
WEB , Datum: 14.06.2017 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Naďa Kubínková , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
...obyvatel Pardubic než prostor u skateparku. Myslím si, že v Pardubicích není místo, které by se pro pořádání letního kina
hodilo víc.“ Pardubické  letní  kino  promítá každý den o prázdninách. Kvůli pozdějšímu stmívání se v červenci začíná o půl
desáté večer, v srpnu pak o půl hodiny dříve. Podle...

Letní kino se po dvou letech vrací do centra Pardubic URL
WEB , Datum: 14.06.2017 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: Zpravodajstvi
Letní kino v Pardubicích je fenomén. Před dvanácti lety začalo promítat ještě v neopravených Tyršových sadech, pak se na
dva roky přesunulo na prostranství vedle skateparku. Jak zjistila redaktorka Naďa Kubínková, teď se vrací opět do centra
města, konkrétně na pozemek, který těsně sousedí s opraven...

Letní kina brzy zahájí sezonu
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Letní kina brzy zahájí sezonu
TISK , Datum: 15.06.2017 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 1 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 1 740 , Čtenost: 20 585 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...nebem budou promítat v Chrudimi i Hlinsku. Pardubicko, Chrudimsko – Přímo v centru Pardubic bude od 30. června do
konce prázdnin promítat Pardubické  letní  kino . Na Pardubicku a Chrudimsku zahájí sezonu i další letní kina. V Přelouči za
školou budou k vidění čtyři snímky, každou středu bude...

Návrat do centra nám dělá radost, říká Jan Motyčka
TISK , Datum: 15.06.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 7 131 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
...s promotérem pardubického  letního  kina  Janem Motyčkou Pardubické  letní  kino , které začne promítat v pátek 30.
června, se po letech znovu vrací do centra města. Nabídne ale i řadu dalších novinek. „Budeme mít lepší techniku,
připravujeme doprovodný program a zkusíme areál otevřít i přes den,“ říká...

Letní kino se vrátí do centra
TISK , Datum: 15.06.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 7 131 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...sadů nabídne více možností. Pardubice – Přímo v centru města, na placu vedle Tyršových sadů, bude od 30. června do
konce prázdnin fungovat Pardubické  letní  kino . Vrátí se tam po dvou letech, kdy promítalo v areálu u skateparku. „Plníme
tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali...

Letní kino se vrátí do centra města URL
WEB , Datum: 15.06.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková, Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s. , Rubrika: Moje Pardubicko
...– Přímo v centru města bude od 30. června do konce prázdnin fungovat Pardubické  letní  kino . Vrátí se tam po dvou
letech, kdy fungovalo v areálu u skateparku. Nacházet se bude na placu vedle Tyršových sadů. "„Plníme tím přání spousty
fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v...

Letní kino se vrátí do centra města URL
WEB , Datum: 18.06.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková, Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Z regionu
...- Přímo v centru města bude od 30. června do konce prázdnin fungovat Pardubické  letní  kino . Vrátí se tam po dvou letech,
kdy fungovalo v areálu u skateparku. Nacházet se bude na placu vedle Tyršových sadů. "„Plníme tím přání spousty fanoušků,
kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v...

Letní kino se vrací do centra Pardubic
TISK , Datum: 20.06.2017 , Zdroj: Právo , Strana: 14 , Autor: Zdeněk Seiner , Vytištěno: 128 418 , Prodáno: 75 849 , Čtenost: 278 423 , Vydavatel: Borgis,
a.s. , Rubrika: Severovýchodní Čechy
Pardubické  letní  kino , roky vytlačované stavbaři, zahradníky i nespokojenými obyvateli domů v okolí, se přece jen letos vrátí
do centra Pardubic, do těsné blízkosti zrekonstruovaných Tyršových sadů. Letní promítání startuje už 30. června a otevře se
návštěvníkům už podvanácté. „Plníme tím přání...

Park v Hrochově Týnci ožije díky letnímu kinu
TISK , Datum: 20.06.2017 , Zdroj: Týdeník Chrudimsko , Strana: 15 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Zaujalo nás
...na české rodinné filmy, například Anděl páně 2 nebo Špunti na vodě. Uvidí však také oskarové snímky. Největší letní kino v
tuzemsku, jímž je Pardubické  letní  kino  Pernštejn, se vydává na pouť po České republice. Projekt, který probíhá už pátým
rokem pod záštitou Ministerstva kultury ČR, byl...

Letní kino odstartuje Andělem Páně 2 URL
WEB , Datum: 29.06.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...- Po dvou letech se v pátek od 21.30 hodin v centru města znovu rozezvučí Pardubické  letní  kino . To se z areálu vedle
skateparku přesune k Tyršovým sadům, kde bude promítat každý večer až do konce prázdnin. "„Návrat do centra města dělá
velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo...

Letní kino odstartuje Andělem Páně 2 URL
WEB , Datum: 29.06.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...– Po dvou letech se v pátek od 21.30 hodin v centru města znovu rozezvučí Pardubické  letní  kino . To se z areálu vedle
skateparku přesune k Tyršovým sadům, kde bude promítat každý večer až do konce prázdnin. "„Návrat do centra města dělá
velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo...

Letní kino odstartuje Andělem Páně 2
TISK , Datum: 29.06.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 7 131 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko a okolí
...– Po dvou letech se zítra od 21.30 hodin v centru města znovu rozezvučí Pardubické  letní  kino . To se z areálu vedle
skateparku přesune k Tyršovým sadům, kde bude promítat každý večer až do konce prázdnin. „Návrat do centra města dělá
velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo v...

Dvanáctá sezona letního kina startuje na místě bývalých jatek
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Dvanáctá sezona letního kina startuje na místě bývalých jatek
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 20 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 161 814 , Prodáno: 133 240 , Čtenost: 605 780 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...místo vyzkouší návštěvníci pardubického  letního  kina , které zadarmo promítá celé prázdniny už od roku 2006. Po
Tyršových sadech a prostoru u skateparku okusí plochu po bývalých jatkách nedaleko zdymadla. Filmy tam budou k vidění
každý den do konce srpna. PARDUBICE Tyršovy sady to úplně nejsou,...

PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 7 131 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...letního kina dorazí Jiří Strach Pardubice – Svůj úspěšný film Anděl Páně 2 dnes přijede do Pardubického  letního  kina
uvést režisér Jiří Strach. Zahájí tím dvouměsíční promítání kina, které nově sídlí vedle Tyršových sadů. „Je to krásné místo. Je
dostatečně velké, je v centru města, dá se tam...

Sezona letních kin je tu. Novoty hlásí v Pardubicích i v Chrudimi
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 2 , Autor: RADEK LATISLAV JAROSLAV HUBENÝ , Vytištěno: 821 053 , Čtenost: 824 323 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubicko a Chrudimsko
...české i zahraniční snímky můžete zavítat do Pardubic, Chrudimi, Přelouče a Hlinska. S velkou pompou dnes, tedy 30. června,
otevře své brány pardubické  letní  kino , které se letos vrací z prostor u skateparku zpět do centra města k obnoveným
Tyršovým sadům. „Plníme tím přání spousty fanoušků,...

Sezona letního kina v Pardubicích startuje na místě bývalých jatek URL
WEB , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
...místo vyzkouší návštěvníci pardubického  letního  kina , které zadarmo promítá celé prázdniny už od roku 2006. Po
Tyršových sadech a prostoru u skateparku okusí plochu po bývalých jatkách nedaleko zdymadla. Filmy tam budou k vidění
každý den do konce srpna. Tyršovy sady to úplně nejsou, ale park je...

Pardubické  letní  kino  zahajuje provoz
RÁDIO , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 6 896 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
...BERÁNKOVÁ, moderátorka Pardubické  letní  kino  zahájí dnes večer svou dvanáctou sezonu. Diváci najdou venkovní
areál nově na prostranství vedle opravených Tyršových sadů. I letos budou projekce zdarma. Každý den pak po celé prázdniny
nabídne kino jiný filmový žánr. Pokračuje...

FOTO
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 20 , Vytištěno: 161 814 , Prodáno: 133 240 , Čtenost: 605 780 , Vydavatel: Mafra, a.s. ,
Rubrika: Kraj Pardubický

Pozvánka za letní kulturou do Pardubického kraje
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: Evropské noviny , Strana: 6 , Vytištěno: 50 000 , Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o. , Rubrika: Prezentace
...i tradic. Pokud do našeho krásného regionu zavítáte, rozhodně si některé z nich nenechte ujít! Loutkářská Chrudim - 30. 6. -
6. 7. 2017 Pardubické  letní  kino  Pernštejn - 30. 6. - 31. 8. 2017 Toulovcovy prázdninové pátky v Litomyšli - 3. 7. - 28. 8.
2017 Pivní slavnosti a výstava historických...

Do letního kina dorazí Jiří Strach URL
WEB , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...– Svůj úspěšný film Anděl Páně 2 dnes přijede do Pardubického  letního  kina  uvést režisér Jiří Strach. Zahájí tím
dvouměsíční promítání kina, které nově sídlí vedle Tyršových sadů. "„Je to krásné místo. Je dostatečně velké, je v centru
města, dá se tam krásně parkovat. Aparatura bude namířena...

Sezona letního kina v Pardubicích startuje na místě bývalých jatek URL
WEB , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
...místo od roku 2006 vyzkouší návštěvníci pardubického  letního  kina , které zadarmo promítá celé prázdniny. Po Tyršových
sadech a prostoru u skateparku se letos přesune na plochu po bývalých jatkách nedaleko zdymadla. Filmy tam budou k vidění
každý den do konce srpna. Tyršovy sady to úplně nejsou,...

Romantiku vlahých večerů umocní letní promítání filmů URL
WEB , Datum: 01.07.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Chrudimsko
...s promítací premiérou. Letní kino se otevře divákům také historicky poprvé v zámeckém parku v Hrochově Týnci, svoji filiálku
si zde zřídí Pardubické  letní  kino . „Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnut svým
obyvatelům a divákům z okolí atraktivní letní...

Romantiku vlahých večerů umocní letní promítání filmů URL
WEB , Datum: 01.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...s promítací premiérou. Letní kino se otevře divákům také historicky poprvé v zámeckém parku v Hrochově Týnci, svoji filiálku
si zde zřídí Pardubické  letní  kino . „Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnut svým
obyvatelům a divákům z okolí atraktivní letní...

Romantiku vlahých večerů umocní letní promítání filmů
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Romantiku vlahých večerů umocní letní promítání filmů
TISK , Datum: 01.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LUKÁŠ VANÍČEK , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko a okolí
...s promítací premiérou. Letní kino se otevře divákům také historicky poprvé v zámeckém parku v Hrochově Týnci, svoji filiálku
si zde zřídí Pardubické  letní  kino . „Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnout
svým obyvatelům a divákům z okolí atraktivní letní...

LETNÍ KINO ZAHÁJIL ANDĚL PÁNĚ 2
TISK , Datum: 03.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
...DVOU LETECH se v pátek znovu rozeznělo Pardubické  letní  kino  v centru města. Dvouměsíční promítání v areálu
bývalých jatek odstartovala projekce snímku Anděl Páně 2, na kterou dorazila i filmová delegace v čele s režisérem Jiřím
Strachem (na snímku). Letní kino bude vedle Tyršových sadů promítat...

Letní kino zahájili filmem Anděl Páně 2 URL
WEB , Datum: 03.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...- Po dvou letech se v pátek znovu rozeznělo Pardubické  letní  kino  v centru města. Dvouměsíční promítání v areálu
bývalých jatek odstartovala projekce snímku Anděl Páně 2, na kterou dorazila i filmová delegace v čele s režisérem Jiřím
Strachem. "Letní kino bude vedle Tyršových sadů promítat...

Letní kino zahájili filmem Anděl Páně 2 URL
WEB , Datum: 03.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...- Po dvou letech se v pátek znovu rozeznělo Pardubické  letní  kino  v centru města. Dvouměsíční promítání v areálu
bývalých jatek odstartovala projekce snímku Anděl Páně 2, na kterou dorazila i filmová delegace v čele s režisérem Jiřím
Strachem. "Letní kino bude vedle Tyršových sadů promítat...

Letní kina, která máme jen hodinku jízdy autem URL
WEB , Datum: 03.07.2017 , Zdroj: kralovedvorsko.cz , Autor: Karlových Varů , RU / den: 3 500 , Vydavatel: kralovedvorsko.cz
...červenci a srpnu, vždy od středy do soboty V areálu se nachází útulná hospůdka s venkovním posezením a dětským hřištěm.
Vstupné 120 Kč Pardubické  letní  kino  Pernštejn - ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů), Pardubice O prázdninách se
promítá každý den K dispozici divákům je několik barů s...

Hrochovotýnecké letní kino startuje
TISK , Datum: 04.07.2017 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 3 , Autor: (ron) , Vytištěno: 1 740 , Čtenost: 12 131 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Chrudimsko a okolí
...a diváky jistě potěší, že vstup je zdarma. Myšlenka zřídit letní kino napadla hrochovotýnecké zastupitele, kteří oslovili
provozovatele Pardubického  letního  kina . A nový projekt byl na světě. Dramaturgie letního kina pamatuje na různé skupiny
diváků, za týden představí snímek Špunti na vodě a...

Hrochovotýnecké letní kino startuje ve středu URL
WEB , Datum: 04.07.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Romana Netolická , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Chrudimsko
...a diváky jistě potěší, že vstup je zdarma. Myšlenka zřídit letní kino napadla hrochovotýnecké zastupitele, kteří oslovili
provozovatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na světě. Dramaturgie letního kina pamatuje na různé skupiny
diváků, za týden představí snímek Špunti na vodě a další...

Letní kino startuje ve středu URL
WEB , Datum: 05.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Romana Netolická , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...a diváky jistě potěší, že vstup je zdarma. Myšlenka zřídit letní kino napadla hrochovotýnecké zastupitele, kteří oslovili
provozovatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na světě. Dramaturgie letního kina pamatuje na různé skupiny
diváků, za týden představí snímek Špunti na vodě a další...

V kině představí život Masaryka
TISK , Datum: 07.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – V pardubickém letním kině dnes večer organizátoři promítnou životopisné drama Masaryk. Ve
snímku z roku 2016, který si odnesl celkem dvanáct ocenění Český lev, hrají v hlavních rolích Karel Roden, Hanns Zischler
nebo Oldřich Kaiser. Film režiséra Julia Ševčíka vypráví o...

Letní kino Pardubice
TISK , Datum: 07.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubický kraj
Areál Pardubického  letního  kina  najdete v ulici U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Hraje zcela ZDARMA každý den od 21.30
hodin. Pátek 7. července Masaryk Česko/Slovensko, 2016, 113 min Sobota 8. července Moonlight USA, 2016, 111 min

V kině představí život Masaryka URL
WEB , Datum: 07.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubice - V pardubickém letním kině dnes večer organizátoři promítnou životopisné drama Masaryk. "Ve snímku z roku 2016,
který si odnesl celkem dvanáct ocenění Český lev, hrají v hlavních rolích Karel Roden, Hanns Zischler nebo Oldřich Kaiser.
Film režiséra Julia Ševčíka vypráví osud Jana Ma...
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Letní kina: nebe v ceně lístku
TISK , Datum: 08.07.2017 , Zdroj: Magazín Práva , Strana: 8 , Autor: Jiří Sotona , Vytištěno: 309 680 , Prodáno: 184 207 , Čtenost: 380 059 , Vydavatel:
Borgis, a.s. , Rubrika: Téma
...i ta s nafukovacím plátnem. Používá je třeba firma Cinema Time při různých venkovních představeních. Mimo to provozuje už
dvanáctou sezónu Pardubické  letní  kino  Pernštejn, jak zní oficiální název. Podle jeho zástupců je nejnavštěvovanějším u nás
a také jediným pod záštitou ministerstva kultury. ...

I u zdymadla letní kino táhne. Divákům ale chybí trávník
TISK , Datum: 08.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Už týden promítá v Pardubicích tradiční bezplatné letní kino. Ve své dvanácté sezoně přesídlilo na nové místo nedaleko
zdymadla. Plocha po loni zbouraných jatkách má podle diváků i provozovatelů jeden zásadní problém - chybí jí více zeleně.
PARDUBICE Ve čtvrtek večer se v pardubickém letním kině ...

I u zdymadla pardubické  letní  kino  táhne. Divákům ale chybí trávník URL
WEB , Datum: 09.07.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Už týden promítá v Pardubicích tradiční bezplatné letní kino. Ve své dvanácté sezoně přesídlilo na nové místo nedaleko
zdymadla. Plocha po loni zbouraných jatkách má podle diváků i provozovatelů jeden zásadní problém - chybí jí více zeleně. Ve
čtvrtek večer se v pardubickém letním kině promítal ita...

I u zdymadla pardubické  letní  kino  táhne. Divákům ale chybí trávník URL
WEB , Datum: 09.07.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Radek Kalhous , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
Už týden promítá v Pardubicích tradiční bezplatné letní kino. Ve své dvanácté sezoně přesídlilo na nové místo nedaleko
zdymadla. Plocha po loni zbouraných jatkách má podle diváků i provozovatelů jeden zásadní problém - chybí jí více zeleně. Ve
čtvrtek večer se v pardubickém letním kině promítal ita...

Letní kino v Hrochově Týnci nemá o diváky nouzi URL
WEB , Datum: 09.07.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Romana Netolická , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Chrudimsko
...zahrad a především nabídnut svým obyvatelům (ale i divákům z přilehlého okolí a turistům) atraktivní letní program. Proto
oslovili pořadatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na světě.Promítat se bude každou středu od 21.30 hodin v
amfiteátru zámecké zahrady a vstup je zdarma. Tento...

Letní kino nabídne dokument
TISK , Datum: 10.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice Putování tučňáků: Volání oceánu. Tak se jmenuje francouzský dokumentární film, který dnes promítá pardubické
letní  kino . Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, zavádí diváky do ledového království
vzdálené Antarktidy. Projekce začíná po půl desáté večer.

Letní kino promítá Trainspotting 2
TISK , Datum: 11.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (zln) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice Dnes večer se bude v pardubickém letním kině promítat jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku. Druhé
pokračování dnes už kultovního snímku Trainspotting jistě ke zdymadlu přitáhne stovky diváků, kteří uvidí opět po dvaceti
letech v akci herce Ewana McGregora, Jonnyho Lee Millera či...

Letní kino uvede Knihu džunglí
TISK , Datum: 12.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (tum) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin promítne americký snímek Kniha džunglí. Ten je adaptací stejnojmenného
románu Rudyarda Kiplinga. Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však
přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené...

Mauglí na plátně letního kina
TISK , Datum: 12.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – Americký dobrodružný film natočený podle knižní předlohy Rudyarda Kiplinga s názvem
Kniha džunglí promítnou dnes večer od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině. Hlavní hrdina – chlapec Mauglí, kterého zahrál
třináctiletý Neel Sethi, je člověčí mládě vychované vlčí smečk...

Mauglí na plátně letního kina URL
WEB , Datum: 12.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Letní kino v
Pardubicích
Pardubice – Americký dobrodružný film natočený podle knižní předlohy Rudyarda Kiplinga s názvem Kniha džunglí promítnou
dnes večer od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině. "Hlavní hrdina – chlapec Mauglí, kterého zahrál třináctiletý Neel Sethi, je
člověčí mládě vychované vlčí smečkou. Jednoho...

V kostce z kultury: Mauglí na plátně letního kina URL
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V kostce z kultury: Mauglí na plátně letního kina URL
WEB , Datum: 12.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubice /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Americký dobrodružný film natočený podle knižní předlohy Rudyarda Kiplinga s názvem Kniha
džunglí promítnou ve středu večer od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině. "Hlavní hrdina - chlapec Mauglí, kterého zahrál
třináctiletý Neel Sethi, je člověčí mládě vychované ...

Tipy pro vás: Písně Langerové pod širým nebem URL
WEB , Datum: 13.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj, Svojanov /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Na hrad Svojanov zamíří Aneta Langerová. Na nádvoří hradu z 13. století
zazpívá písně ze svého posledního alba, ale i starší skladby ve čtvrtek od půl deváté večer. "Pokračuje tak ve svém turné Na
Radosti ke stejnojmennému albu. Pod širým nebem mezi ...

Fantastická zvířata v kině
TISK , Datum: 13.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – Dobrodružný fantasy film Fantastická zvířata a kde je najít dnes od 21:30 promítnou v
Pardubickém letním kině. V hlavní roli filmu podle předlohy J. K. Rowlingové se představí oscarový herec Eddie Redmayne.
Ten jako Newt Scamander přichází do New Yorku s tajemným kufřík...

Letní kino promítá Pohádky pro Emu
TISK , Datum: 14.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: (tum) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  dnes nabízí romantickou komedii Pohádky pro Emu. V hlavních rolích se představí Ondřej Vetchý a
Aňa Geislerová. Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší
podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po...

Letní kino uvede Pohádky pro Emu
TISK , Datum: 14.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – V Pardubickém letním kině, které se nachází u Tyršových sadů, bude dnes od 21.30 hodin k
vidění romantická komedie Pohádky pro Emu. „Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhnutý rytmus
jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prah...

V letním kině vznikla pláž URL
WEB , Datum: 15.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...- Pardubické  letní  kino , které sídlí v areálu bývalých jatek, zasypalo 120 tun písku. Vznikl tak prostor, jenž bude sloužit
nejen jako pláž pro diváky při sledování filmů, ale také jako hřiště na beach volejbal. "V letním kině se zrodí hrdina Pardubice -
Americké válečné drama Hacksaw Ridge:...

V letním kině vznikla pláž
TISK , Datum: 15.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní
strana
Pardubické  letní  kino , které sídlí v areálu bývalých jatek, zasypalo 120 tun písku. Vznikl tak prostor, jenž bude sloužit nejen
jako pláž pro diváky při sledování filmů, ale také jako hřiště na beach volejbal.

V letním kině se zrodí hrdina
TISK , Datum: 15.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – Americké válečné drama Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny dnes od 21.30 hodin promítnou v Pardubickém letním
kině u Tyršových sadů. Film režiséra Mela Gibsona v hlavní roli s Andrew Garfieldem vypráví příběh Desmonda Dosse. Mladík,
který po útoku na Pearl Harbor nastoupí do americké armády, u...

Zázemí letního kina se včera vylepšilo
TISK , Datum: 15.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (tum) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...písku včera pomohly vyspravit hlediště pardubického  letního  kina  a zároveň obnovit hřiště na beachvolejbal, které
fungovalo už loni během olympijského parku. Tím by z areálu měly zmizet kaluže, které se po deštích vytvářely v místech pro
diváky. Ti by mohli změnu ocenit už dnes při promítání filmu...

Letní kino zve do neobvyklého sirotčince
TISK , Datum: 17.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (tum) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
... Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek s názvem Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Díky tajemným
stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné
místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné...

V kostce z kultury: Zázrak na řece v letním kině URL
WEB , Datum: 18.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek vedle Tyršových sadů, v úterý od
21.30 hodin promítne životopisné drama Sully: Zázrak na řece Hudson. "Snímek vypráví příběh kapitána Sullenbergera (Tom
Hanks), který v roce 2009 nouzově přistál s...
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Pardubické  letní  kino  zdarma celé léto URL
WEB , Datum: 18.07.2017 , Zdroj: atlasceska.cz , RU / den: 8 330 , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o.
Promítání probíhá každý prázdninový večer, od 21:30 hod.

Zázrak na řece v letním kině
TISK , Datum: 18.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek vedle Tyršových sadů, dnes od 21.30
hodin promítne životopisné drama Sully: Zázrak na řece Hudson. Snímek vypráví příběh kapitána Sullenbergera (Tom Hanks),
který v roce 2009 nouzově přistál s poškozeným letadlem na...

Letní kino uvede snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem URL
WEB , Datum: 19.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kino , které každý den promítá v areálu bývalých jatek u Tyršových sadů, má ve
středu na programu snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem. "„Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila
několik posledních let na divokých vlnách světových...

Letní kino dnes uvede snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem
TISK , Datum: 19.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko a okolí
...– Pardubické  letní  kino , které každý den promítá v areálu bývalých jatek u Tyršových sadů, má dnes na programu snímek
Alenka v říši divů: Za zrcadlem. „Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na
divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém...

Letní kino dnes uvede snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem URL
WEB , Datum: 19.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino , které každý den promítá v areálu bývalých jatek u Tyršových sadů, má dnes na programu snímek
Alenka v říši divů: Za zrcadlem. "„Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na
divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně....

Kino promítne snímek Lion
TISK , Datum: 22.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek, dnes od 21.30 hodin uvede drama
Lion. „Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v
ulicích Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný...

Letní kino promítne snímek Lion URL
WEB , Datum: 22.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek, dnes od 21.30 hodin uvede drama Lion. "„Pětiletý
indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích Kalkaty,
kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. O...

Na co kam: Bleší trhy v rosické cihelně URL
WEB , Datum: 22.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...vybrat nebo si alespoň udělat obrázek a nechat se inspirovat pro příště, pak určitě do Rosic přijeďte! Kino promítne snímek
Lion Pardubice - Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek, v sobotu od 21.30 hodin uvede drama
Lion. „Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku,...

Pondělí bude patřit v kině dětem
TISK , Datum: 24.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (zln) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice Ačkoliv hlavním promítacím dnem pro děti je v pardubickém letním kině u zdymadla středa, nejmenší diváci se
dočkají i dnes. Na programu je totiž animovaný snímek Kubo a kouzelný meč, který vznikl v koprodukci Slovenska a USA.
Zajímavostí je, že v originále hlasy postavám propůjčily velké ...

Letní kino
TISK , Datum: 24.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko a okolí
... Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Začátek promítání ve 21.30 hodin, vstupné zdarma
Pondělí 24. července Kubo a kouzelný meč USA, 2016, 101 minut. Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi
tenhle talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Den...

Bridget Jonesová v letním kině URL
WEB , Datum: 25.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...– Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin uvede snímek Dítě Bridget Jonesové. "„Utrpení největší smolařky v dějinách
dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem
bude neplánované těhotenství. Taková věc dokáže...

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 8 / 302

http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/pardubicke-letni-kino-zdarma-cele-leto-27199/
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/letni-kino-uvede-snimek-alenka-v-risi-divu-za-zrcadlem-20170719.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-dnes-uvede-snimek-alenka-v-risi-divu-za-zrcadlem-20170719.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-promitne-snimek-lion-20170722.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/na-co-kam-blesi-trhy-v-rosicke-cihelne-20170722.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/bridget-jonesova-v-letnim-kine-20170725.html
http://www.newtonmedia.eu/


Bridget Jonesová v letním kině
TISK , Datum: 25.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin uvede snímek Dítě Bridget Jonesové. „Utrpení největší
smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím
hlavním malérem bude neplánované těhotenství. Taková věc...

Letní kino
TISK , Datum: 25.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko a okolí
... Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Začátek promítání ve 21.30 hodin, vstupné zdarma
Středa 26. července Pasažéři USA, 2016, 116 minut. Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní
pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let...

Krátce z kultury: Bridget Jonesová v letním kině URL
WEB , Datum: 25.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kino  v úterý od 21.30 hodin uvede snímek Dítě Bridget Jonesové. "„Utrpení
největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série
napovídá, tím hlavním malérem bude neplánované...

Kulturní tipy: Želvy Ninja 2 v letním kině URL
WEB , Datum: 26.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů ve středu na plátně promítnou akční fantasy
snímek Želvy Ninja 2. "Želví hrdinové ve filmu bojují proti svému nepříteli, kterého dříve dostaly do vězení. Ten je nyní venku a
chce se pomstít. Společně se šíleným vědcem...

PARDUBICKO a okolí
TISK , Datum: 26.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
...krematoriu následující: dující: 9.45 ROŽENSKÁ 1933, Pardubice; 10.30 LÍPA Jaroslav, důchodce, 1936, Chvaletice. Letní
kino Areál Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Začátek promítání je vždy ve 21.30 hodin,
vstupné zdarma Čtvrtek 27. července Snowden ...

Želvy Ninja 2 na plátně v letním kině URL
WEB , Datum: 26.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
Pardubice – V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů dnes na plátně promítnou akční fantasy snímek Želvy Ninja 2. "Želvy
Ninja ve filmu bojují proti svému nepříteli, kterého dříve dostaly do vězení. Ten je nyní venku a chce se pomstít. Společně se
šíleným vědcem vynaleznou mutagen, který je ...

PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 26.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Želvy Ninja 2 v letním kině Pardubice – V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů dnes na plátně promítnou akční fantasy
snímek Želvy Ninja 2. Želví hrdinové ve filmu bojují proti svému nepříteli, kterého dříve dostaly do vězení. Ten je nyní venku a
chce se pomstít. Společně se šíleným vědcem vyn...

Filmový kraj. Letní kina zvou diváky na hrad nebo nábřeží
TISK , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: Zuzana Zlinská , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...se amfiteátry hromadně rušily. Lidé měli jiné starosti než chodit do kin. Doba se však mění. Už v roce 2006 začalo fungovat v
Tyršových sadech pardubické  letní  kino  a v průběhu let se stalo fenoménem. Každoročně přiláká tisíce filmových
fajnšmekrů, pro které zdarma promítá každý den. Krajské město...

Filmový kraj. Letní kina zvou diváky do parků, na hrad, stadion i nábřeží URL
WEB , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Radek Kalhous , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
...se amfiteátry hromadně rušily. Lidé měli jiné starosti než chodit do kin. Doba se však mění. Už v roce 2006 začalo fungovat v
Tyršových sadech pardubické  letní  kino  a v průběhu let se stalo fenoménem. Každoročně přiláká tisíce filmových
fajnšmekrů, pro které zdarma promítá každý den. Krajské město...

Filmový kraj. Letní kina zvou diváky do parků, na hrad, stadion i nábřeží URL
WEB , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: Zuzana Zlinská, spolupracovnice MF DNES , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. ,
Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
...se amfiteátry hromadně rušily. Lidé měli jiné starosti než chodit do kin. Doba se však mění. Už v roce 2006 začalo fungovat v
Tyršových sadech pardubické  letní  kino  a v průběhu let se stalo fenoménem. Každoročně přiláká tisíce filmových
fajnšmekrů, pro které zdarma promítá každý den. Krajské město...

Příběh Edwarda Snowdena vystřídají v kině Špunti na vodě
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Příběh Edwarda Snowdena vystřídají v kině Špunti na vodě
TISK , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
Pardubice – V pardubickém letním kině v Tyršových sadech dnes ve 21.30 promítnou snímek, který vypráví příběh Edwarda
Snowdena, jenž jako bývalý pracovník tajných služeb do světa vypustil informaci o tom, že bezpečnostní služby Spojených států
amerických špehují občany – sledují telefony i elektroni...

Příběh Edwarda Snowdena vystřídají v kině Špunti na vodě URL
WEB , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
Pardubice – V pardubickém letním kině v Tyršových sadech dnes ve 21.30 promítnou snímek, který vypráví příběh Edwarda
Snowdena, jenž jako bývalý pracovník tajných služeb do světa vypustil informaci o tom, že bezpečnostní služby Spojených států
amerických špehují občany – sledují telefony i elektroni...

Tipy pro vás: Pevnostní oblast chystá víkend muzeí URL
WEB , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Prodloužená otevírací doba, průvodci v dobových uniformách a řada dalších atrakcí, to je
letošní čtvrtý společný víkend muzeí v Králické pevnostní oblasti. "Koná se o tomto víkendu a kdo na Králicko zamíří, může si
vybrat z prohlídek tvrzí Bouda i Hůrka, Vojen...

Do letního kina zavítá režisér Špuntů na vodě
TISK , Datum: 28.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Dnes večer návštěvníci pardubického  letního  kina  dostanou k obvyklému bezplatnému promítání bonus navíc. Do areálu
ke zdymadlu dorazí režisér právě uváděného filmu Špunti na vodě Jiří Chlumský. „Jiří Chlumský má k Pardubicím poměrně silné
pracovní vazby. Byl koproducentem, tedy jeho firma...

Letní kino jede
TISK , Datum: 28.07.2017 , Zdroj: Bulvár , Strana: 8 , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o. , Rubrika: Publicistika
...léta je skutečnost, že letos poprvé expandujeme do dalších měst: Velkým úspěchem je hned dvojí angažmá v Praze OE po
celé léto promítá Pardubické  letní  kino  Pernštejn v zahradách Anežského kláštera a také ve Žlutých lázních na nábřeží
Vltavy; další paprsek našeho letního kina byl nasměrován do...

Užijte si báječný srpen plný sportu
TISK , Datum: 28.07.2017 , Zdroj: Bulvár , Strana: 1 , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o. , Rubrika: Příloha - Sportovní park
V parku dostane prostor věda! Sportuje celá rodina, takový bude i letos cíl srpnové akce, která na devět dní rozhýbe celé
Pardubice. Od 12. do 20. srpna se oblíbený park Na Špici promění v jedno velké sportoviště. Na 16 stálých a 7 variabilních
sportovištích představí více než šest desítek pardubi...

Do Pardubického kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc
TISK , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: Hradecký deník , Strana: 4 , Autor: (jpr) , Vytištěno: 4 130 , Čtenost: 13 729 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Od sousedů
...dostávají tradiční akce kulturního i sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro,
Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino  či divadelní Grand festival smíchu. *** Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze
všech 14 českých krajů. ...

Letní kino
TISK , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
... Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů) Zacátek promítání 21.30 hodin. Vstupné zdarma.
Pondělí 31. července Zpívej, USA, 2016, 110 minut Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit
divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu...

Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc, místní mají výhrady
TISK , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (jpr) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko
...dostávají tradiční akce kulturního i sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro,
Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino  či divadelní Grand festival smíchu. *** Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze
všech 14 českých krajů. ...

Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: svitavsky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Z regionu
...dostávají tradiční akce kulturního i sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro,
Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino  či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)" ...

Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Z regionu
...dostávají tradiční akce kulturního i sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro,
Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino  či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)" ...

Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
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Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...dostávají tradiční akce kulturního i sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro,
Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino  či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)" ...

Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: hradecky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Z regionu
...dostávají tradiční akce kulturního i sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro,
Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino  či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)" ...

Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Z regionu
...dostávají tradiční akce kulturního i sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro,
Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino  či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)" ...

Letní kino přiblíží švédskou kulturu filmem Sámská krev
TISK , Datum: 01.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – V pardubickém letním kině vedle Tyršových sadů organizátoři dnes večer promítnou švédské drama z roku 2016 s
názvem Sámská krev. Ve snímku režisérka Amanda Kernell vypráví příběh čtrnáctileté Sámské dívky. Elle Marja se věnuje
chovu sobů, na své internátní škole je nucena čelit rasismu a...

Kulturní tipy: Skotské lidovky i zhudebněné básně URL
WEB , Datum: 01.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Rytířském sále hradního paláce na Kunětické hoře zahraje v úterý od 19 hodin trio
Michal Hromek Consort, které se věnuje nejen úpravám skotské a irské lidové hudby, ale čerpá inspiraci v dědictví evropského
baroka a renesance. "Hudebníci ovšem neusilují o au...

Letní kino promítne Sámskou krev URL
WEB , Datum: 01.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...- Švédský večer dnes čeká návštěvníky Pardubického  letního  kina , které sídlí u zdymadla. Od 21 hodin zde bude k vidění
snímek Sámská krev. Toto strhující drama odhalí temnou část švédské koloniální historie a přinese inspirativní příběh mladé
Elle Marje, která jde za svým snem o novém životě. ...

Když vyjde počasí, do kina přijde přes tisíc lidí
TISK , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Jaroslav Hubený , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  má za sebou polovinu prázdninové sezony. Zásadní změnou byl jeho přesun směrem k Tyršovým
sadům, do lokality poblíž zdymadla, takže je do něj ze všech částí města přibližně stejně daleko. „Za měsíc jsme celý areál,
který zpočátku některým připadal poněkud strohý, významným...

Kulturní tipy: Pernštejn(l)ove zahájí Cyrano URL
WEB , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Muzikálem Cyrano v podání stejnojmenného ansámblu z Českých Budějovic začne ve
středu večer na nádvoří zámku divadelní open air festival Pernštejn(l)ove. "Zahajovací představení, které od svého uvedení v
roce 2016 získalo několik ocenění za režii, libreto i hu...

Přesun letního kina vyšel. Na filmy zdarma chodí přes tisíc lidí URL
WEB , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jaroslav Hubený , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika:
Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  má za sebou polovinu prázdninové sezony. Zásadní změnou byl jeho přesun směrem k Tyršovým
sadům, do lokality poblíž zdymadla, takže je do něj ze všech částí města přibližně stejně daleko. „Za měsíc jsme celý areál,
který zpočátku některým připadal poněkud strohý, významným...

Ve středu patří letní kino dětem. Scooby Doo předvede psí kusy
TISK , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – Na své si v Pardubickém letním kině přijdou i děti, středa je již tradičně věnovaná právě nejmladším filmovým
fanouškům. Dnes se mohou těšit na známého psího kamaráda Scooby Doa, který se i se svou partou vydává na další
bláznivou jízdu. V animovaném filmu Scooby Doo: Shaggyho souboj s...

Ve středu patří letní kino dětem. Scooby Doo předvede psí kusy URL
WEB , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
Pardubice – Na své si v Pardubickém letním kině přijdou i děti, středa je již tradičně věnovaná právě nejmladším filmovým
fanouškům. "Dnes se mohou těšit na známého psího kamaráda Scooby Doa, který se i se svou partou vydává na další
bláznivou jízdu. V animovaném filmu Scooby Doo: Shaggyho sou...

Přesun kina vyšel. Když vyjde počasí, přichází do něj přes tisíc lidí URL
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Přesun kina vyšel. Když vyjde počasí, přichází do něj přes tisíc lidí URL
WEB , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Tomáš Kubelka , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
Pardubické  letní  kino  má za sebou polovinu prázdninové sezony. Zásadní změnou byl jeho přesun směrem k Tyršovým
sadům, do lokality poblíž zdymadla, takže je do něj ze všech částí města přibližně stejně daleko. „Za měsíc jsme celý areál,
který zpočátku některým připadal poněkud strohý, významným...

Galerie: Pardubické  letní  kino . URL
WEB , Datum: 03.08.2017 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím.

Letní kino v srpnu nabídne komedie, dramata, thrillery i filmy pro děti URL
WEB , Datum: 03.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...- Do druhé poloviny vstupuje promítání Pardubického  letního  kina , které se přesunulo do areálu bývalých jatek vedle
Tyršových sadů. "Přestože v úvodu areál řadu návštěvníků zaskočil, po letech totiž není v letním kině tráva, nýbrž štěrk a
písek, návštěvnosti to nakonec neuškodilo. „Pokud...

Letní kino v srpnu nabídne komedie, dramata, thrillery i filmy pro děti URL
WEB , Datum: 03.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...– Do druhé poloviny vstupuje promítání Pardubického  letního  kina , které se přesunulo do areálu bývalých jatek vedle
Tyršových sadů. "Přestože v úvodu areál řadu návštěvníků zaskočil, po letech totiž není v letním kině tráva, nýbrž štěrk a
písek, návštěvnosti to nakonec neuškodilo. „Pokud...

Letní kino nabídne komedie i dramata
TISK , Datum: 03.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Pardubicko a okolí
...– Do druhé poloviny vstupuje promítání Pardubického  letního  kina , které se letos přesunulo do areálu bývalých jatek
vedle Tyršových sadů. Přestože v úvodu areál řadu návštěvníků zaskočil, po letech totiž není v letním kině tráva, nýbrž štěrk a
písek, návštěvnosti to nakonec neuškodilo. „Pokud...

Léto s Frekvencí 1: Rostou houby? Do kterého letního kina na romantiku a kam na akčňák? Máme pro vás tipy na
víkend URL
WEB , Datum: 04.08.2017 , Zdroj: frekvence1.cz , Autor: Karolína Stránská , RU / den: 19 660 , Vydavatel: frekvence1.cz
...československou komedii Všechno nebo nic. Obě promítání budou zahájena ve 21:30 a stát vás budou 70 Kč. Do druhé
poloviny vstupuje promítání Pardubického  letního  kina , které se přesunulo do areálu bývalých jatek vedle Tyršových sadů.
Projekce zde začínají ve 21:00 a vstupné je zdarma. Pátek je...

Čestmír Kopecký v letním kině uvede snímek Všechno bude fajn URL
WEB , Datum: 04.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...- Pardubické  letní  kino  na dnešní večer chystá druhé premiérové uvedení jednoho z nejdiskutovanějších filmů poslední
doby - snímku, který vyvolal bouřlivé reakce pouhých pár hodin po své středeční premiéře na brněnském Špilberku. Jedná se
o film Všechno bude fajn, který satirickým způsobem...

Letní kino přivítá Čestmíra Kopeckého a Robina Kvapila
TISK , Datum: 04.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (jah) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
PARDUBICE Událostí dnešního promítání „laskavě anarchistického“ filmu Všechno bude fajn v pardubickém letním kině
Pernštejn bude jeho uvedení režisérem i producentem. „Snímek natočil jako svůj debut jeden za zakladatelů hnutí Žít Brno
Robin Kvapil a zaštiťuje ho jeden z nejúspěšnějších českých produ...

Návštěvníci letního kina se dočkají dvojitého dobrodružství
TISK , Datum: 05.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko a okolí
...– Organizátoři Pardubického  letního  kina  dnes opět promítají pro děti, připravený je animovaný rodinný film s názvem
Kubo a kouzelný meč. Malý chlapec Kubo umí vyprávět příběhy, tato dovednost živí jeho samotného i jeho nemocnou matku.
Příběhy vypráví v nedaleké vesnici, většinou končí se západem...

Návštěvníci letního kina se dočkají dvojitého dobrodružství URL
WEB , Datum: 05.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...– Organizátoři Pardubického  letního  kina  dnes opět promítají pro děti, připravený je animovaný rodinný film s názvem
Kubo a kouzelný meč. "Malý chlapec Kubo umí vyprávět příběhy, tato dovednost živí jeho samotného i jeho nemocnou matku.
Příběhy vypráví v nedaleké vesnici, většinou končí se...

Tipy pro vás: Seminář věnovaný včelím produktům URL
WEB , Datum: 08.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Ve Středním odborném učilišti včelařském - Včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách
v úterý začíná seminář nazvaný „Apiterapie pro každého aneb Včela léčí“. "Apiterapie je léčba člověka pomocí včel a jejich
produktů. Ve prospěch lidského zdraví se využívají ...

Letní kino
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http://regiony.impuls.cz/letni-kino-pardubice-program-srpen-2017-dwv-/pardubicky-kraj.aspx?c=A170802_070805_imp-pardubicky_kov
http://pardubicky.denik.cz/galerie/pardubicke-letni-kino.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/letni-kino-v-srpnu-nabidne-komedie-dramata-thrillery-i-filmy-pro-deti-20170803.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-v-srpnu-nabidne-komedie-dramata-thrillery-i-filmy-pro-deti-20170803.html
https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/leto-s-frekvenci-1-rostou-houby-do-ktereho-letniho-kina-na-romantiku-a-kam-na-akcnak-mame-pro-vas-tipy-na-vikend.shtml
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/cestmir-kopecky-v-letnim-kine-uvede-snimek-vsechno-bude-fajn-20170804.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/navstevnici-letniho-kina-se-dockaji-dvojiteho-dobrodruzstvi-20170805.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/tipy-pro-vas-seminar-venovany-vcelim-produktum-20170808.html
http://www.newtonmedia.eu/


Letní kino
TISK , Datum: 08.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko a okolí
Areál Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů) Vstupné zdarma. Úterý 8. srpna Správní chlapi
21.00 USA, 2016, 116 min Středa 9. srpna Capí dobrodružství 21.00 USA, 2016, 87 min

Správní chlapi v letním kině
TISK , Datum: 08.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – Russell Crowe a Ryan Gosling se dnes večer v pardubickém letním kině představí jako
Správní chlapi. To je název akční komedie amerického režiséra Shanea Blacka z roku 2016, kterou dnes ve 21 hodin vedle
Tyršových sadů promítnou organizátoři letního kina. Ryan Gosling hr...

Letní kina dnes: v Pardubicích Správní chlapi, v Opatovicích Řachanda URL
WEB , Datum: 08.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
Pardubice - Dvě kina, dva filmy. To je dnešní nabídka pro příznivce tradičního letního biografu. "Russell Crowe a Ryan Gosling
se dnes večer v pardubickém letním kině představí jako Správní chlapi. To je název akční komedie amerického režiséra
Shanea Blacka z roku 2016, kterou dnes ve 21 hodin...

Kulturní tipy: Čápi doručují v kině holčičku URL
WEB , Datum: 09.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kina  dnes opět promítá film pro děti. Na programu je animovaná komedie Čapí
dobrodružství. "Film vypráví příběh čápů, kteří sice dříve nosili děti, teď však doručují poštu. Nejlepší doručovatel, čáp Junior,
ale omylem zapne přístroj na výrobu dětí,...

PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 09.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...doručují v kině holčičku Pardubice – Pardubické  letní  kina  dnes opět promítá film pro děti. Na programu je animovaná
komedie Čapí dobrodružství. Film vypráví příběh čápů, kteří sice dříve nosili děti, teď však doručují poštu. Nejlepší
doručovatel, čáp Junior, ale omylem zapne přístroj na výrobu...

Čápi doručují v letním kině holčičku URL
WEB , Datum: 09.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...– Pardubické  letní  kina  dnes opět promítá film pro děti. Na programu je animovaná komedie Čapí dobrodružství. "Film
vypráví příběh čápů, kteří sice dříve nosili děti, teď však doručují poštu. Nejlepší doručovatel, čáp Junior, ale omylem zapne
přístroj na výrobu dětí, který vytvoří rozkošnou...

Kulturní tipy: Čápi doručují v kině holčičku URL
WEB , Datum: 09.08.2017 , Zdroj: denik.cz , Autor: Autor: Redakce , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kina  dnes opět promítá film pro děti. Na programu je animovaná komedie Čapí
dobrodružství. Film vypráví příběh čápů, kteří sice dříve nosili děti, teď však doručují poštu. Nejlepší doručovatel, čáp Junior,
ale omylem zapne přístroj na výrobu dětí, který...

PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Příběh rychlého občerstvení v kině Pardubice – V Pardubickém letním kině dnes promítnou životopisné drama Zakladatel, které
vypráví příběh zakladatele řetězce s rychlým občerstvením McDonald. Ray Kroc, jehož si zahrál Michael Keaton, dostal v roce
1954 od bratrů, kteří provozovali malou restaurac...

Dušan Klein zítra uvede nejnovější Básníky URL
WEB , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...uvede v Pardubickém letním kině sám jeho režisér Dušan Klein. "„Režisér Klein jako jeden z několika mála předních českých
režisérů Pardubické  letní  kino  dosud nenavštívil. Proto bych ho rád potěšil mimořádnou diváckou návštěvností, tak, aby se
do Pardubic rád vracel, tak jako mnozí jeho...

Kulturní tipy: Příběh rychlého občerstvení v kině URL
WEB , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině ve čtvrtek promítnou životopisné drama Zakladatel, které
vypráví příběh zakladatele řetězce s rychlým občerstvením McDonald. "Ray Kroc, jehož si zahrál Michael Keaton, dostal v roce
1954 od bratrů, kteří provozovali malou restauraci n...

Sportovní park Pardubice: 50 disciplín pro všechny generace URL
WEB , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Miroslav Hruban , RU / den: 68 220 , Vydavatel: rozhlas.cz
Na devět dní se pardubický park Na Špici promění v jedno velké sportoviště. Od 12. do 20. srpna ho zaplní 16 stálých a 7
variabilních stanovišť, kde si zájemci vyzkouší asi 50 druhů různých sportů. Projektový manažer Sportovního parku Pavel Stara
přišel do studia s pozvánkou pro posluchače. I letos...
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http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kina-dnes-v-pardubicich-spravni-chlapi-v-opatovicich-rachanda-20170808.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/kulturni-tipy-capi-dorucuji-v-kine-holcicku-20170809.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/capi-dorucuji-v-letnim-kine-holcicku-20170809.html
http://orlicky.denik.cz/z-regionu/kulturni-tipy-capi-dorucuji-v-kine-holcicku-20170809.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/dusan-klein-zitra-uvede-nejnovejsi-basniky-20170810.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/kulturni-tipy-pribeh-rychleho-obcerstveni-v-kine-20170810.html
http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/sportovni-park-pardubice-50-disciplin-pro-vsechny-generace--1746980
http://www.newtonmedia.eu/


Sportovní park Pardubice: 50 disciplín pro všechny generace URL
WEB , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Miroslav Hruban , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: mamehosty
Na devět dní se pardubický park Na Špici promění v jedno velké sportoviště. Od 12. do 20. srpna ho zaplní 16 stálých a 7
variabilních stanovišť, kde si zájemci vyzkouší asi 50 druhů různých sportů. Projektový manažer Sportovního parku Pavel Stara
přišel do studia s pozvánkou pro posluchače. I letos...

Do letního kina dorazí režisér série Básníků Dušan Klein
TISK , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  Pernštejn už během své dvanáctileté existence přivítalo řadu známých filmařů. Jeden z těch
nejznámějších dorazí ke zdymadlu dnes večer. Přijede režisér známé ságy o Básnících Dušan Klein. „Svůj film uvede muž,
jehož životní příběh by sám o sobě vydal na napínavý thriller....

Do letního kina u zdymadla dorazí režisér Básníků Dušan Klein URL
WEB , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
Pardubické  letní  kino  Pernštejn už během své dvanáctileté existence přivítalo řadu známých filmařů. Jeden z těch
nejznámějších dorazí ke zdymadlu dnes večer. Přijede režisér známé ságy o Básnících Dušan Klein. „Svůj film uvede muž,
jehož životní příběh by sám o sobě vydal na napínavý thriller....

Na programu je Všechno nebo nic i rodinná komedie Já kocour
TISK , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko a okolí
...Chvaletice– Kromě Pardubického  letního  kina , které večer uvede snímek Jak básníci čekají na zázrak, promítají dnes i
další kina v okolí Pardubic. V Holicích promítnou ve 22 hodin na parkovišti u Kulturního domu Holice rodinnou komedii Já
kocour, která vypráví příběh bohatého Toma Branda, který si...

Režisér Básníků Klein do letního kina nedorazí, areál zatopila bouře URL
WEB , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  Pernštejn už během své dvanáctileté existence přivítalo řadu známých filmařů. Jeden z těch
nejznámějších měl ke zdymadlu dnes zamířit večer. Jenže vše je nakonec jinak. „Přes veškeré dlouhodobé přípravy a
oboustranné těšení někdy věci nedopadnou tak, jak je plánujeme, a...

PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...letním kině se čeká na zázrak Pardubice – Dnes na diváky Pardubického  letního  kina  jako každý pátek čeká česká tvorba.
Tentokrát organizátoři na plátně vedle Tyršových sadů představí snímek Jak básníci čekají na zázrak, který uvede samotný
režisér Dušan Klein. Štěpán, Kendy a Karas zůstávají i po...

Kulturní tipy: V letním kině se čeká na zázrak URL
WEB , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Dnes na diváky Pardubického  letního  kina  jako každý pátek čeká česká tvorba. Tentokrát
organizátoři na plátně vedle Tyršových sadů představí snímek Jak básníci čekají na zázrak, který uvede samotný režisér Dušan
Klein. "Štěpán, Kendy a Karas zůstávají i po dvanácti...

PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 15.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...a zbraně v letním kině Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  dnes promítnou komedii Týpci a zbraně. Film
amerického režiséra Todda Phillipse vypráví skutečný příběh dvou přátel, kterým se během války v Iráku podaří využít iniciativy
americké vlády na zakázky malým firmám. Rychle...

Park Na Špici opět po roce žije sportem
TISK , Datum: 15.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 11 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Loňský Olympijský park Pardubice 2016 navštívilo během tří týdnů 374 tisíc návštěvníků, z toho 66 procent přijelo z jiných
měst. V Pardubicích se tak oživil cestovní ruch, který je v letních měsících jinak slabší, a prakticky okamžitě se začalo uvažovat
o zopakování této úspěšné akce. A nezůstalo po...

LEGO Batman bojuje v „letňáku“
TISK , Datum: 16.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – Po oblíbeném filmu LEGO příběh se nyní dočkala vlastního zfilmování i jedna z
nejoblíbenějších komiksových postav. Dnes se děti v Pardubickém letním kině u Tyršových sadů dočkají animované komedie
LEGO Batman film, kde známá komiksová postava zachraňuje město Gotham a b...

Letní kino ustoupilo počasí i stížnostem
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http://www.rozhlas.cz/_zprava/1746980
http://regiony.impuls.cz/letni-kino-pardubice-dusan-klein-doi-/pardubicky-kraj.aspx?c=A170811_111011_imp-pardubicky_kov
http://pardubice.idnes.cz/letni-kino-pardubice-dusan-klein-doi-/pardubice-zpravy.aspx?c=A170810_170523_pardubice-zpravy_jah
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/kulturni-tipy-v-letnim-kine-se-ceka-na-zazrak-20170811.html
http://www.newtonmedia.eu/


Letní kino ustoupilo počasí i stížnostem
TISK , Datum: 17.08.2017 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 1 , Vytištěno: 1 740 , Čtenost: 12 131 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Titulní strana
...se bude promítat, či nikoli. A větru ani dešti se porušit nedá. „Když je pěkně, minimálně tisícovka diváků je jistá,“
poznamenává promotér Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka s tím, že není neobvyklé, že hlediště zaplní i
dvojnásobek milovníků filmu. „Když prší, nepromítáme, nejhorší...

Letní kino ustoupilo počasí i stížnostem URL
WEB , Datum: 17.08.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Chrudimsko
...promítat, či nikoli. A větru ani dešti se porušit nedá. "„Když je pěkně, minimálně tisícovka diváků je jistá,“ poznamenává
promotér Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka s tím, že není neobvyklé, že hlediště zaplní i dvojnásobek
milovníků filmu. „Když prší, nepromítáme, nejhorší...

V Proseči letní kino ustoupilo počasí URL
WEB , Datum: 17.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...se bude promítat, či nikoli. A větru ani dešti se porušit nedá. „Když je pěkně, minimálně tisícovka diváků je jistá,“
poznamenává promotér Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka s tím, že není neobvyklé, že hlediště zaplní i
dvojnásobek milovníků filmu. „Když prší, nepromítáme, nejhorší...

Prapodivný ostrov v letním kině
TISK , Datum: 17.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  dnes divákům představí dobrodružný fantasy snímek s názvem
Kong: Ostrov lebek. Skupina badatelů, vojáků a dobrodruhů utvoří tým, aby společně prozkoumali tajemný, krásný, ale
nebezpečný ostrov, který leží kdesi v Tichém oceánu a není zanesen...

Letní kino chystá delegaci k filmu Miluji tě modře
TISK , Datum: 18.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
PARDUBICE Jako producent se Miroslav Šmídmajer podílel na více než desítce filmů, naposledy na Kleinových Básnících či
Dvojnících v hlavní dvojroli s Ondřejem Sokolem. Má za sebou i řádku realizovaných scénářů, dokumentárních filmů a pustil se
několikrát i do režie celovečerních filmů. Svůj nejnověj...

Snímek Miluji tě modře uvede režisér Miloslav Šmídmajer
TISK , Datum: 18.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – Pátek patří v Pardubickém letním kině české tvorbě. Snímek Miluji tě modře, který se promítá dnes večer, uvede
sám režisér Miloslav Šmídmajer. Malíř David Bárta žije svůj mládenecký život, ve kterém mu chybí trocha toho štěstí. Jednoho
dne potkává Terezu, ta jeho život obrací vzhůru noha...

PARDUBICKO a okolí
TISK , Datum: 19.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
...FOŘT Jan, důchodce, 1959, Sezemice; 12.00 BARRIJ Miloslav, důchodce, 1929, Mikulovice; 13.00 ŠULC Roman, 1965,
Chrudim. Letní kino Areál Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů) Zacátek promítání 21.00
hodin. Vstupné zdarma. Sobota 19. srpna Nocní zvírata USA,...

„Film je velká alchymie,“ říká producent Miroslav Šmídmajer URL
WEB , Datum: 20.08.2017 , Zdroj: denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Film
...Je však pravdou, že točíme za směšné peníze, za které v Americe častokrát nevzniknou ani titulky na konci filmu,“ uzavřel.
Srpnová promítání Pardubického  letního  kina  začínají každý den ve 21 hodin a jsou zdarma, beachvolejbalová aréna je
otevřena každý den od 15.00 do 21.00 hodin. V pondělí je na...

„Film je velká alchymie,“ říká producent Miroslav Šmídmajer URL
WEB , Datum: 20.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Pardubicko
...Je však pravdou, že točíme za směšné peníze, za které v Americe častokrát nevzniknou ani titulky na konci filmu,“ uzavřel.
Srpnová promítání Pardubického  letního  kina  začínají každý den ve 21 hodin a jsou zdarma, beachvolejbalová aréna je
otevřena každý den od 15.00 do 21.00 hodin. V pondělí je na...

Will Smith má druhou šanci
TISK , Datum: 22.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes promítne americké drama Collateral Beauty: Druhá šance. Hlavní hrdina
filmu, ředitel reklamní agentury, se vyrovnává s těžkým osudem. Jeho kolegové se rozhodnou ho donutit se překvapivým a
lidským způsobem vyrovnat s tím, co mu život připravil. V hlavní...

Pardubické  letní  kino  jde do finále. I s turnajem v beachvolejbale
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Pardubické  letní  kino  jde do finále. I s turnajem v beachvolejbale
TISK , Datum: 23.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (zln) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Už jen něco přes týden schází do konce 12. ročníku pardubického  letního  kina . Ovšem to neznamená, že jeho pořadatelé
jen čekají, až promítnou poslední film. Naopak přichystali novinku - přímo v kině se bude konat beachvolejbalový turnaj o cenu
primátora. „Turnaj se uskuteční v pátek 25. srpna od...

Kráska a zvíře zazpívají v kině
TISK , Datum: 23.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Na programu Pardubického  letního  kina  je dnes fantasy muzikál Kráska a zvíře. V hrané adaptaci
klasické pohádky se představí Emma Watson v roli mladé a bystré Krásky, kterou na svém zámku uvězní děsivé zvíře.
Navzdory strachu se Kráska spřátelí se služebnictvem zámku a brzy...

Kráska a zvíře zazpívají v kině URL
WEB , Datum: 23.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...– Na programu Pardubického  letního  kina  je dnes fantasy muzikál Kráska a zvíře. "V hrané adaptaci klasické pohádky se
představí Emma Watson v roli mladé a bystré Krásky, kterou na svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se Kráska
spřátelí se služebnictvem zámku a brzy zjistí, že se...

Letní kino bojuje o Hvězdu smrti
TISK , Datum: 26.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...DNES Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  u Tyršových sadů dnes večer nabídnou milovníkům fantasy
akční dobrodružný film Rogue One: Star Wars Story. Americký snímek zrežíroval Gareth Edwards a v hlavních rolích se
představí Felicity Jones, Mads Mikkelsen a Alan Tudyk. Dvouhodinový...

Letní kino bojuje o Hvězdu smrti URL
WEB , Datum: 26.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...– Organizátoři Pardubického  letního  kina  u Tyršových sadů dnes večer nabídnou milovníkům fantasy akční dobrodružný
film Rogue One: Star Wars Story. "Americký snímek zrežíroval Gareth Edwards a v hlavních rolích se představí Felicity Jones,
Mads Mikkelsen a Alan Tudyk. Dvouhodinový film...

Letní kino začíná poslední týden
TISK , Datum: 28.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (zln) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
... Prázdniny se chýlí ke konci a to znamená, že bude končit i bezplatné pardubické  letní  kino . V nabídce je však ještě sedm
filmů. Dnes se od 21 hodin u zdymadla promítá film 150 miligramů, zítra bude na řadě americká komedie Tohle je náš svět a ve
středu je na programu poslední letošní pohádka...

Pan režisér nás nezlobil, říká o Hřebejkovi sedmiletá herečka URL
WEB , Datum: 28.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...- V pátek večer se na plátně Pardubického  letního  kina  představil český dramatický snímek Zahradnictví: Rodinný přítel
režiséra Jana Hřebejka. "„Jde o trilogii, která zachycuje 20 let života rodiny scénáristy Petra Jarchovského a předchází
oblíbeným Pelíškům. Druhý díl, který se jmenuje...

Balerína zatančí na plátně kina
TISK , Datum: 30.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – V Pardubickém letním kině dnes večer budou organizátoři promítat dětem. Na programu je
rodinný animovaný film Balerína, který vypráví příběh mladé dívky Félicie, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí kamaráda
utíká ze sirotčince a vydává se do Paříže. Ve francouzské m...

Balerína zatančí na plátně kina URL
WEB , Datum: 30.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
Pardubice – V Pardubickém letním kině dnes večer budou organizátoři promítat dětem. Na programu je rodinný animovaný film
Balerína, který vypráví příběh mladé dívky Félicie, jejíž největší vášní je tanec. "S pomocí kamaráda utíká ze sirotčince a
vydává se do Paříže. Ve francouzské metropoli ji...

Kulturní tipy: Balerína zatančí na plátně kina URL
WEB , Datum: 30.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině ve středu večer budou organizátoři promítat dětem. "Na
programu je rodinný animovaný film Balerína, který vypráví příběh mladé dívky Félicie, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí
kamaráda utíká ze sirotčince a vydává se do Paříže. ...

PARDUBICKO DNES
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 31.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Iluzionisté v letním kině Pardubice – V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů se dnes bude kouzlit. Na programu je film o
iluzionistech Podfukáři 2. Špičkoví iluzionisté, kteří si říkají Čtyři jezdci, se vrací, aby světu ukázali své kousky překračující
hranice lidského chápání. I oni se však n...

Kulturní tipy: Iluzionisté v letním kině URL
WEB , Datum: 31.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubice /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů se ve čtvrtek bude kouzlit. Na programu je film o
iluzionistech Podfukáři 2. "Špičkoví iluzionisté, kteří si říkají Čtyři jezdci, se vrací, aby světu ukázali své kousky překračující
hranice lidského chápání. I oni se však n...

Kulturní tipy: Iluzionisté v letním kině URL
WEB , Datum: 31.08.2017 , Zdroj: denik.cz , Autor: Autor: Redakce , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Pardubice /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů se ve čtvrtek bude kouzlit. Na programu je film o
iluzionistech Podfukáři 2. dnes 07:27 Špičkoví iluzionisté, kteří si říkají Čtyři jezdci, se vrací, aby světu ukázali své kousky
překračující hranice lidského chápání. I oni se ...

Detektiv Down zapátrá v kině
TISK , Datum: 01.09.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (jpr) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES Pardubice – Jmenuje se Robert, má Downův syndrom, chce být detektivem, ale zatím nemá žádný případ.
Příbuzní zmizelého bruslaře však najednou potřebují co nejneschopnějšího detektiva, tak osloví právě Roberta. Nakonec se
zjistí, že není vůbec špatným pátračem. Norský film Detektiv ...

Detektiv Down zapátrá v kině URL
WEB , Datum: 01.09.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
Pardubice – Jmenuje se Robert, má Downův syndrom, chce být detektivem, ale zatím nemá žádný případ. "Příbuzní zmizelého
bruslaře však najednou potřebují co nejneschopnějšího detektiva, tak osloví právě Roberta. Nakonec se zjistí, že není vůbec
špatným pátračem. Norský film Detektiv Down promít...

Kulturní tipy: Na TOP týdnu vystoupí Farna URL
WEB , Datum: 01.09.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Kulturní program ve Svitavách v pátek rozšíří koncert Ewy Farne. "Na náměstí Míru
vystoupí česká zpěvačka s kapelou S.u.e. od osmi hodin večer. Její hity jako Bumerang či Boky jako skříň ale možná fanoušci
uslyší v místní Fabrice. Za nepříznivého počasí by se ...

Detektiv Down zakončí sezonu letního kina
TISK , Datum: 02.09.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubicko a okolí
...– I když jsou letní prázdniny u konce, Pardubické  letní  kino  promítá dál. Jelikož páteční promítání norského filmu Detektiv
Down překazilo deštivé počasí, rozhodli se ho organizátoři kina společně se školou Svítání přesunout na pondělí. „Přišlo nám
líto, že původní termín projekce zhatila nepřízeň...

Detektiv Down zakončí sezónu letního kina URL
WEB , Datum: 02.09.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...– I když jsou letní prázdniny u konce, Pardubické  letní  kino  promítá dál. Jelikož páteční promítání norského filmu Detektiv
Down překazilo deštivé počasí, rozhodli se ho organizátoři kina společně se školou Svítání přesunout na pondělí. "„Přišlo nám
líto, že původní termín projekce zhatila...

Krátce z kultury: Detektiv Down zakončí sezonu letního kina URL
WEB , Datum: 02.09.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kultura
...kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - I když jsou letní prázdniny u konce, Pardubické  letní  kino  promítá dál. "Jelikož páteční promítání
norského filmu Detektiv Down překazilo deštivé počasí, rozhodli se ho organizátoři kina společně se školou Svítání přesunout
na pondělí. „Přišlo nám líto, že původní...

Letní kino bude delší. Finále přijde až v pondělí
TISK , Datum: 02.09.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 160 861 , Prodáno: 133 848 , Čtenost: 554 152 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  letní  kino  protahuje svůj program. Poslední promítání se tak bude o proti původním plánům konat až v pondělí.
„Je to dárek pro naše věrné filmové příznivce a podporovatele,“ řekl jednatel společnosti Cinema Time Tomáš Drechsler.
„Srdečně zveme všechny, kteří s námi společně trávili...

Handicapovaní ve Svítání oslavili jubileum i nový tartanový ovál URL
WEB , Datum: 05.09.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Škola Svítání , RU / den: 25 000 , Vydavatel: regiony.impuls.cz
Základní škola a Praktická škola Svítání, jejímž posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením, včera otevřela v areálu v
Komenského ulici nový atletický ovál. Zároveň si při zahradní slavnosti připomněla čtvrt století existence. Po bubenické show a
rozhlasové znělce malá ranní rozcvička částe...
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http://orlicky.denik.cz/kultura_region/kulturni-tipy-iluzioniste-v-letnim-kine-20170831.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/kulturni-tipy-iluzioniste-v-letnim-kine-20170831.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/detektiv-down-zapatra-v-kine-20170901.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/kulturni-tipy-na-top-tydnu-vystoupi-farna-20170901.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/detektiv-down-zakonci-sezonu-letniho-kina-20170902.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/kratce-z-kultury-detektiv-down-zakonci-sezonu-letniho-kina-20170902.html
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Handicapovaní ve Svítání oslavili jubileum i nový tartanový ovál
TISK , Datum: 05.09.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Jaroslav Hubený , Vytištěno: 160 861 , Prodáno: 133 848 , Čtenost: 554 152 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
Základní škola a Praktická škola Svítání, jejímž posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením, včera otevřela v areálu v
Komenského ulici nový atletický ovál. Zároveň si při zahradní slavnosti připomněla čtvrt století existence. PARDUBICE Po
bubenické show a rozhlasové znělce malá ranní rozc...

Handicapovaní ve škole Svítání oslavili jubileum i nový tartanový ovál URL
WEB , Datum: 05.09.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jaroslav Hubený , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika:
Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubická Základní škola a Praktická škola Svítání, jejímž posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením, otevřela v
areálu v Komenského ulici nový atletický ovál. Zároveň si při zahradní slavnosti v první školní den připomněla čtvrt století
existence. Po bubenické show a rozhlasové znělce ma...

Galerie: Pardubické  letní  kino  navštívilo 60 tisíc lidí URL
WEB , Datum: 08.09.2017 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím.

Nemocnice Pardubického kraje pro své zaměstnance na závěr letních prázdnin připravila filmový večer v
Pardubickém letním kině. URL
WEB , Datum: 08.09.2017 , Zdroj: pardubice.cz , RU / den: 3 500 , Vydavatel: pardubice.cz
...plátnem u zajímavého filmu. Takovou možnost na závěr prázdnin pro své zaměstnance připravila Nemocnice Pardubického
kraje. Ve spolupráci s Pardubickým  letním  kinem  (nejen) pro ně nachystala Filmový večer. Promítal se francouzský snímek z
medicínského prostředí 150 miligramů. ...

Letní kino ukončilo sezónu Detektivem Downem. Za dva měsíce přišlo 60 tisíc lidí URL
WEB , Datum: 08.09.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Moje
Pardubicko
...- Dvanáctý ročník Pardubického  letního  kina  se tento týden dobral ke svému konci. Na každodenní večerní promítání
dorazilo podle odhadu organizátorů celkem asi 60 tisíc diváků. Promítalo se téměř nepřetržitě po dobu dvou měsíců, vynechalo
se pouze šestkrát kvůli nepříznivému počasí. "Letos se...

Letní kino v Hrochově Týnci u diváků bodovalo
TISK , Datum: 12.09.2017 , Zdroj: Týdeník Chrudimsko , Strana: 18 , Autor: (ron) , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Ohlédnutí za sezonou
...premiérové promítání v hrochovotýneckém zámeckém parku se dá shrnout do jedné věty: To se povedlo. Největší letní kino v
tuzemsku, jímž je Pardubické  letní  kino  Pernštejn, se vydalo na pouť po České republice a usídlilo se také v Hrochově Týnci.
Tamní zastupitelé se totiž rozhodli oživit prostor...

Letní kino v Hrochově Týnci u diváků bodovalo URL
WEB , Datum: 15.09.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Romana Netolická , RU / den: 60 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moje Chrudimsko
...promítání v hrochovotýneckém zámeckém parku se dá shrnout do jedné věty: To se povedlo. "Největší letní kino v tuzemsku,
jímž je Pardubické  letní  kino  Pernštejn, se vydalo na pouť po České republice a usídlilo se také v Hrochově Týnci. Tamní
zastupitelé se totiž rozhodli oživit prostor...

Pardubické  letní  kino  letos překonalo své rekordy a chce dál expandovat
TISK , Datum: 16.10.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: Zuzana Zlinská , Vytištěno: 157 965 , Prodáno: 132 680 , Čtenost: 554 152 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...60 tisíc diváků a už nyní chystají novinky na příští sezonu. Například by se mohlo promítat na více místech v Pardubicích.
PARDUBICE Pardubické  letní  kino  má za sebou už dvanáct sezon. Ta letošní však byla zase něčím jiná než ty předešlé.
Promítalo se nejvíce dní a areál se přestěhoval na nové...

Kroutil: Pro venkov jsou důležití hlavně dobří a poctiví hospodáři
TISK , Datum: 05.12.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 70 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Příloha - Setkání s hejtmanem
Ing. Václav Kroutil (ČSSD) Radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil se narodil v
Pardubicích. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou, obor fytotechnika. V roce 1991 složil státní zkoušku v oboru management
a marketing zemědělství. V roce 2000 byl akreditován poradce...
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http://pardubice.idnes.cz/skola-svitani-historie-oval-d1o-/pardubice-zpravy.aspx?c=A170905_349875_pardubice-zpravy_msv
http://pardubicky.denik.cz/galerie/pardubicke-letni-kino-navstivilo-60-tisic-lidi.html
http://www.pardubice.cz/zpravy/cestovani/nemocnice-pardubickeho-kraje-pro-sve-zamestnance-na-zaver-letnich-prazdnin-pripravila-filmovy-vecer-v-pardubickem-letnim-kine/
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-ukoncilo-sezonu-detektivem-downem-za-dva-mesice-prislo-60-tisic-lidi-20170908.html
http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-v-hrochove-tynci-u-divaku-bodovalo-20170915.html
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Pardubičtí tahouni s nadšením vstupují do druhého roku vzájemné spolupráce URL
WEB , Datum: 04.01.2017 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , RU / den: 115 040
Letitá tradice, zvučné jméno, vysoká návštěvnost, skvělá atmosféra… Takové akce se v Pardubicích už rok prezentují pod
společnou hlavičkou jako „Pardubičtí tahouni“ a představují soubor jedinečných akcí napříč všemi žánry – divadlo, klasická
hudba, film, folklór, sport v nejrůznějších podobách, letecká akrobacie, ale také motorky a samozřejmě koně coby jeden z
hlavních symbolů města.

„Projekt zahrnuje akce, které jsou stěžejními pilíři pardubické kultury a sportu a pomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou
značku v národním i mezinárodním měřítku. Mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity našeho města pro
tuzemské i zahraniční návštěvníky. Jsem proto velmi rád, že je pardubická radnice může aktivně podpořit,“ uvedl pardubický
primátor Martin Charvát. 
První pilotní rok fungování nového grantu Pardubičtí tahouni zhodnotil náměstek primátora Jakub Rychtecký. „Na konci roku
jsme se sešli se všemi pořadateli těchto akcí a bilancovali první rok. Velmi mě těší, že všichni oceňují přístup města jako
stabilního partnera, který umožňuje lepší plánování rozpočtu těchto akcí nebo hledání dalších partnerů. To by však bylo málo.
V druhém roce chceme mnohem více šlápnout do společné propagace prostřednictvím jednotného nového loga, jenž se stává
jakýmsi puncem kvality akcí. K většímu využití turistického potenciálu našich tahounů jsme v prvním kroku vytvořili společným
prezentační materiál s mapou, pro který máme vymyšlena distribuční místa. Počítáme s propojením akcí také přes internet, ale
i dalšími propagačními nástroji,“ shrnul výsledky i nové plány náměstek primátora zodpovědný za cestovní ruch Jakub
Rychtecký. 
Mezi tahouny byly už na sklonku roku 2015 vybrány akce, jež mají největší návštěvnost a minimálně desetiletou tradici. „Je jich
celkem 14, z toho dvě akce jsou městské, a to jarní část městských slavností, tedy Zrcadlo umění, a jejich podzimní část.
Kromě těchto dvou zmíněných podporuje město další tahouny i letos celkovou částkou 4 050 000 korun. K tomu jsme navíc
připraveni uvolnit další prostředky na společný marketing,“ řekl náměstek Jakub Rychtecký. 
Čtrnáctka tahounů si společný projekt velmi pochvaluje. „Dostalo se nám speciální podpory, věřím, že po právu, protože
dlouhodobě zajišťujeme dobré jméno Pardubic daleko za jeho hranicemi. Kdekoliv před potenciálními partnery zmíním, že
patříme mezi TOP akce krajského města, setkávám se s příjemnou odezvou. A také jsem moc rád, že mohu podpořit další
kolegy – pořadatele, kooperace je základem úspěchu,“ ohodnotil dosavadní průběh akce pořadatel Pardubického vinařského
půlmaratonu Oldřich Bujnoch. Jeho slova doplnil i pořadatel mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open Jan Mazuch.
„Velkou výhodou pro pořadatele z řad tahounů je také dvouletá jistota finanční podpory našich akcí, mnohem lépe se potom
cokoliv plánuje. Tím, že budeme jeden druhého podporovat, navíc rozšíříme spektrum návštěvníků,“ uvedl Jan Mazuch. 
Vzájemná podpora tahounů i díky jednotnému loguJedním z úkolů tahounů je také zajistit sběr dat o počtu a složení
návštěvníků, sledovat mediální výstupy akce a na svých stránkách podpořit další členy z rodiny tahounů. Ti se také budou
moci pochlubit společným logem. „Na stůl nám přišlo několik návrhů, jak projekt propagovat. Jednoznačným vítězem se stal
magnet ve tvaru podkovy, ztvárňuje tak symbol města – koně, současně vysílá jasný signál o tom, že Pardubice jsou po mnoha
stránkách přitažlivé město,“ popsala logo tahounů Jana Fiedlerová z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu. 
Pardubičtí tahouni: 
GRAND Festival Smíchu 
Pardubické hudební jaro 
Pardubický vinařský půlmaraton 
Aviatická pouť Pardubice – Hvězdy na nebi 
Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové – Pernštýnská noc 
Městské slavnosti – Zrcadlo umění 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn 2017 
Czech Open 
Pardubická juniorka 
Pardubická vinařská noc 
Koně v akci 
Zlatá přilba 
Městské slavnosti – podzimní část s ohňostrojem 
Velká pardubická s Českou pojišťovnou 
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE. 
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE. 
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Významné akce mají zlepšit svou propagaci
TISK , Datum: 05.01.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (len) , Vytištěno: 164 820 , Prodáno: 138 747 , Čtenost: 605 780 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Czech Open. Tyto a
řada dalších, celkem čtrnáct významných akcí, které jsou typické vysokou návštěvností a letitou tradicí, zahrnuje projekt
Pardubičtí tahouni. Ten má podpořit kvalitní kulturní a sportovní akce ve městě. 
„Projekt zahrnuje akce, které jsou stěžejními pilíři pardubické kultury a sportu a pomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou
značku v národním i mezinárodním měřítku. Mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity našeho města pro
tuzemské i zahraniční návštěvníky,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát. Jednotlivé akce mají díky tomuto projektu jistotu
podpory města, což jim má umožnit lepší plánování rozpočtu i hledání dalších partnerů. Kromě jarní a podzimní části městských
slavností přispěje radnice ostatním tahounům celkovou částkou přes 4 miliony korun. Město chce navíc uvolnit další peníze na
společný marketing. „Letos chceme mnohem více šlápnout do společné propagace prostřednictvím jednotného nového loga,
jež se stává jakýmsi puncem kvality akcí. K většímu využití turistického potenciálu našich tahounů jsme v prvním kroku vytvořili
společný prezentační materiál s mapou, počítáme s propojením akcí také přes internet, ale i dalšími propagačními nástroji,“
uvedl náměstek primátora, zodpovědný za cestovní ruch, Jakub Rychtecký. 
Součástí propagační mapy je také dotazník, který má radnici přinést informace o návštěvnících Pardubic a umožnit lepší
zacílení reklamy. Zajištění sběru dat o počtu a složení návštěvníků navíc patří mezi úkoly tahounů - stejně jako sledování
mediálních výstupů akce a podpora dalších členů skupiny na vlastních webových stránkách. 
Všechny akce budou mít společné logo. „Na stůl nám přišlo několik návrhů, jak projekt propagovat. Jednoznačným vítězem se
stal magnet ve tvaru podkovy, ztvárňuje tak symbol města - koně, současně vysílá jasný signál o tom, že Pardubice jsou po
mnoha stránkách přitažlivé město,“ uvedla Jana Fiedlerová z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu. 
Projekt pozitivně hodnotí i organizátoři vybraných akcí. „Líbí se nám, že logo vyjadřuje i smích. Vážíme si toho, že jsme se s
Grand Festivalem smíchu dostali mezi čtrnáct nejvýznamnějších akcí města a bereme to jako zhodnocení kvality uplynulých
šestnácti ročníků festivalu,“ uvedl mluvčí Východočeského divadla Radek Smetana. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět
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Významné pardubické akce, takzvaní "tahouni", mají zlepšit svou propagaci URL
WEB , Datum: 05.01.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000
Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Czech Open. Tyto a řada dalších,
celkem čtrnáct významných akcí, které jsou typické vysokou návštěvností a letitou tradicí, zahrnuje projekt Pardubičtí tahouni.
Ten má podpořit kvalitní kulturní a sportovní akce ve městě.

„Projekt zahrnuje akce, které jsou stěžejními pilíři pardubické kultury a sportu a pomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou
značku v národním i mezinárodním měřítku. Mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity našeho města pro
tuzemské i zahraniční návštěvníky,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát. 
Jednotlivé akce mají díky tomuto projektu jistotu podpory města, což jim má umožnit lepší plánování rozpočtu i hledání dalších
partnerů. Kromě jarní a podzimní části městských slavností přispěje radnice ostatním tahounům celkovou částkou přes 4
miliony korun. 
Město chce navíc uvolnit další peníze na společný marketing. „Letos chceme mnohem více šlápnout do společné propagace
prostřednictvím jednotného nového loga, jež se stává jakýmsi puncem kvality akcí. K většímu využití turistického potenciálu
našich tahounů jsme v prvním kroku vytvořili společný prezentační materiál s mapou, počítáme s propojením akcí také přes
internet, ale i dalšími propagačními nástroji,“ uvedl náměstek primátora, zodpovědný za cestovní ruch, Jakub Rychtecký. 
Logo s podkovou vyjadřuje i smích 
Součástí propagační mapy je také dotazník, který má radnici přinést informace o návštěvnících Pardubic a umožnit lepší
zacílení reklamy. Zajištění sběru dat o počtu a složení návštěvníků navíc patří mezi úkoly tahounů - stejně jako sledování
mediálních výstupů akce a podpora dalších členů skupiny na vlastních webových stránkách. 
Pardubičtí tahouni 
GRAND Festival Smíchu - Pardubické hudební jaro - Pardubický vinařský půlmaraton - Aviatická pouť Pardubice - Hvězdy na
nebi - Folklórní festival Pardubice Hradec Králové - Pernštýnská noc - Městské slavnosti - Zrcadlo umění - Pardubické  letní
kino  Pernštejn 2017 - Czech Open - Pardubická juniorka - Pardubická vinařská noc - Koně v akci - Zlatá přilba - Městské
slavnosti, podzimní část s ohňostrojem - Velká pardubická s Českou pojišťovnou 
Všechny akce budou mít společné logo. „Na stůl nám přišlo několik návrhů, jak projekt propagovat. Jednoznačným vítězem se
stal magnet ve tvaru podkovy, ztvárňuje tak symbol města - koně, současně vysílá jasný signál o tom, že Pardubice jsou po
mnoha stránkách přitažlivé město,“ uvedla Jana Fiedlerová z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu. 
Projekt pozitivně hodnotí i organizátoři vybraných akcí. „Líbí se nám, že logo vyjadřuje i smích. Vážíme si toho, že jsme se s
Grand Festivalem smíchu dostali mezi čtrnáct nejvýznamnějších akcí města a bereme to jako zhodnocení kvality uplynulých
šestnácti ročníků festivalu,“ uvedl mluvčí Východočeského divadla Radek Smetana. 
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Pardubice dají peníze na tahouny, propagaci hlavních akcí ve městě URL
WEB , Datum: 05.01.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Lenka Štěpánková , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice -
zprávy
Grand Festival smíchu, Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické  letní  kino  Pernštejn, Czech Open. Tyto a řada dalších,
celkem čtrnáct významných akcí, které jsou typické vysokou návštěvností a letitou tradicí, zahrnuje projekt Pardubičtí tahouni.
Ten má podpořit kvalitní kulturní a sportovní akce ve městě.

„Projekt zahrnuje akce, které jsou stěžejními pilíři pardubické kultury a sportu a pomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou
značku v národním i mezinárodním měřítku. Mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity našeho města pro
tuzemské i zahraniční návštěvníky,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Jednotlivé akce mají díky tomuto projektu jistotu podpory města, což jim má umožnit lepší plánování rozpočtu i hledání dalších
partnerů. Kromě jarní a podzimní části městských slavností přispěje radnice ostatním tahounům celkovou částkou přes čtyři
miliony korun.

Město chce navíc uvolnit další peníze na společný marketing.

„Letos chceme mnohem více šlápnout do společné propagace prostřednictvím jednotného nového loga, jež se stává jakýmsi
puncem kvality akcí. K většímu využití turistického potenciálu našich tahounů jsme v prvním kroku vytvořili společný
prezentační materiál s mapou, počítáme s propojením akcí také přes internet, ale i dalšími propagačními nástroji,“ uvedl
náměstek primátora, zodpovědný za cestovní ruch, Jakub Rychtecký. Logo s podkovou vyjadřuje i smích 

Součástí propagační mapy je také dotazník, který má radnici přinést informace o návštěvnících Pardubic a umožnit lepší
zacílení reklamy. Zajištění sběru dat o počtu a složení návštěvníků navíc patří mezi úkoly tahounů - stejně jako sledování
mediálních výstupů akce a podpora dalších členů skupiny na vlastních webových stránkách. 

Všechny akce budou mít společné logo. „Na stůl nám přišlo několik návrhů, jak projekt propagovat. Jednoznačným vítězem se
stal magnet ve tvaru podkovy, ztvárňuje tak symbol města - koně, současně vysílá jasný signál o tom, že Pardubice jsou po
mnoha stránkách přitažlivé město,“ uvedla Jana Fiedlerová z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu. 

Projekt pozitivně hodnotí i organizátoři vybraných akcí. „Líbí se nám, že logo vyjadřuje i smích. Vážíme si toho, že jsme se s
Grand Festivalem smíchu dostali mezi čtrnáct nejvýznamnějších akcí města a bereme to jako zhodnocení kvality uplynulých
šestnácti ročníků festivalu,“ uvedl mluvčí Východočeského divadla Radek Smetana. 
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Nejvýznamnější akce mají nové logo Pardubičtí tahouni
TISK , Datum: 07.01.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LUKÁŠ DUBSKÝ , Vytištěno: 3 620 , Čtenost: 7 131 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – Pardubičtí tahouni. To je společný název pro nejvýznamnější kulturní a sportovní akce, které se v Pardubicích
konají. Patří mezi ně třeba Grand Festival smíchu, Aviatická pouť nebo letní kino. I v letošním roce se vedení města rozhodlo
dotovat tyto projekty částkou přes čtyři miliony korun. 
„Chyběla nám tady značka, která by všechny důležité pardubické akce spojila,“ řekl pardubický primátor Martin Charvát. 
DVOULETÁ PODPORA Akce pořádané pod značkou Pardubičtí tahouni dostaly od města slíbenou dvouletou podporu. Díky
tomu se jim prý lépe shánějí sponzoři. „V druhém roce chceme mnohem více šlápnout do společné propagace prostřednictvím
jednotného nového loga, jenž se stává jakýmsi puncem kvality akcí. K většímu využití turistického potenciálu našich tahounů
jsme v prvním kroku vytvořili společný prezentační materiál s mapou, pro který máme vymyšlena distribuční místa. Počítáme s
propojením akcí také přes internet, ale i dalšími propagačními nástroji,“ vysvětlil náměstek primátora zodpovědný za cestovní
ruch Jakub Rychtecký. 
Politici plánují, že materiály o významných pardubických akcích dostanou také do hotelů a restaurací, kde zatím citelně chybí. 
Mezi tahouny byly už na sklonku roku 2015 vybrány akce, jež mají největší návštěvnost a minimálně desetiletou tradici. 
PŘES ČTYŘI MILIONY „Je jich celkem 14, z toho dvě akce jsou městské. Kromě těchto dvou zmíněných podporuje město další
tahouny i letos celkovou částkou 4 050 000 korun. K tomu jsme navíc připraveni uvolnit další prostředky na společný
marketing,“ řekl Jakub Rychtecký. 
Pořadatelé akcí, které byly vybrány, aby reprezentovaly město, si podporu pochvalují. „Dostalo se nám speciální podpory,
věřím, že po právu, protože dlouhodobě zajišťujeme dobré jméno Pardubic daleko za jeho hranicemi. Kdekoliv před
potenciálními partnery zmíním, že patříme mezi top akce krajského města, setkávám se s příjemnou odezvou,“ nechal se slyšet
organizátor Pardubického vinařského půlmaratonu Oldřich Bujnoch. 
Výhodou je pro pořadatele také fakt, že mají finanční podporu zajištěnou na dva roky dopředu. „Mnohem lépe se potom cokoliv
plánuje. Tím, že budeme jeden druhého podporovat, navíc rozšíříme spektrum návštěvníků,“ doplnil Jan Mazuch, pořadatel
mezinárodního turnaje šachu a her Czech Open. 

Pardubičtí tahouni 

? GRAND Festival Smíchu ? Pardubické hudební jaro ? Pardubický vinařský půlmaraton ? Aviatická pouť ? Folklórní festival
Pardubice – Hradec Králové – Pernštýnská noc ? Městské slavnosti – Zrcadlo umění ? Pardubické  letní  kino  Pernštejn ?
Czech Open ? Pardubická juniorka ? Pardubická vinařská noc ? Koně v akci ? Zlatá přilba ? Městské slavnosti – podzimní část
s ohňostrojem ? Velká pardubická 

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis:   PARDUBIČTÍ TAHOUNI. Mezi nejvýznamnější akce krajského města patří i Pardubický vinařský půlmaraton.
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Primátor Charvát: V létě se park Na Špici promění ve Sportovní park Pardubice URL
WEB , Datum: 14.02.2017 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , RU / den: 115 040
Přivést děti ke sportu bude i letos cílem akce, která v srpnu oživí pardubický park Na Špici. Od 12. do 20. srpna budou moci
celé rodiny s dětmi vyzkoušet několik desítek sportů, chybět samozřejmě nebudou ani oblíbená stanoviště přímo na řekách.
Součástí parku bude celá řada kulturních akcí. Pardubice tak navážou na velmi úspěšné loňské sportovní léto, kdy pořádaly
Olympijský park Pardubice 2016.

„Pardubický olympijský park byl nejnavštěvovanější ze všech olympijských parků v zemi. Byla radost sledovat nadšené děti i
dospělé, zkrátka bylo vidět, že pořádat lokální olympijský park u nás v Pardubicích byl skvělý tah. Rádi bychom zachovali
kontinuitu tohoto úspěšného projektu i v letech neolympijských, proto jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci se sportovními
oddíly Sportovní park Pardubice. Rozsahem bude menší než park olympijský, ale zcela jistě bude stejně atraktivní,“ uvedl
primátor města Pardubic Martin Charvát. 
„Vytvořit nabídku sportování v krásných městských parcích bylo vloni pro někoho možná odvážným, ale jak se ukázalo
správným rozhodnutím. Olympijský park Pardubice vrchovatě naplnil hlavní cíl, kterým bylo přivést děti ke sportu, neboť
sportovní kluby v Pardubicích mají nyní narváno. Považoval bych však za chybu s tímto konceptem v létě dále dlouhodobě
nepracovat. Doposud jsem se na městě nesetkal s projektem, kvůli kterému by mě i členy z pardubického olympijského týmu
zastavovali lidé na ulici a s nadšením se ptali po dalším ročníku. Sportovním parkem Pardubice tedy reagujeme také na
poptávku veřejnosti,“ podotkl náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce sport, kultura i cestovní ruch spadají.
„Nabídka kvalitních sportovních klubů a krásný park na soutoku Labe s Chrudimkou jsou silnou stránkou našeho města. Po
loňských zkušenostech vytvoříme sportovním klubům pro nábory dětí ještě lepší podmínky prostřednictvím cílených dotací na
zajištění jednotlivých stanovišť. Nový devítidenní formát je správnou cestou, jak během srpna podpořit cestovní ruch v našem
městě i kraji. Vždyť olympijský park navštívilo více než 66 procent lidí bydlících mimo Pardubice,“ doplnil náměstek Rychtecký. 
Sportovní park Pardubice bude menší co do počtu dnů, rozlohy i zapojených klubů. Jako nejlepší lokalita byl zvolen park Na
Špici, a to i kvůli blízkosti soutoku řek Labe a Chrudimky. Stejně jako loni bude také letos hlavním cílem zapojit děti z
mateřských a základních škol. Manažerem této akce bude i letos předseda představenstva BK Pardubice Pavel Stara,
spolupracovat bude s Kulturním centrem Pardubice a úředníky z magistrátu. 
„Sportovní park bude opět především pro děti, rodiny s dětmi, příměstské tábory a milovníky aktivně tráveného volného času.
Chceme zachovat tu atmosféru léta v kouzelné lokalitě parku Na Špici. Sportovní park Pardubice bude mít svoji marketingovou
identitu, logo a zachováme jak hrací kartu, tak možnost pořízení dotované hrací karty pro děti z MŠ a ZŠ. A když hrací karta,
tak i diplomy a medaile. Pilířem budou opět sportovní kluby. Kulturní program bude z velké části řešen provázáním s tradičními
kulturními akcemi v tomto období, opět budeme spolupracovat se zámkem a hlavně využijeme pořadatelské zkušenosti
Kulturního centra, které se bude výrazněji podílet na realizaci projektu. V programu nebudou chybět exhibice a autogramiády,
masový běh a in-line bruslení, streetbalový turnaj a další sportovní i jiné aktivity. Počítáme také s novou cílovou skupinou – s
našimi seniory,“ nastínil vizi sportovního parku jeho manažer Pavel Stara. „I letos bychom chtěli propojit sport s prezentací
poskytovatelů sociálních služeb v našem městě. Pro nejstarší generaci připravíme několik speciálních stanovišť. Chceme, aby
si léto v Pardubicích užili více senioři, sport si člověk může vyzkoušet a užít v každém věku,“ doplnil slova Pavla Stary náměstek
Jakub Rychtecký. 
Myšlenku Sportovního parku Pardubice dnes podpořili radní města, schválit ji musí ještě pardubičtí zastupitelé koncem února.
„Z Programu podpory sportu vyčlení město Pardubice 1,5 milionu korun. S projektem jsem seznámil hejtmana Martina
Netolického, kterého koncept oslovil. Pardubický kraj by jako hlavní partner projektu mohl akci podpořit ze svého rozpočtu půl
milionem korun. Předpokládané příjmy od ostatních partnerů sportovního parku jsou ve výši 1,5 milionu, příjmy z hracích karet
odhadujeme na 150 tisíc korun. Celkový rozpočet v tuto chvíli činí 3 650 000 korun. Počítáme také s tím, že dalšími 150 tisíci
korunami z Programu podpory volného času podpoříme pořadatele příměstských táborů, kteří si půjdou s dětmi zasportovat do
Sportovního parku Pardubice,“ uvedl k finančním nákladům náměstek. 
V době konání Sportovního parku Pardubice se ve městě bude dít celá řada kulturních a společenských akcí, jež Pardubice
pravidelně podporují a chtějí zapracovat na jejich větším propojení se sportovním parkem. Hned první víkend se bude konat
Festival chutí, vůní a řemesel a FRIENDS FEST, přátelský festival plný Ameriky. Závěrečný víkend se bude konat velký folkový
festival Pernštejnská fortuna a III. kvalifikace na Velkou pardubickou. Každý večer v průběhu konání akce bude možné příjemně
zakončit sledováním filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn. 
Záměr bude předložen ke schválení zastupitelstvu města Pardubic 23. února. 
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE. 
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE. 
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Primátor Charvát: V létě se park Na Špici promění ve Sportovní park Pardubice URL
WEB , Datum: 14.02.2017 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: PV , RU / den: 115 040 , Rubrika: Politici voličům
Přivést děti ke sportu bude i letos cílem akce, která v srpnu oživí pardubický park Na Špici. Od 12. do 20. srpna budou moci
celé rodiny s dětmi vyzkoušet několik desítek sportů, chybět samozřejmě nebudou ani oblíbená stanoviště přímo na řekách.
Součástí parku bude celá řada kulturních akcí. Pardubice tak navážou na velmi úspěšné loňské sportovní léto, kdy pořádaly
Olympijský park Pardubice 2016.

„Pardubický olympijský park byl nejnavštěvovanější ze všech olympijských parků v zemi. Byla radost sledovat nadšené děti i
dospělé, zkrátka bylo vidět, že pořádat lokální olympijský park u nás v Pardubicích byl skvělý tah. Rádi bychom zachovali
kontinuitu tohoto úspěšného projektu i v letech neolympijských, proto jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci se sportovními
oddíly Sportovní park Pardubice. Rozsahem bude menší než park olympijský, ale zcela jistě bude stejně atraktivní,“ uvedl
primátor města Pardubic Martin Charvát. 
„Vytvořit nabídku sportování v krásných městských parcích bylo vloni pro někoho možná odvážným, ale jak se ukázalo
správným rozhodnutím. Olympijský park Pardubice vrchovatě naplnil hlavní cíl, kterým bylo přivést děti ke sportu, neboť
sportovní kluby v Pardubicích mají nyní narváno. Považoval bych však za chybu s tímto konceptem v létě dále dlouhodobě
nepracovat. Doposud jsem se na městě nesetkal s projektem, kvůli kterému by mě i členy z pardubického olympijského týmu
zastavovali lidé na ulici a s nadšením se ptali po dalším ročníku. Sportovním parkem Pardubice tedy reagujeme také na
poptávku veřejnosti,“ podotkl náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce sport, kultura i cestovní ruch spadají.
„Nabídka kvalitních sportovních klubů a krásný park na soutoku Labe s Chrudimkou jsou silnou stránkou našeho města. Po
loňských zkušenostech vytvoříme sportovním klubům pro nábory dětí ještě lepší podmínky prostřednictvím cílených dotací na
zajištění jednotlivých stanovišť. Nový devítidenní formát je správnou cestou, jak během srpna podpořit cestovní ruch v našem
městě i kraji. Vždyť olympijský park navštívilo více než 66 procent lidí bydlících mimo Pardubice,“ doplnil náměstek Rychtecký. 
Sportovní park Pardubice bude menší co do počtu dnů, rozlohy i zapojených klubů. Jako nejlepší lokalita byl zvolen park Na
Špici, a to i kvůli blízkosti soutoku řek Labe a Chrudimky. Stejně jako loni bude také letos hlavním cílem zapojit děti z
mateřských a základních škol. Manažerem této akce bude i letos předseda představenstva BK Pardubice Pavel Stara,
spolupracovat bude s Kulturním centrem Pardubice a úředníky z magistrátu. 

„Sportovní park bude opět především pro děti, rodiny s dětmi, příměstské tábory a milovníky aktivně tráveného volného času.
Chceme zachovat tu atmosféru léta v kouzelné lokalitě parku Na Špici. Sportovní park Pardubice bude mít svoji marketingovou
identitu, logo a zachováme jak hrací kartu, tak možnost pořízení dotované hrací karty pro děti z MŠ a ZŠ. A když hrací karta,
tak i diplomy a medaile. Pilířem budou opět sportovní kluby. Kulturní program bude z velké části řešen provázáním s tradičními
kulturními akcemi v tomto období, opět budeme spolupracovat se zámkem a hlavně využijeme pořadatelské zkušenosti
Kulturního centra, které se bude výrazněji podílet na realizaci projektu. V programu nebudou chybět exhibice a autogramiády,
masový běh a in-line bruslení, streetbalový turnaj a další sportovní i jiné aktivity. Počítáme také s novou cílovou skupinou – s
našimi seniory,“ nastínil vizi sportovního parku jeho manažer Pavel Stara. „I letos bychom chtěli propojit sport s prezentací
poskytovatelů sociálních služeb v našem městě. Pro nejstarší generaci připravíme několik speciálních stanovišť. Chceme, aby
si léto v Pardubicích užili více senioři, sport si člověk může vyzkoušet a užít v každém věku,“ doplnil slova Pavla Stary náměstek
Jakub Rychtecký. 
Myšlenku Sportovního parku Pardubice dnes podpořili radní města, schválit ji musí ještě pardubičtí zastupitelé koncem února.
„Z Programu podpory sportu vyčlení město Pardubice 1,5 milionu korun. S projektem jsem seznámil hejtmana Martina
Netolického, kterého koncept oslovil. Pardubický kraj by jako hlavní partner projektu mohl akci podpořit ze svého rozpočtu půl
milionem korun. Předpokládané příjmy od ostatních partnerů sportovního parku jsou ve výši 1,5 milionu, příjmy z hracích karet
odhadujeme na 150 tisíc korun. Celkový rozpočet v tuto chvíli činí 3 650 000 korun. Počítáme také s tím, že dalšími 150 tisíci
korunami z Programu podpory volného času podpoříme pořadatele příměstských táborů, kteří si půjdou s dětmi zasportovat do
Sportovního parku Pardubice,“ uvedl k finančním nákladům náměstek. 
V době konání Sportovního parku Pardubice se ve městě bude dít celá řada kulturních a společenských akcí, jež Pardubice
pravidelně podporují a chtějí zapracovat na jejich větším propojení se sportovním parkem. Hned první víkend se bude konat
Festival chutí, vůní a řemesel a FRIENDS FEST, přátelský festival plný Ameriky. Závěrečný víkend se bude konat velký folkový
festival Pernštejnská fortuna a III. kvalifikace na Velkou pardubickou. Každý večer v průběhu konání akce bude možné příjemně
zakončit sledováním filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn. 
Záměr bude předložen ke schválení zastupitelstvu města Pardubic 23. února. 
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V létě se bude v parku Na Špici znovu sportovat, prostor za soutokem se promění ve Sportovní park URL
WEB , Datum: 15.02.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000
Přivést děti ke sportu bude i letos cílem akce, která v srpnu oživí pardubický park Na Špici. Od 12. do 20. srpna 2017 budou
moci celé rodiny s dětmi vyzkoušet několik desítek sportů, chybět samozřejmě nebudou ani oblíbená stanoviště přímo na
řekách. Součástí parku bude celá řada kulturních akcí.

V době konání Sportovního parku Pardubice se ve městě bude dít celá řada kulturních a společenských akcí, jež Pardubice
pravidelně podporují a chtějí zapracovat na jejich větším propojení se sportovním parkem. 
Hned první víkend se bude konat Festival chutí, vůní a řemesel a FRIENDS FEST, přátelský festival plný Ameriky. Závěrečný
víkend se bude konat velký folkový festival Pernštejnská fortuna a III. kvalifikace na Velkou pardubickou. 
Každý večer v průběhu konání akce bude možné příjemně zakončit sledováním filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn. 
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Pardubičtí tahouni. Čtrnáct tradičních akcí, při kterých se nudit nebudete
TISK , Datum: 20.02.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 51 , Autor: Kryštof Ženatý , Vytištěno: 161 672 , Prodáno: 136 138 , Čtenost: 605 780 ,
Rubrika: Příloha - Pardubice
Mají tradici, vysokou návštěvnost a ve svém oboru skvělé jméno. To jsou takzvaní Pardubičtí tahouni. Čtrnáct akcí, které se
prezentují pod společnou značkou. 

PARDUBICE Dostihy, divadlo, hudba či letecká přehlídka. Mezi Pardubickými tahouny si každý najde to své. Loni poprvé se
představitelé města ve spolupráci s pořadateli největších pardubických akcí rozhodli spojit síly. A v dalších letech v tom hodlají
pokračovat. 
„Projekt zahrnuje akce, které jsou stěžejními pilíři pardubické kultury a sportu a pomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou
značku v národním i mezinárodním měřítku. Mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity našeho města pro
tuzemské i zahraniční návštěvníky. Jsem proto velmi rád, že je pardubická radnice může aktivně podpořit,“ uvedl pardubický
primátor Martin Charvát. 
Mezi tahouny byly vybrány akce, které mají největší návštěvnost a minimálně desetiletou tradici. „Je jich celkem 14, z toho dvě
akce jsou městské, a to jarní část městských slavností, tedy Zrcadlo umění, a jejich podzimní část. Kromě těchto dvou
zmíněných podporuje město další tahouny i letos celkovou částkou 4 050 000 korun. K tomu jsme navíc připraveni uvolnit další
prostředky na společný marketing,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký. 
První letošní akci už mají návštěvníci za sebou. Byl jí tradiční Festival smíchu. 17. ročník soutěžní přehlídky nejlepších komedií
českých a moravských profesionálních divadel přivedl do Východočeského divadla Pardubice na konci ledna špičkové
divadelní soubory z celého Česka. 
Další kulturní akcí bude Pardubické hudební jaro. 39. ročník mezinárodního hudebního festivalu nabídne v Sukově síni, na
zámku či v Paláci Pardubice od 5. března do 14. května bohatou sérii koncertů, oper i baletu a připomene jubilea a události
regionálního i světového významu. 

Pardubický vinařský půlmaraton se letos uskuteční 15. dubna a kromě sportovního vyžití pro amatérské běžce nabídne i
českou špičku, která se zúčastní mistrovství republiky v půlmaratonu. 
První červnový víkend se už tradičně koná Aviatická pouť. 27. ročník přehlídky nejen letecké techniky přitáhne na pardubické
letiště desetitisíce návštěvníků, kteří budou moci obdivovat umění akrobatických letců i desítky historických letadel. 
Den před Aviatickou poutí, tedy 2. června, se uskuteční Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové - Pernštýnská noc, v
centru města nabídne lidovou hudbu a tance či tradiční folklor. 
O týden později se lidé mohou těšit na Zrcadlo umění. 17. ročník jarní části Městských slavností bude multižánrovou přehlídkou
nejen amatérské kultury regionu. 
Celé léto bude opět každý večer promítat Pardubické  letní  kino  Pernštejn. 

Už poosmadvacáté se v Pardubicích sejdou nejlepší hráči deskových her, stejně jako špičkoví šachisté, aby se zúčastnili
tradičního klání Czech Open. Pardubická juniorka zase na začátku srpna ukáže možné budoucí vítěze tenisových grandslamů.
Vždyť v minulosti tu triumfovaly takové hvězdy jako Lendl, Mečíř nebo Navrátilová. 

Pardubická vinařská noc - Pardubický festival vína je letos plánovaný na 25. srpna. 
Na začátku září ožije Agrofert Park během tradiční výstavy o koních a lidech Koně v akci. 
Podzim bude tradičně patřit dvěma největším sportovním akcím. Nejstarší plochodrážní závod na světě, Zlatá přilba, se letos
pojede 1. října. Týden na to se uskuteční Velká pardubická, nejstarší a nejnáročnější dostih v kontinentální Evropě. Týden
mezi oběma akcemi světového významu vyplní podzimní část Městských slavností, při kterých opět ožije centrum města. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Kryštof Ženatý, redaktor MF DNES
Foto autor:   Foto: 3x archiv MAFRA
Foto popis:   Velkolepá podívaná Pardubice i letos zažijí spoustu zajímavých akcí. Aviatická pouť ovládne letiště na začátku
června, v létě se nejen pardubická Tipsport arena zaplní šachisty a hráči deskových her při tradičním Czech Open. Druhou
říjnovou neděli se zase pojede Velká pardubická, nejnáročnější dostih v kontinentální Evropě.
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Panel volebního auditu - Pardubický kraj URL
WEB , Datum: 09.03.2017 , Zdroj: denik.cz , Autor: Redakce , Rubrika: Pardubický kraj
Představujeme panel volebního auditu Deníku z Pardubického kraje.

"Pardubický deník

Petr Dohnal, 56 let, ředitel Východočeského divadla v Pardubicích

Vystudoval pražskou DAMU a působil v brněnském Národním divadle a v Moravském divadle v Olomouci. Do Východočeského
divadla v Pardubicích se vrátil v roce 1988 a od roku 1999 zde působí i jako ředitel a umělecký šéf.

Ladislav Špiner, 39 let, herec

Vystudoval Vyšší odbornou školu hereckou v Praze. Než se stal v roce 2007 součástí souboru Východočeského divadla v
Pardubicích, strávil pět let v angažmá ve Slezském divadle v Opavě a tři roky v Moravském divadle Olomouc. Je nositelem
Ceny Thálie 2010 pro činoherce do 33 let.

Jiří Ševčík, 43 let, zpěvák

Absolvent Státní konzervatoře Pardubice, pracoval v rádiích Panag a Life. Byl sólovým zpěvákem Big Bandu Felixe Slováčka.
Má kapelu Pirate Swing Band, záznam jejich neohlášeného koncertu na střeše pardubického divadla skupině přinesl nominaci k
účinkování na oslavě 40 let skupiny Queen.

Miroslav Petráň, 65 let, projektant, bývalý poslanec

Politik a architekt, od listopadu 2010 do srpna 2013 byl členem poslanecké sněmovny. Podílel se na rekonstrukci pardubické
hokejové arény.

Jan Motyčka, 35 let, promotér, producent

Podniká v oblasti reklamy, je ředitelem společnosti Cinema Time a známý je především jako promotér Pardubického  letního
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kina . Řadu let je také pořadatelem pardubické části Febiofestu.

Lída Vlášková, 63 let, herečka

Po studiích na pražské DAMU, během nichž hostovala v Národním divadle a Činoherním klubu, získala v roce 1976 své první
angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde hraje dodnes.

Marek Výborný, 40 let, ředitel gymnázia

Od roku 2012 je ředitelem Gymnázia Mozartova v Pardubicích. Zároveň je zastupitelem v Heřmanově Městci a lídrem
kandidátky do poslanecké sněmovny za KDU-ČSL pro Pardubický kraj. Proslul tím, že na vulgarismy prezidenta Miloše Zemana
zareagoval sundáním jeho portrétu ze zdi ředitelny.

Jiří Petr, 75 let, člen Akademie populární hudby

Pardubický člen Akademie populární hudby, podílí se na organizaci festivalu Pardubické hudební jaro.

Jana Smetanová, 57 let, ředitelka základní školy

Dlouholetá ředitelka Základní školy Prodloužená Pardubice.

Jiří Zvolánek, 63 let, spolupořadatel festivalu Czech Open

Podílí se na organizaci Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. Věnuje se také tvorbě křížovek.

František Bálek, 63 let, sochař

Autor sochy Jana Kašpara v lehce nadživotní velikosti na pardubické třídě Míru.

Marie Hubálková, 50 let, ředitelka pardubické charity

Ředitelka Oblastní charity Pardubice a pardubická zastupitelka za Koalici pro Pardubice.

Vít Ulrych, 44 let, lékař

Je onkologem a místopředsedou kontrolního výboru zastupitelstva města Pardubice.

Jan Hájek, 30 let, strážník městské policie

Petr Sopoliga, 37, obchodní manažer

*kapitola*
Svitavský deník

Daniel Kvasnička, Litomyšl, věk: 57 let

Kazatel a správce Nového kostela Církve bratrské studoval teologii v seminářích podzemní církve. Prošel bratrskými sbory v
Děčíně, Náchodě a Říčanech. Aktivně se podílí na veřejném životě, naposledy například organizací týdne paměti národa. Píše
svůj blog, ve kterém se vyjadřuje k aktuálním tématům.

*kapitola*
Orlický deník

Vratislav Šembera, ředitel Letohradského soukromého gymnázia

Dan Dostrašil, pastor v Ústí nad Orlicí

Pavel Strnad, ředitel kulturního zařízení v Králíkách

Martin J. Kadrman, jednatel společnosti Oustecké nádraží

František Teichmann, středoškolský učitel v Lanškrouně

Daniel Kubelka, ředitel městského kulturního podniku Fidiko v Žamberku

Marek Šnajdar, zdravotník, náčelník Spolku přátel vzduchoplavby v Letohradu

Hana Chvátilová, ředitelka Základní umělecké školy Petra Ebena v Žamberku

Jan Pokorný, středoškolský učitel v Ústí nad Orlicí, hudebník, šachový trenér

Josef Jan Kopecký, ředitel Kulturního centra v České Třebové"
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Filmový Febiofest přináší silné příběhy URL
WEB , Datum: 24.03.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Rubrika: Z regionu
Praha/Pardubice - Letošní ročník prestižní filmové přehlídky Febiofest již tradičně v Praze odstartovala pardubická rodačka,
moderátorka Jolana Voldánová. „Jsme pyšní na to, že se nám podařilo do České republiky opět získat velké světové hvězdy a
skvělé filmy," konstatovala Jolana Voldánová. Do Pardubic Febiofest dorazí 10. dubna.

"„Febiofest je vždy velmi příjemným místem, kde se setkávají tvůrci s diváky, kde se diskutuje o filmech a kde se hodnotí
události, o nichž se točí," poznamenala při slavnostním zahájení v pražském Obecním domě známá moderátorka.
Fenič jako hrdý rodič„Febiofest se ocitl ve stadiu, o němž jsem na začátku festivalu ani nesnil. Netušil jsem, že se rozroste do
takových rozměrů. Jsem na něj hrdý jako rodič, když vidí, jak se jeho dítěti daří a že má dnes tolik fandů. Ve 24 letech už ale
má jiné zájmy, žije a vyvíjí se svou cestou, dnes už bez mého výraznějšího vlivu," poznamenal prezident Febiofestu, režisér
Fero Fenič, který se s festivalem opět chystá i do regionů. Jeho první mimopražskou zastávkou bude Hradec Králové, a to od
3. do 5. dubna.
V čele poroty Febiofestu složené z filmových fanoušků bude letos kultovní režisér Juraj Herz, který do Pardubic poměrně často
jezdí buď na speciální projekce Febiofestu, nebo do Pardubického  letního  kina . „I letos je ve hře, že by se na pardubické
části Febiofestu, který se uskuteční od 10. do 13. dubna, mohl Juraj Herz objevit," prohlásil za pořadatele jedné ze dvou
východočeských zastávek tohoto svátku milovníků stříbrného plátna Tomáš Drechsler.
Úvodní snímek bodovalÚvodní snímek pražské i pardubické přehlídky bude totožný. Je pod ním podepsaná polská režisérka
Agnieszka Holland a nese název Přes kosti mrtvých. „Jde o film o starších ženách, zvířatech a jejich lovcích. Není to ani
komedie, ale ani detektivka nebo snad psychologické drama. Je to pesimisticko-ekologický thriller s prvky černé komedie a
pohádky," upřesnila Agnieszka Holland.
„Byl to neobyčejně silný příběh, který v divácích dozníval ještě dlouho po slavnostní projekci. Režisérka Agnieszka Holland opět
potvrdila, že je skvělou filmařkou. Pražské zahájení pak doslova rozsvítil neuvěřitelně zábavný a vitální Jan Tříska,"
poznamenala za čestné hosty festivalu 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská, která je
zároveň ředitelkou Základní školy a Praktické školy Svítání.
Čerstvý osmdesátník Jan Tříska si viditelně užíval, že si mohl právě v pražském Obecním domě převzít sošku Kristiána za
celoživotní přínos světové kinematografii. S cennou trofejí posiloval jako s činkami a jako bonus přidal i pár kliků, aby potvrdil, v
jaké obdivuhodné kondici stále je."
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Febiofest nabídne komedie i dramata. Závěrečný snímek promítne v mlýnech URL
WEB , Datum: 05.04.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubice – Projekcí snímku Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých, jenž se částečně natáčel i ve východních Čechách,
bude v pondělí 10. dubna v kině CineStar zahájena pardubická část filmového festivalu Febiofest. Ta nabídne celkem 21 filmů
a potrvá do čtvrtka 13. dubna.

"„Smyslem Febiofestu je přivézt do Pardubic filmy, které diváci neuvidí v běžné distribuci nebo až za dlouhou dobu," řekl
pořadatel Jan Motyčka.
Na programu je například snímek Doma je tady s hudbou držitelky Oscara Markéty Irglové, italská komedie Naprostí cizinci od
scenáristy a režiséra Paola Genovese nebo snímek Mika Millse Ženy 20. století, který pojednává o třech různých ženách
žijících v 70. letech minulého století v Americe. Projekce se budou konat ve třech sálech.
SPOJENÍ S ARCHITEKTONICKOU MODERNOU„Pardubická část Febiofestu letos přinese řadu novinek, které ostatní regionální
Febiofesty nenabízejí, tou nejzásadnější je důraz na propojení filmu s architekturou, konkrétně s architektonickou modernou a
dílem jejího nejvýznamnějšího tuzemského představitele Josefa Gočára. Dalším překvapením bude závěrečná netradiční
projekce na netradičním místě – tentokrát ve Winternitzových neboli Automatických mlýnech," uvedl Motyčka.
V Automatických mlýnech bude k vidění projekce snímku Habermannův mlýn z doby poválečného odsunu Němců. Dorazit by
měl i režisér Juraj Herz. „Promítnout silný film v prostředí, které je s ním spojené, je úžasný zážitek," poznamenal Motyčka.
Součástí bude i Febiofest Junior, který nabídne více než deset projekcí pro děti. Chybět nebude ani výtvarná soutěž „Tentokrát
je vyhlášeno téma Letní kino mých snů a děti se libovolnou technikou pokusí vytvořit poutavý filmový plakát. Vítězný návrh se
pak stane oficiálním plakátem 12. ročníku Pardubického  letního  kina ," doplnil Motyčka."
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Febiofest nabídne komedie i dramata. Závěrečný snímek promítne v mlýnech
TISK , Datum: 06.04.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 3 620 , Čtenost: 7 131 , Rubrika: Pardubicko a
okolí
Pardubice – Projekcí snímku Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých, jenž se částečně natáčel i ve východních Čechách,
bude v pondělí 10. dubna v kině CineStar zahájena pardubická část filmového festivalu Febiofest. Ta nabídne celkem 21 filmů
a potrvá do čtvrtka 13. dubna. 
„Smyslem Febiofestu je přivézt do Pardubic filmy, které diváci neuvidí v běžné distribuci nebo až za dlouhou dobu,“ řekl
pořadatel Jan Motyčka. 
Na programu je například snímek Doma je tady s hudbou držitelky Oscara Markéty Irglové, italská komedie Naprostí cizinci od
scenáristy a režiséra Paola Genovese nebo snímek Mika Millse Ženy 20. století, který pojednává o třech různých ženách
žijících v 70. letech minulého století v Americe. Projekce se budou konat ve třech sálech. 

SPOJENÍ FILMU S ARCHITEKTUROU 

„Pardubická část Febiofestu letos přinese řadu novinek, které ostatní regionální Febiofesty nenabízejí, tou nejzásadnější je
důraz na propojení filmu s architekturou, konkrétně s architektonickou modernou a dílem jejího nejvýznamnějšího tuzemského
představitele Josefa Gočára. Dalším překvapením bude závěrečná netradiční projekce na netradičním místě – tentokrát ve
Winternitzových neboli Automatických mlýnech,“ uvedl Motyčka. 
V Automatických mlýnech bude k vidění projekce snímku Habermannův mlýn z doby poválečného odsunu Němců. 
Dorazit by měl i režisér Juraj Herz. „Promítnout silný film v prostředí, které je s ním spojené, je úžasný zážitek,“ poznamenal
Motyčka. 
Součástí bude i Febiofest Junior, který nabídne více než deset projekcí pro děti. Chybět nebude ani výtvarná soutěž „Tentokrát
je vyhlášeno téma Letní kino mých snů a děti se libovolnou technikou pokusí vytvořit poutavý filmový plakát. Vítězný návrh se
pak stane oficiálním plakátem 12. ročníku Pardubického  letního  kina ,“ doplnil Motyčka. 

Číslo dne: 21 Pardubická část filmového festivalu Febiofest, která se koná od pondělí 10. do čtvrtka 13. dubna, nabídne
promítání celkem 21 filmů. Mezi nimi bude například Putování tučňáků 2, Hořkých sedmnáct, Zabijáci z maloměsta nebo Křížová
palba. 
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Febiofest nabídne komedie i dramata. Závěrečný snímek promítne v mlýnech URL
WEB , Datum: 09.04.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubice - Projekcí snímku Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých, jenž se částečně natáčel i ve východních Čechách,
bude v pondělí 10. dubna v kině CineStar zahájena pardubická část filmového festivalu Febiofest. Ta nabídne celkem 21 filmů
a potrvá do čtvrtka 13. dubna.

"„Smyslem Febiofestu je přivézt do Pardubic filmy, které diváci neuvidí v běžné distribuci nebo až za dlouhou dobu," řekl
pořadatel Jan Motyčka.
Na programu je například snímek Doma je tady s hudbou držitelky Oscara Markéty Irglové, italská komedie Naprostí cizinci od
scenáristy a režiséra Paola Genovese nebo snímek Mika Millse Ženy 20. století, který pojednává o třech různých ženách
žijících v 70. letech minulého století v Americe. Projekce se budou konat ve třech sálech.

Číslo dne: 21Pardubická část filmového festivalu Febiofest, která se koná od pondělí 10. do čtvrtka 13. dubna, nabídne
promítání celkem 21 filmů. Mezi nimi bude například Putování tučňáků 2, Hořkých sedmnáct, Zabijáci z maloměsta nebo Křížová
palba. 
Spojení filmu s architekturou
„Pardubická část Febiofestu letos přinese řadu novinek, které ostatní regionální Febiofesty nenabízejí, tou nejzásadnější je
důraz na propojení filmu s architekturou, konkrétně s architektonickou modernou a dílem jejího nejvýznamnějšího tuzemského
představitele Josefa Gočára. Dalším překvapením bude závěrečná netradiční projekce na netradičním místě – tentokrát ve
Winternitzových neboli Automatických mlýnech," uvedl Motyčka.
V Automatických mlýnech bude k vidění projekce snímku Habermannův mlýn z doby poválečného odsunu Němců. Dorazit by
měl i režisér Juraj Herz. „Promítnout silný film v prostředí, které je s ním spojené, je úžasný zážitek," poznamenal Motyčka.
Součástí bude i Febiofest Junior, který nabídne více než deset projekcí pro děti. Chybět nebude ani výtvarná soutěž „Tentokrát
je vyhlášeno téma Letní kino mých snů a děti se libovolnou technikou pokusí vytvořit poutavý filmový plakát. Vítězný návrh se
pak stane oficiálním plakátem 12. ročníku Pardubického  letního  kina ," doplnil Motyčka."
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Febiofest nastěhuje do Automatických mlýnů Habermanna URL
WEB , Datum: 10.04.2017 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Naďa Kubínková
V Pardubicích začíná filmový festival Febiofest. Diváci uvidí snímky, které se do běžné distribuce kin nedostanou. Promítat se
bude ve třech sálech kina Cinestar, a dokonce i zcela mimořádně v Gočárových mlýnech.

Febiofest odstartuje dnes večer nový film polské režisérky Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých, který se zčásti natáčel i na
východě Čech. Děj se odehrává v malé osadě na česko-polském pohraničí, kde se v rychlém sledu stane několik záhadných
vražd bez jasně vysvětlitelné logiky či motivu. 
Film zahajoval i pražský festival, v Pardubicích ho diváci uvidí v regionální předpremiéře, do kin by měl jít až za několik dnů.
„Snímek uvedeme znovu ještě zítra (v úterý 11.4.) v rámci běžného programu, a to proto, aby nebyli ochuzeni ti, co na zahájení
festivalu nestihli přijít,“ říká organizátor Jan Motyčka. 
Filmy v kulisách architekta Gočára 
Letošní ročník Febiofestu je spojený s architekturou Josefa Gočára. A to nejen tím, že se promítá v pardubickém Grandu, který
pochází z dílny tohoto slavného českého architekta, ale pořadatelé nabídnou i mimořádnou projekci i v Automatických mlýnech.
„Už v minulosti jsme divákům nabídli projekce na netradičních místech, začali jsme Spalovačem mrtvol v pardubickém
krematoriu, promítali jsme například Ostře sledované vlaky na vlakovém nádraží nebo dokument Občan Havel přikuluje v
pivovaru,“ vysvětluje Jan Motyčka. Letos pořadatelé vybrali Habermannův mlýn, který diváci uvidí v Gočárových mlýnech.
Projekce se osobně zúčastní i režisér Juraj Herz. 
Část festivalového programu je věnována i dětem. Na více než 10 projekcí budou mít žáci pardubických základních škol vstup
zdarma. Pořadatelé také vyhlásili výtvarnou soutěž. Děti budou malovat filmový plakát pardubického  letního  kina . Práce pak
budou vystaveny v prostorách kina v obchodním centru Grand a porota z nich vybere jeden, který bude doprovázet
prázdninové promítání v centru města. 
Febiofest v Pardubicích letos nabídne 21 domácích i zahraničních filmů, půjde o novinky světové kinematografie, ale i domácí
snímky. 
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Febiofest nastěhuje do Automatických mlýnů Habermanna URL
WEB , Datum: 10.04.2017 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562 , Rubrika: Zpravodajstvi
V Pardubicích začíná filmový festival Febiofest. Diváci uvidí snímky, které se do běžné distribuce kin nedostanou. Promítat se
bude ve třech sálech kina Cinestar, a dokonce i zcela mimořádně v Gočárových mlýnech.

Poslechněte si celou reportážFebiofest odstartuje dnes večer nový film polské režisérky Agnieszky Hollandové Přes kosti
mrtvých, který se zčásti natáčel i na východě Čech. Děj se odehrává v malé osadě na česko-polském pohraničí, kde se v
rychlém sledu stane několik záhadných vražd bez jasně vysvětlitelné logiky či motivu.Film zahajoval i pražský festival, v
Pardubicích ho diváci uvidí v regionální předpremiéře, do kin by měl jít až za několik dnů. „Snímek uvedeme znovu ještě zítra (v
úterý 11.4.) v rámci běžného programu, a to proto, aby nebyli ochuzeni ti, co na zahájení festivalu nestihli přijít,“ říká
organizátor Jan Motyčka.Filmy v kulisách architekta GočáraLetošní ročník Febiofestu je spojený s architekturou Josefa Gočára.
A to nejen tím, že se promítá v pardubickém Grandu, který pochází z dílny tohoto slavného českého architekta, ale pořadatelé
nabídnou i mimořádnou projekci i v Automatických mlýnech.„Už v minulosti jsme divákům nabídli projekce na netradičních
místech, začali jsme Spalovačem mrtvol v pardubickém krematoriu, promítali jsme například Ostře sledované vlaky na vlakovém
nádraží nebo dokument Občan Havel přikuluje v pivovaru,“ vysvětluje Jan Motyčka. Letos pořadatelé vybrali Habermannův
mlýn, který diváci uvidí v Gočárových mlýnech. Projekce se osobně zúčastní i režisér Juraj Herz.Část festivalového programu je
věnována i dětem. Na více než 10 projekcí budou mít žáci pardubických základních škol vstup zdarma. Pořadatelé také vyhlásili
výtvarnou soutěž. Děti budou malovat filmový plakát pardubického  letního  kina . Práce pak budou vystaveny v prostorách
kina v obchodním centru Grand a porota z nich vybere jeden, který bude doprovázet prázdninové promítání v centru
města.Febiofest v Pardubicích letos nabídne 21 domácích i zahraničních filmů, půjde o novinky světové kinematografie, ale i
domácí snímky.
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Promítání pardubického  letního  kina  se vrací do Tyršových sadů
TISK , Datum: 10.06.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: Jaroslav Hubený , Vytištěno: 161 814 , Prodáno: 133 240 , Čtenost: 605 780 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubické  letní  kino  tradičně zahajuje novou sezonu projekcí divácky nejúspěšnějšího českého filmu poslední doby. Loni
dvouměsíční maraton filmů odstartovala Lída Baarová, letos to bude první červencový den Anděl Páně Jiřího Stracha. A to na
staronovém místě v Tyršových sadech. 

PARDUBICE Letní kino otevře podvanácté své brány v pátek 30. června. Letos se vrací z prostor u skateparku zpět do centra
města k Tyršovým sadům. 
„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy
se do toho krásného a romantického prostředí vrátíme,“ řekl jeden ze zakladatelů a organizátorů Pardubického  letního  kina
Jan Motyčka. 
Pozemek v přírodních kulisách kinu pronajala Nadace pro rozvoj města Pardubic. „Jsme tomu velmi rádi, protože filmový zážitek
bude umocněn i zážitkem estetickým. Park, Labe, na dohled historické centrum, co víc bychom si mohli všichni přát? Nic, snad
s výjimkou pěkného počasí, ale poručit dešti zatím nedokážeme,“ dodal Jan Motyčka. Pro filmové fajnšmekry bývají připraveny
jako bonus filmové minifestivaly. Loni to byla přehlídka latinskoamerické tvorby, letos jsou připraveny retrospektivy dvou
významných tuzemských režisérů. 
Jednotlivé dny v týdnu jsou navíc zasvěceny jednotlivým žánrům, takže návštěvníci si mohou sestavovat program dle vlastních
potřeb a chutí. A to proto, že středy patří dětem, čtvrtky novinkám z produkce HBO, pátky se nesou ve znamení současné
tuzemské tvorby, soboty ve znamení snímků oceněných Oscarem a neděle patří tzv. blockboosterům neboli celosvětově
úspěšným filmovým hitům. 
Ve dvanáctém ročníku dochází na četná přání diváků k dramaturgické změně a pondělky budou patřit animovaným filmům. 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude letos výjimečné i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co do kvality nijak
nezadá s vybavením těch nejkvalitnějších multikin. Nasvícené pódium přivítá filmové delegace a vzácné hosty. 
Novinkou bude speciální doprovodný program, který bude klást důraz na propojení kinematografie s dalšími uměleckými žánry,
takže budou návštěvníci aktivněji zapojeni. Červencová promítání v Pardubickém letním kině Pernštejn začínají každý den ve
21.30 a vstupné je již tradičně zdarma. 
„Lze ale přijít mnohem dříve, protože nudou nikdo trpět nebude. O tělesné blaho diváků bude pečovat personál řady stánků s
občerstvením, přičemž některé z nich budou mít celodenní provoz, takže všichni budou moci sytí a spokojení strávit v krásném
prostředí mnohem více času,“ dodal Jan Motyčka. 

***

Program prvních dní Pátek 30. 6. Anděl Páně 2 Sobota 1. 7. La La Land Neděle 2. 7. Warcraft: První střet Pondělí 3. 7. Pat a
Mat ve filmu Úterý 4.7. Kolonie Středa 5. 7. Hledá se Dory Čtvrtek 6. 7. Čtvrtek s HBO Pátek 7. 7. Masaryk Sobota 8. 7.
Moonlight Neděle 9. 7. X-Men: Apokalypsa Pondělí 10. 7. Putování tučňáků: Volání oceánu Úterý 11. 7. T2 Trainspotting
Středa 12. 7. Kniha džunglí Čtvrtek 13. 7. Čtvrtek s HBO Pátek 14. 7. Pohádky pro Emu Sobota 15. 7. Hacksaw Ridge: Zrození
hrdiny Neděle 16. 7. Příchozí Pondělí 17. 7. Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Jaroslav Hubený, redaktor MF DNES
Foto autor:   Foto: archiv MAFRA
Foto popis:   Pro dospělé i děti Začátek nové sezony bude v pardubickém letním kině patřit druhému dílu snímku Anděl Páně,
chybět nebudou ani Pat a Mat.
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Pardubické  letní  kino  se vrací do Tyršových sadů. Filmové hity nechybí URL
WEB , Datum: 10.06.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000
Pardubické  letní  kino  Pernštejn tradičně zahajuje novou sezónu projekcí divácky nejúspěšnějšího českého filmu poslední
doby. Loni dvouměsíční maraton filmů odstartovala Lída Baarová, letos to bude první červencový den Anděl Páně Jiřího
Stracha. A to na staronovém místě v Tyršových sadech.

Pardubické  letní  kino  otevře podvanácté své brány v pátek 30. června. Letos se vrací z prostor u Skateparku zpět do centra
města k Tyršovým sadům. 
„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy
se do toho krásného a romantického prostředí vrátíme“, řekl jeden ze zakladatelů a organizátorů Pardubického  letního  kina
Jan Motyčka. 
Pozemek v krásných přírodních kulisách kinu pronajala Nadace pro rozvoj města Pardubic. „Jsme tomu velmi rádi, protože
filmový zážitek bude umocněn i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum – co víc bychom si mohli všichni
přát? Nic, snad s výjimkou pěkného počasí, ale poručit dešti zatím nedokážeme,“ dodal Jan Motyčka. 
Pro filmové fajnšmekry bývají připraveny jako bonus filmové minifestivaly. Loni to byla přehlídka latinskoamerické tvorby, letos
jsou připraveny retrospektivy dvou významných tuzemských režisérů. 
Jednotlivé dny v týdnu jsou navíc zasvěceny jednotlivým žánrům, takže návštěvníci si mohou sestavovat program dle vlastních
potřeb a chutí. A to protože vědí, že středy patří dětem, čtvrtky novinkám z produkce HBO, pátky se nesou ve znamení
současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení snímků, oceněných Oscarem, a neděle patří tzv. blockbusterům neboli
celosvětově úspěšným filmovým hitům. 
Letní kino Pardubice - program prvních dní 
Pátek 30. 6. Anděl Páně 2 
Sobota 1. 7. La La Land 
Neděle 2. 7. Warcraft: První střet 
Pondělí 3. 7. Pat a Mat ve filmu 
Úterý 4.7. Kolonie 
Středa 5. 7. Hledá se Dory 
Čtvrtek 6. 7. Čtvrtek s HBO 
Pátek 7. 7. Masaryk 
Sobota 8. 7. Moonlight 
Neděle 9. 7. X-Men: Apokalypsa 
Pondělí 10. 7. Putování tučňáků: Volání oceánu 
Úterý 11. 7. T2 Trainspotting 
Středa 12. 7. Kniha džunglí 
Čtvrtek 13. 7. Čtvrtek s HBO 
Pátek 14. 7. Pohádky pro Emu 
Sobota 15. 7. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 
Neděle 16. 7. Příchozí 
Pondělí 17. 7. Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 
Ve 12. ročníku dochází na četná přání diváků k dramaturgické změně a pondělky budou patřit animovaným filmům. 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude letos výjimečné i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co do kvality nijak
nezadá s vybavením těch nejkvalitnějších multikin. Nasvícené pódium přivítá filmové delegace a vzácné hosty. Velkou novinkou
bude speciální doprovodný program, který bude klást důraz na propojení kinematografie s dalšími uměleckými žánry, takže
budou návštěvníci aktivněji zapojeni. 
Červencová promítání v Pardubickém letním kině Pernštejn začínají každý den ve 21:30 a vstup je již tradičně zdarma. „Lze ale
přijít mnohem dříve, protože nudou nikdo trpět nebude. O tělesné blaho diváků bude pečovat personál řady stánků s
občerstvením, přičemž některé z nich budou mít celodenní provoz, takže všichni budou moci sytí a spokojení strávit v krásném
prostředí mnohem více času,“ dodal Jan Motyčka. 
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Pardubické  letní  kino  se vrací do Tyršových sadů. Filmové hity nechybí URL
WEB , Datum: 10.06.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jaroslav Hubený , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  Pernštejn tradičně zahajuje novou sezónu projekcí divácky nejúspěšnějšího českého filmu poslední
doby. Loni dvouměsíční maraton filmů odstartovala Lída Baarová, letos to bude první červencový den Anděl Páně Jiřího
Stracha. A to na staronovém místě v Tyršových sadech.

Pardubické  letní  kino  otevře podvanácté své brány v pátek 30. června. Letos se vrací z prostor u Skateparku zpět do centra
města k Tyršovým sadům. 

„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy
se do toho krásného a romantického prostředí vrátíme“, řekl jeden ze zakladatelů a organizátorů Pardubického  letního  kina
Jan Motyčka. 

Pozemek v krásných přírodních kulisách kinu pronajala Nadace pro rozvoj města Pardubic. „Jsme tomu velmi rádi, protože
filmový zážitek bude umocněn i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum – co víc bychom si mohli všichni
přát? Nic, snad s výjimkou pěkného počasí, ale poručit dešti zatím nedokážeme,“ dodal Jan Motyčka. 

Pro filmové fajnšmekry bývají připraveny jako bonus filmové minifestivaly. Loni to byla přehlídka latinskoamerické tvorby, letos
jsou připraveny retrospektivy dvou významných tuzemských režisérů.

Jednotlivé dny v týdnu jsou navíc zasvěceny jednotlivým žánrům, takže návštěvníci si mohou sestavovat program dle vlastních
potřeb a chutí. A to protože vědí, že středy patří dětem, čtvrtky novinkám z produkce HBO, pátky se nesou ve znamení
současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení snímků, oceněných Oscarem, a neděle patří tzv. blockbusterům neboli
celosvětově úspěšným filmovým hitům.

Ve 12. ročníku dochází na četná přání diváků k dramaturgické změně a pondělky budou patřit animovaným filmům. 

Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude letos výjimečné i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co do kvality nijak
nezadá s vybavením těch nejkvalitnějších multikin. Nasvícené pódium přivítá filmové delegace a vzácné hosty. Velkou novinkou
bude speciální doprovodný program, který bude klást důraz na propojení kinematografie s dalšími uměleckými žánry, takže
budou návštěvníci aktivněji zapojeni.

Červencová promítání v Pardubickém letním kině Pernštejn začínají každý den ve 21:30 a vstup je již tradičně zdarma. „Lze ale
přijít mnohem dříve, protože nudou nikdo trpět nebude. O tělesné blaho diváků bude pečovat personál řady stánků s
občerstvením, přičemž některé z nich budou mít celodenní provoz, takže všichni budou moci sytí a spokojení strávit v krásném
prostředí mnohem více času,“ dodal Jan Motyčka.
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Letní kino se po dvou letech vrací do centra Pardubic URL
WEB , Datum: 14.06.2017 , Zdroj: zpravy.rozhlas.cz , Autor: Naďa Kubínková
Letní kino v Pardubicích je fenomén. Před dvanácti lety začalo promítat ještě v neopravených Tyršových sadech, pak se na
dva roky přesunulo na prostranství vedle skateparku. Jak zjistila redaktorka Naďa Kubínková, teď se vrací opět do centra
města, konkrétně na pozemek, který těsně sousedí s opraveným parkem. Místo už před časem nechala radnice 1. městského
obvodu upravit.

„Je to v prostorách bývalých jatek. My jsme tam upravili dvě plochy. Jedna je zatravněná, kde je umělé zavlažování, je tam
přivedený i elektrický proud. Tato část se postupně připravuje právě pro to, aby mohla sloužit i pro potřeby letního kina,“ říká
starosta pardubického 1. městského obvodu Jaroslav Menšík (ANO). 
A promotér Jan Motyčka vidí v novém prostoru vedle Tyršových sadů i další výhody: „Je to krásná louka v centru města, která
je samozřejmě daleko dostupnější pro většinu obyvatel Pardubic než prostor u skateparku. Myslím si, že v Pardubicích není
místo, které by se pro pořádání letního kina hodilo víc.“ 
Pardubické  letní  kino  promítá každý den o prázdninách. Kvůli pozdějšímu stmívání se v červenci začíná o půl desáté večer,
v srpnu pak o půl hodiny dříve. 
Podle starosty Jaroslava Menšíka nemusí mít lidé, kteří žijí v okolí parku, obavy z nadměrného hluku. „Vzhledem k tomu, že
umístění plátna je teď obráceně, než bylo dříve a reprobedny budou orientovány směrem k Chrudimce a k Labi,
předpokládáme, že v prostoru Sukovy třídy nebude slyšet vůbec nic. Možná budou trochu obtěžování hlukem obyvatelé Labské
ulice. Pan Motyčka má ale novou technologii audiotechniky, takže by to mělo být orientované opravdu do toho prostoru, kde
budou diváci, ten hluk by se neměl šířit mimo,“ dodal Menšík. 
Kromě místa promítání se po 12 letech nepatrně změní i dramaturgie filmů. Jednotlivé dny v týdnu jsou totiž zasvěceny
jednotlivým žánrům. Středy budou i nadále patřit dětem, čtvrtky filmům z produkce HBO a dokumentům, pátky se nesou ve
znamení současné tuzemské tvorby, o sobotách uvidí diváci oscarové snímky a v neděli se promítají celosvětové úspěšné
filmové hity. Menší změna nastává v pondělí. „V pondělí jsme zařadili filmy animované nebo filmy pro děti,“ vysvětluje Jan
Motyčka. 
Letní kino promítá zdarma po celé prázdniny, diváky může vyhnat z kina pouze déšť. „Musí pršet tak, aby se v letním kině
nedalo vydržet. Ty předpovědi jsou občas zrádné. My se snažíme dopředu prověřovat a zjišťovat, jaké počasí má být,“ dal
Motyčka. 
Promítání v letním kině začíná v pátek 30. června filmem Anděl Páně 2. 
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Letní kino se po dvou letech vrací do centra Pardubic URL
WEB , Datum: 14.06.2017 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Naďa Kubínková , RU / den: 39 562 , Rubrika: Zpravodajstvi
Letní kino v Pardubicích je fenomén. Před dvanácti lety začalo promítat ještě v neopravených Tyršových sadech, pak se na
dva roky přesunulo na prostranství vedle skateparku. Jak zjistila redaktorka Naďa Kubínková, teď se vrací opět do centra
města, konkrétně na pozemek, který těsně sousedí s opraveným parkem. Místo už před časem nechala radnice 1. městského
obvodu upravit.

„Je to v prostorách bývalých jatek. My jsme tam upravili dvě plochy. Jedna je zatravněná, kde je umělé zavlažování, je tam
přivedený i elektrický proud. Tato část se postupně připravuje právě pro to, aby mohla sloužit i pro potřeby letního kina,“ říká
starosta pardubického 1. městského obvodu Jaroslav Menšík (ANO).A promotér Jan Motyčka vidí v novém prostoru vedle
Tyršových sadů i další výhody: „Je to krásná louka v centru města, která je samozřejmě daleko dostupnější pro většinu
obyvatel Pardubic než prostor u skateparku. Myslím si, že v Pardubicích není místo, které by se pro pořádání letního kina
hodilo víc.“Mladý muž bez domova hlídá za jídlo a nocleh pardubické letní kinoPardubické letní kino promítá každý den o
prázdninách. Kvůli pozdějšímu stmívání se v červenci začíná o půl desáté večer, v srpnu pak o půl hodiny dříve.Podle starosty
Jaroslava Menšíka nemusí mít lidé, kteří žijí v okolí parku, obavy z nadměrného hluku. „Vzhledem k tomu, že umístění plátna je
teď obráceně, než bylo dříve a reprobedny budou orientovány směrem k Chrudimce a k Labi, předpokládáme, že v prostoru
Sukovy třídy nebude slyšet vůbec nic. Možná budou trochu obtěžování hlukem obyvatelé Labské ulice. Pan Motyčka má ale
novou technologii audiotechniky, takže by to mělo být orientované opravdu do toho prostoru, kde budou diváci, ten hluk by se
neměl šířit mimo,“ dodal Menšík.Kromě místa promítání se po 12 letech nepatrně změní i dramaturgie filmů. Jednotlivé dny v
týdnu jsou totiž zasvěceny jednotlivým žánrům. Středy budou i nadále patřit dětem, čtvrtky filmům z produkce HBO a
dokumentům, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, o sobotách uvidí diváci oscarové snímky a v neděli se
promítají celosvětové úspěšné filmové hity. Menší změna nastává v pondělí. „V pondělí jsme zařadili filmy animované nebo filmy
pro děti,“ vysvětluje Jan Motyčka.Letní kino promítá zdarma po celé prázdniny, diváky může vyhnat z kina pouze déšť. „Musí
pršet tak, aby se v letním kině nedalo vydržet. Ty předpovědi jsou občas zrádné. My se snažíme dopředu prověřovat a
zjišťovat, jaké počasí má být,“ dal Motyčka.Promítání v letním kině začíná v pátek 30. června filmem Anděl Páně 2.Na satelitním
snímku je ještě vidět plocha po zbořené hale ČSTV. Teď už je na místě travnatá plocha.
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Letní kina brzy zahájí sezonu
TISK , Datum: 15.06.2017 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 1 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 1 740 , Čtenost: 20 585 , Rubrika: Titulní
strana
Pod širým nebem budou promítat v Chrudimi i Hlinsku. 
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Pardubicko, Chrudimsko – Přímo v centru Pardubic bude od 30. června do konce prázdnin promítat Pardubické  letní  kino . 
Na Pardubicku a Chrudimsku zahájí sezonu i další letní kina. V Přelouči za školou budou k vidění čtyři snímky, každou středu
bude promítat letní kino v Hrochově Týnci v přírodním amfiteátru zámeckého parku. Putovní letní kino v Heřmanově Městci
bude kromě Konopáče promítat i na třech dalších lokalitách po městě, série letních projekcí pod širým nebem v Hlinsku na
parkovišti multifunkčního centra pak začne 4. července. 
Do centra Pardubic se letní kino vrátí po dvou letech. „Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na
projekce v Tyršových sadech a ptali se nás, kdy se do toho krásného a romantického prostředí vrátíme. 
Vše se povedlo až letos. 
Jsme za to velmi rádi, protože filmový zážitek bude umocněn i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum –
co víc bychom si mohli přát? Nic, snad s výjimkou pěkného počasí, ale poručit dešti zatím nedokážeme,“ uvedl promotér letního
kina Jan Motyčka. 
Do areálu vedle skateparku se kino muselo přesunout kvůli opravě Tyršových sadů. „Byl to zajímavý prostor, blízko nádraží a
obchodním centrům, což bylo přínosem pro obyvatele Polabin, ale bohužel ne pro lidi bydlící na Dubině nebo v centru. Tento
nový prostor je daleko komfortnější,“ řekl Motyčka. 
...2 

Rozhovor s promotérem pardubického  letního  kina  Janem Motyčkou 
Návrat do centra nám dělá radost, říká Jan Motyčka 
Z titulky 
Pardubické  letní  kino , které začne promítat v pátek 30. června, se po letech znovu vrací do centra města. Nabídne ale i řadu
dalších novinek. „Budeme mít lepší techniku, připravujeme doprovodný program a zkusíme areál otevřít i přes den,“ říká
promotér letního kina JAN MOTYČKA . 

* Letní kino se znovu vrací do centra města. Jak to hodnotíte? 

Dělá to velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo v Tyršových sadech, ale o pár metrů dál, nicméně místo je
to krásné. Navíc je dostatečně velké, je v centru města, dá se tam krásně parkovat. Aparatura bude namířena směrem k Labi,
takže ani obyvatelé ulice Na Hrádku a Sukovy třídy se nemusí obávat, že by je tam něco rušilo. 

* Takže se nebojíte, že se znovu objeví stížnosti na hluk? 

Nebojíme. Už dříve, kdy se stížnosti objevovaly, se zjistilo, že rušení nočního klidu nepocházelo z kina, ale od skupinek mladých
lidí, kteří se scházeli na schodech a postávali tam dlouho do noci. To ale v roce 2015 ustalo, protože jsme na místě postavili
bariéru. Reproduktory směřují k Labi, takže zvuk z kina by mohl obtěžovat akorát rybáře (smích). 

* Chystáte kromě změny místa ještě nějaké další novinky? 

Změna místa je největší novinkou, ale areál bude komfortnější i co do velikosti a počtu míst. Výrazně jsme inovovali technické
vybavení – máme velké promítací plátno a projekční techniku i ozvučení, srovnatelné s multikinem. Budeme mít velké osvětlené
pódium, což bude přínosem zejména při návštěvě filmových delegací. Chceme jejich počet navýšit, rozšířit doprovodný program
a zkusíme areál otevřít i přes den. 

* Co konkrétně v areálu zůstane otevřené i přes den? 

Otevřeme velký denní bar, protože místem prochází velké množství lidí. Pokud se to setká s kladnou odezvou, rozšíříme
doprovodný program. Rádi bychom se spojili například se sportovci – jako dříve v Tyršových sadech, kde probíhaly kurzy s
venkovními tréninky. Chystáme speciální workshopy, tvůrčí dílny a výstavy. 

* Jaká bude koncepce programu? 

Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny určitým žánrům. Středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské
tvorby, soboty jsou ve znamení oscarových snímků a neděle patří celosvětově úspěšným filmovým hitům. Letos dochází k
dramaturgické změně a pondělky budou patřit animovaným filmům. Navíc jsme uspořádali rozsáhlou anketu, v níž jsme
zjišťovali, zda si diváci přejí zahraniční snímky v původní verzi s titulky nebo dabované. Zvítězil dabing, což je poměrně logické,
protože titulky vyžadují mnohem větší soustředění, a letní kino je i o setkávání se s přáteli, nejen o zhlédnutí filmu. Takže jsme
u většiny filmů, s výjimkou muzikálů, přešli k dabovaným verzím. 

* Co byste z červencového programu vypíchl? 

Všechno (smích). Program je koncipovaný tak, aby si tam každý našel film, který ho osloví. Osobně mohu doporučit Místo u
moře, Kolonii a mnoho dalších. 

* Provoz letního kina zahájí projekce snímku Anděl Páně 2. Proč jste vybrali právě tento „zimní“ film? 

Abychom se trochu ochladili (smích). Loni jsme začínali divácky nejúspěšnějším snímkem minulého roku, což byla Lída
Baarová. Na tuto tradici jsme navázali. Těšíme se, že režisér Jiří Strach přijede film uvést. 

* Máte už rozjednané nějaké další filmové delegace? 

Už samotné slavnostní zahájení 30. června nám trochu komplikuje fakt, že letos jsme se přesně časově střetli se zahájením
karlovarského filmového festivalu, kam jezdí všichni tuzemští filmaři. Mnoho herců a režisérů navíc přes léto natáčí. Ale budeme
se snažit, aby přijelo co nejvíc zajímavých hostů. 

* Připravujete i doprovodný program. O co se bude jednat? 
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Aby letní kino plnilo i svou edukativní funkci, chtěli bychom v srpnu udělat retrospektivu slavného českého režiséra a poté
uvést zapomenuté klenoty české kinematografie. A chystáme spoustu překvapení a soutěží. 

Region vydání: Východní Čechy
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Návrat do centra nám dělá radost, říká Jan Motyčka
TISK , Datum: 15.06.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 7 131 , Rubrika: Pardubicko
Rozhovor s promotérem pardubického  letního  kina  Janem Motyčkou 

Pardubické  letní  kino , které začne promítat v pátek 30. června, se po letech znovu vrací do centra města. Nabídne ale i řadu
dalších novinek. „Budeme mít lepší techniku, připravujeme doprovodný program a zkusíme areál otevřít i přes den,“ říká
promotér letního kina JAN MOTYČKA . 

* Letní kino se znovu vrací do centra města. Jak to hodnotíte? 

Dělá to velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo v Tyršových sadech, ale o pár metrů dál, nicméně místo je
to krásné. Navíc je dostatečně velké, je v centru města, dá se tam krásně parkovat. Aparatura bude namířena směrem k Labi,
takže ani obyvatelé ulice Na Hrádku a Sukovy třídy se nemusí obávat, že by je tam něco rušilo. 

* Takže se nebojíte, že se znovu objeví stížnosti na hluk? 

Nebojíme. Už dříve, kdy se stížnosti objevovaly, se zjistilo, že rušení nočního klidu nepocházelo z kina, ale od skupinek mladých
lidí, kteří se scházeli na schodech a postávali tam dlouho do noci. To ale v roce 2015 ustalo, protože jsme na místě postavili
bariéru. Reproduktory směřují k Labi, takže zvuk z kina by mohl obtěžovat akorát rybáře (smích). 

* Chystáte kromě změny místa ještě nějaké další novinky? 

Změna místa je největší novinkou, ale areál bude komfortnější i co do velikosti a počtu míst. Výrazně jsme inovovali technické
vybavení – máme velké promítací plátno a projekční techniku i ozvučení, srovnatelné s multikinem. Budeme mít velké osvětlené
pódium, což bude přínosem zejména při návštěvě filmových delegací. Chceme jejich počet navýšit, rozšířit doprovodný program
a zkusíme areál otevřít i přes den. 

* Co konkrétně v areálu zůstane otevřené i přes den? 

Otevřeme velký denní bar, protože místem prochází velké množství lidí. Pokud se to setká s kladnou odezvou, rozšíříme
doprovodný program. Rádi bychom se spojili například se sportovci – jako dříve v Tyršových sadech, kde probíhaly kurzy s
venkovními tréninky. Chystáme speciální workshopy, tvůrčí dílny a výstavy. 

* Jaká bude koncepce programu? 

Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny určitým žánrům. Středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské
tvorby, soboty jsou ve znamení oscarových snímků a neděle patří celosvětově úspěšným filmovým hitům. Letos dochází k
dramaturgické změně a pondělky budou patřit animovaným filmům. Navíc jsme uspořádali rozsáhlou anketu, v níž jsme
zjišťovali, zda si diváci přejí zahraniční snímky v původní verzi s titulky nebo dabované. Zvítězil dabing, což je poměrně logické,
protože titulky vyžadují mnohem větší soustředění, a letní kino je i o setkávání se s přáteli, nejen o zhlédnutí filmu. Takže jsme
u většiny filmů, s výjimkou muzikálů, přešli k dabovaným verzím. 

* Co byste z červencového programu vypíchl? 

Všechno (smích). Program je koncipovaný tak, aby si tam každý našel film, který ho osloví. Osobně mohu doporučit Místo u
moře, Kolonii a mnoho dalších. 

* Provoz letního kina zahájí projekce snímku Anděl Páně 2. Proč jste vybrali právě tento „zimní“ film? 

Abychom se trochu ochladili (smích). Loni jsme začínali divácky nejúspěšnějším snímkem minulého roku, což byla Lída
Baarová. Na tuto tradici jsme navázali. Těšíme se, že režisér Jiří Strach přijede film uvést. 

* Máte už rozjednané nějaké další filmové delegace? 

Už samotné slavnostní zahájení 30. června nám trochu komplikuje fakt, že letos jsme se přesně časově střetli se zahájením
karlovarského filmového festivalu, kam jezdí všichni tuzemští filmaři. Mnoho herců a režisérů navíc přes léto natáčí. Ale budeme
se snažit, aby přijelo co nejvíc zajímavých hostů. 

* Připravujete i doprovodný program. O co se bude jednat? 

Aby letní kino plnilo i svou edukativní funkci, chtěli bychom v srpnu udělat retrospektivu slavného českého režiséra a poté
uvést zapomenuté klenoty české kinematografie. A chystáme spoustu překvapení a soutěží. 
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Letní kino se vrátí do centra
TISK , Datum: 15.06.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 7 131 , Rubrika: Titulní strana
Areál u Tyršových sadů nabídne více možností. 

Pardubice – Přímo v centru města, na placu vedle Tyršových sadů, bude od 30. 
června do konce prázdnin fungovat Pardubické  letní  kino . Vrátí se tam po dvou letech, kdy promítalo v areálu u skateparku. 
„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a ptali se nás, kdy se do toho
krásného a romantického prostředí vrátíme. Vše se povedlo až letos. Jsme za to velmi rádi, protože filmový zážitek bude
umocněn i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum – co víc bychom si mohli přát? Nic, snad s výjimkou
pěkného počasí, ale poručit dešti zatím nedokážeme,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Do areálu vedle skateparku se kino muselo přesunout kvůli opravě Tyršových sadů. „Byl to zajímavý prostor, blízko nádraží a
obchodním centrům, což bylo přínosem pro obyvatele Polabin, ale bohužel ne pro lidi bydlící na Dubině nebo v centru. Tento
nový prostor je daleko komfortnější,“ řekl Motyčka. 
Na Pardubicku a Chrudimsku budou fungovat i další letní kina. V Přelouči za školou budou k vidění čtyři snímky, každou středu
bude promítat letní kino v Hrochově Týnci v přírodním amfiteátru zámeckého parku. Putovní letní kino v Heřmanově Městci
bude kromě Konopáče promítat i na třech dalších lokalitách po městě, série letních projekcí pod širým nebem v Hlinsku na
parkovišti multifunkčního centra pak začne 4. července. 
...2 
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Letní kino se vrátí do centra města URL
WEB , Datum: 15.06.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková, Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Přímo v centru města bude od 30. června do konce prázdnin fungovat Pardubické  letní  kino . Vrátí se tam po
dvou letech, kdy fungovalo v areálu u skateparku. Nacházet se bude na placu vedle Tyršových sadů.

"„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a ptali se nás, kdy se do toho
krásného a romantického prostředí vrátíme. Vše se povedlo až letos. Jsme za to velmi rádi, protože filmový zážitek bude
umocněn i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum – co víc bychom si mohli přát? Nic, snad s výjimkou
pěkného počasí, ale poručit dešti zatím nedokážeme," uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.Do areálu vedle skateparku se
kino muselo přesunout kvůli opravě Tyršových sadů. „Byl to zajímavý prostor, blízko nádraží a obchodním centrům, což bylo
přínosem pro obyvatele Polabin, ale bohužel ne pro lidi bydlící na Dubině nebo v centru. Tento nový prostor je daleko
komfortnější," řekl Motyčka.

Na Pardubicku a Chrudimsku budou fungovat i další letní kina. V Přelouči za školou budou k vidění čtyři snímky, každou středu
bude promítat letní kino v Hrochově Týnci v přírodním amfiteátru zámeckého parku. Putovní letní kino v Heřmanově Městci
bude kromě Konopáče promítat i na třech dalších lokalitách po městě, série letních projekcí pod širým nebem v Hlinsku na
parkovišti multifunkčního centra pak začne 4. července."
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Letní kino se vrátí do centra města URL
WEB , Datum: 18.06.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková, Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Rubrika: Z regionu
Pardubice - Přímo v centru města bude od 30. června do konce prázdnin fungovat Pardubické  letní  kino . Vrátí se tam po
dvou letech, kdy fungovalo v areálu u skateparku. Nacházet se bude na placu vedle Tyršových sadů.

"„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a ptali se nás, kdy se do toho
krásného a romantického prostředí vrátíme. Vše se povedlo až letos. Jsme za to velmi rádi, protože filmový zážitek bude
umocněn i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum – co víc bychom si mohli přát? Nic, snad s výjimkou
pěkného počasí, ale poručit dešti zatím nedokážeme," uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.Do areálu vedle skateparku se
kino muselo přesunout kvůli opravě Tyršových sadů. „Byl to zajímavý prostor, blízko nádraží a obchodním centrům, což bylo
přínosem pro obyvatele Polabin, ale bohužel ne pro lidi bydlící na Dubině nebo v centru. Tento nový prostor je daleko
komfortnější," řekl Motyčka.

Na Pardubicku a Chrudimsku budou fungovat i další letní kina. V Přelouči za školou budou k vidění čtyři snímky, každou středu
bude promítat letní kino v Hrochově Týnci v přírodním amfiteátru zámeckého parku. Putovní letní kino v Heřmanově Městci
bude kromě Konopáče promítat i na třech dalších lokalitách po městě, série letních projekcí pod širým nebem v Hlinsku na
parkovišti multifunkčního centra pak začne 4. července."
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Letní kino se vrací do centra Pardubic
TISK , Datum: 20.06.2017 , Zdroj: Právo , Strana: 14 , Autor: Zdeněk Seiner , Vytištěno: 128 418 , Prodáno: 75 849 , Čtenost: 278 423 , Rubrika:
Severovýchodní Čechy
Pardubické  letní  kino , roky vytlačované stavbaři, zahradníky i nespokojenými obyvateli domů v okolí, se přece jen letos vrátí
do centra Pardubic, do těsné blízkosti zrekonstruovaných Tyršových sadů. 
Letní promítání startuje už 30. června a otevře se návštěvníkům už podvanácté. 
„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy
se do toho krásného a romantického prostředí vrátíme,“ řekl Právu jeden ze zakladatelů a organizátorů Pardubického  letního
kina  Jan Motyčka. 
„Vše se povedlo až letos a velkou zásluhu na návratu letního kina do krásných přírodních kulis má Nadace pro rozvoj města
Pardubic, která nám vyšla maximálně vstříc a pozemek, bezprostředně navazující na Tyršovy sady, nám pronajala. Jsme tomu
velmi rádi, protože filmový zážitek bude umocněn i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum. Co víc
bychom si mohli všichni přát? Nic, snad s výjimkou pěkného počasí, ale poručit dešti zatím nedokážeme,“ s úsměvem dodal
Motyčka. 
Pardubické  letní  kino  je unikát. Nejen tuzemský, ale i evropský. Je největší v celé České republice a svým pojetím a
koncepcí výjimečné i v evropských poměrech, protože spíš než letním kinem je filmovým festivalem. Proto také už pátým rokem
probíhá pod záštitou Ministerstva kultury ČR, proto bylo vyhlášeno nejoblíbenějším prázdninovým projektem Pardubického
kraje, proto bylo zařazeno na seznam nejvýznamnějších akcí města Pardubice na léta 2015– 2017, proto se těší podpoře
hejtmana i primátora. 
Proto do něj také rádi jezdí filmaři – právě příjezdy filmových delegací posouvají Pardubické  letní  kino  blíže festivalům. 
Své by o tom mohli vyprávět režiséři Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Zdeněk
Troška, Zdeněk Zelenka, Miroslav Šmídmajer, Dan Přibáň, dokumentarista Jan Novák a řada dalších, kteří si Pardubické  letní
kino  oblíbili a pravidelně a rádi se vracejí. 
Ani oni, ale ani nikdo další, kdo přijde, vstupné neplatí. 
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Park v Hrochově Týnci ožije díky letnímu kinu
TISK , Datum: 20.06.2017 , Zdroj: Týdeník Chrudimsko , Strana: 15 , Rubrika: Zaujalo nás
Diváci se mohou těšit na české rodinné filmy, například Anděl páně 2 nebo Špunti na vodě. Uvidí však také oskarové snímky. 

Největší letní kino v tuzemsku, jímž je Pardubické  letní  kino  Pernštejn, se vydává na pouť po České republice. Projekt, který
probíhá už pátým rokem pod záštitou Ministerstva kultury ČR, byl vyhlášen nejnavštěvovanějším kulturním podnikem
Pardubického kraje a těší se podpoře Statutárního města Pardubice, vyjíždí do světa. A jeho prvním „dceřiným“ městem je
malebný Hrochův Týnec! 

FILM KAŽDOU STŘEDU 

Hrochův Týnec se tak každou středu během celých letních prázdnin stane městem filmových fanoušků. Letní kino je totiž
fenomén, který v posledních letech zažívá obrovskou renesanci, protože i ti nejzarputilejší propagátoři multikin vědí, že večerní
projekce pod hvězdnou oblohou mají své nezaměnitelné kouzlo. A pokud se navíc spojí vlahé letní večery se skvělými filmy a
nádhernou romantickou kulisou zámecké zahrady, neexistuje silnější kulturní zážitek. 
Obyvatelé a také návštěvníci Hrochova Týnce si jej budou moci dopřát každou středu během celého léta a co víc – vstup na
všechny projekce bude zdarma! Dramaturgie pamatovala na nejrůznější skupiny diváků, takže na své si přijdou skutečně
všichni – v nabídce budou jak české komedie rodinné (Anděl páně 2 slavnostně odstartuje filmové léto ve středu 5. července,
následovat budou Špunti na vodě 12. července) i romantické (Všechno nebo nic 19. července a Bezva ženská na krku 16. 
srpna), tak snímky ověnčené Oscary (La La Land 9. srpna), nebo tvorba proslulých světových režisérů (Sully: Zázrak na řece
Hudson v režii Clinta Eastwooda, který je připraven na 2. srpen, nebo Hacksaw Ridge: zrození hrdiny od Mela Gibsona,
připravený na 23. srpen). Ochuzeni nebudou ani milovníci velkých zábavných filmů pro celou rodinu. Ti se mohou vypravit do
kina např. 26. července na britský fantasy snímek Fantastická zvířata a kde je najít. 

LETNÍ ROMANTIKA 

„Máme velkou radost, že Pardubické  letní  kino  vysílá své paprsky do celé republiky, a velmi nás těší, že první z nich míří
právě do Hrochova Týnce“, říká zastupitel Martin Novotný. “Velmi nám záleží na prostředí, v němž se bude letní kino konat, a
amfiteátr zdejší zámecké zahrady nabízí tu nejromantičtější variantu, jakou si lze představit. Romantika je totiž jednou z hlavních
příčin obrovského zájmu o letní kino, protože projekce pod širým nebem mají své nezaměnitelné kouzlo. Můžete se při nich
setkat s přáteli, jít na rande, na vycházku s dětmi, nebo sami jen tak ven a přitom si odnést spoustu krásných zážitků. Potvrzuje
to nejen víc než půl milionu spokojených diváků, kteří navštívili Pardubické  letní  kino , ale i řada filmařů, kteří do letního kina
pravidelně jezdí a velmi rádi se vracejí, např. Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková,
Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk Zelenka, Dan Přibáň a další. 
Jsem přesvědčen, že si filmaři najdou cestu i do letního kina v Hrochově Týnci“, uzavírá zastupitel Martin Novotný. 

OŽIVENÍ ZAHRAD 

A jak vlastně idea letního kina v Hrochově Týnci vznikla? Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a
především nabídnut svým obyvatelům (ale i divákům z přilehlého okolí a turistům) atraktivní letní program. Proto oslovili
pořadatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na světě. Promítat se bude každou středu od 21.30 hodin v
amfiteátru zámecké zahrady a vstup je samozřejmě zdarma. 
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Letní kino odstartuje Andělem Páně 2 URL
WEB , Datum: 29.06.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubice - Po dvou letech se v pátek od 21.30 hodin v centru města znovu rozezvučí Pardubické  letní  kino . To se z areálu
vedle skateparku přesune k Tyršovým sadům, kde bude promítat každý večer až do konce prázdnin.

"„Návrat do centra města dělá velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo v Tyršových sadech, ale o pár metrů
dál, nicméně místo je to krásné. Navíc je dostatečně velké, je v centru města a dá se tam krásně parkovat," uvedl promotér
letního kina Jan Motyčka.Jako první uvede letní kino snímek režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2. „Loni jsme začínali divácky
nejúspěšnějším snímkem minulého roku, což byla Lída Baarová. Na tuto tradici jsme navázali," řekl Motyčka.Jednotlivé dny v
týdnu budou zasvěceny určitým žánrům. Středy budou patřit dětem, pátky se ponesou ve znamení současné tuzemské tvorby,
v sobotu budou k vidění oscarové snímky a v neděli celosvětově úspěšné filmové hity. „Letos dochází k dramaturgické změně a
pondělky budou patřit animovaným filmům. Také jsme na základě rozsáhlé ankety mezi diváky u většiny filmů s výjimkou
muzikálů přešli k dabovaným verzím," dodal Motyčka.Připraveny jsou ale i další novinky. Po celý den bude otevřený velký bar,
organizátoři chystají i workshopy, tvůrčí dílny a výstavy.
Program Pardubického letního kinaZačátek promítání je ve 21.30 hodin30. 6. Anděl Páně 21. 7. La La Land2. 7. Warcraft:
První střet3. 7. Pat a Mat ve filmu4. 7. Kolonie5. 7. Hledá se Dory6. 7. Naprostí cizinci7. 7. Masaryk8. 7. Moonlight9. 7. X-Men:
Apokalypsa10. 7. Putování tučňáků: Volání oceánu11. 7. T2 Trainspotting12. 7. Kniha džunglí13. 7. Fantastická zvířata a kde
je najít14. 7. Pohádky pro Emu15. 7. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny16. 7. Příchozí17. 7. Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti18. 7. Sully: Zázrak na řece Hudson19. 7. Alenka v říši divů: Za zrcadlem20. 7. Dívka ve vlaku21. 7. Bezva ženská
na krku22. 7. Lion23. 7. Pasažéři24. 7. Kubo a kouzelný meč25. 7. Dítě Bridget Jonesové26. 7. Želvy Ninja 227. 7. Snowden28.
7. Špunti na vodě29. 7. Místo u moře30. 7. Star Trek: Do neznáma31. 7. Zpívej"
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Letní kino odstartuje Andělem Páně 2 URL
WEB , Datum: 29.06.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Po dvou letech se v pátek od 21.30 hodin v centru města znovu rozezvučí Pardubické  letní  kino . To se z areálu
vedle skateparku přesune k Tyršovým sadům, kde bude promítat každý večer až do konce prázdnin.

"„Návrat do centra města dělá velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo v Tyršových sadech, ale o pár metrů
dál, nicméně místo je to krásné. Navíc je dostatečně velké, je v centru města a dá se tam krásně parkovat," uvedl promotér
letního kina Jan Motyčka.Jako první uvede letní kino snímek režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2. „Loni jsme začínali divácky
nejúspěšnějším snímkem minulého roku, což byla Lída Baarová. Na tuto tradici jsme navázali," řekl Motyčka.Jednotlivé dny v
týdnu budou zasvěceny určitým žánrům. Středy budou patřit dětem, pátky se ponesou ve znamení současné tuzemské tvorby,
v sobotu budou k vidění oscarové snímky a v neděli celosvětově úspěšné filmové hity. „Letos dochází k dramaturgické změně a
pondělky budou patřit animovaným filmům. Také jsme na základě rozsáhlé ankety mezi diváky u většiny filmů s výjimkou
muzikálů přešli k dabovaným verzím," dodal Motyčka.Připraveny jsou ale i další novinky. Po celý den bude otevřený velký bar,
organizátoři chystají i workshopy, tvůrčí dílny a výstavy.
Program Pardubického letního kinaZačátek promítání je ve 21.30 hodin30. 6. Anděl Páně 21. 7. La La Land2. 7. Warcraft:
První střet3. 7. Pat a Mat ve filmu4. 7. Kolonie5. 7. Hledá se Dory6. 7. Naprostí cizinci7. 7. Masaryk8. 7. Moonlight9. 7. X-Men:
Apokalypsa10. 7. Putování tučňáků: Volání oceánu11. 7. T2 Trainspotting12. 7. Kniha džunglí13. 7. Fantastická zvířata a kde
je najít14. 7. Pohádky pro Emu15. 7. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny16. 7. Příchozí17. 7. Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti18. 7. Sully: Zázrak na řece Hudson19. 7. Alenka v říši divů: Za zrcadlem20. 7. Dívka ve vlaku21. 7. Bezva ženská
na krku22. 7. Lion23. 7. Pasažéři24. 7. Kubo a kouzelný meč25. 7. Dítě Bridget Jonesové26. 7. Želvy Ninja 227. 7. Snowden28.
7. Špunti na vodě29. 7. Místo u moře30. 7. Star Trek: Do neznáma31. 7. Zpívej"
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Letní kino odstartuje Andělem Páně 2
TISK , Datum: 29.06.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 7 131 , Rubrika: Pardubicko a
okolí
Pardubice – Po dvou letech se zítra od 21.30 hodin v centru města znovu rozezvučí Pardubické  letní  kino . To se z areálu
vedle skateparku přesune k Tyršovým sadům, kde bude promítat každý večer až do konce prázdnin.
„Návrat do centra města dělá velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo v Tyršových sadech, ale o pár metrů
dál, nicméně místo je to krásné. Navíc je dostatečně velké, je v centru města a dá se tam krásně parkovat,“ uvedl promotér
letního kina Jan Motyčka.
Jako první uvede letní kino snímek režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2. „Loni jsme začínali divácky nejúspěšnějším snímkem
minulého roku, což byla Lída Baarová. Na tuto tradici jsme navázali,“ řekl Motyčka.
Jednotlivé dny v týdnu budou zasvěceny určitým žánrům. Středy budou patřit dětem, pátky se ponesou ve znamení současné
tuzemské tvorby, v sobotu budou k vidění oscarové snímky a v neděli celosvětově úspěšné filmové hity. „Letos dochází k
dramaturgické změně a pondělky budou patřit animovaným filmům. Také jsme na základě rozsáhlé ankety mezi diváky u většiny
filmů s výjimkou muzikálů přešli k dabovaným verzím,“ dodal Motyčka.
Připraveny jsou ale i další novinky. Po celý den bude otevřený velký bar, organizátoři chystají i workshopy, tvůrčí dílny a
výstavy.

Program Pardubického  letního  kina

Začátek promítání letního kina bude zítra i po celý červenec vždy ve 21.30 hodin. 30. 6. Anděl Páně 2 1. 7. La La Land 2. 7.
Warcraft: První střet 3. 7. Pat a Mat ve filmu 4. 7. Kolonie 5. 7. Hledá se Dory 6. 7. Naprostí cizinci 7. 7. Masaryk 8. 7. Moonlight
9. 7. X-Men: Apokalypsa 10. 7. Putování tučňáků: Volání oceánu 11. 7. T2 Trainspotting 12. 7. Kniha džunglí 13. 7. Fantastická
zvířata a kde je najít 14. 7. Pohádky pro Emu 15. 7. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

16. 7. Příchozí 17. 7. Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 18. 7. Sully: Zázrak na řece Hudson 19. 7. Alenka v říši
divů: Za zrcadlem 20. 7. Dívka ve vlaku 21. 7. Bezva ženská na krku 22. 7. Lion 23. 7. Pasažéři 24. 7. Kubo a kouzelný meč 25.
7. Dítě Bridget Jonesové 26. 7. Želvy Ninja 2 27. 7. Snowden 28. 7. Špunti na vodě 29. 7. Místo u moře 30. 7. Star Trek: Do
neznáma 31. 7. Zpívej
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Dvanáctá sezona letního kina startuje na místě bývalých jatek
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 20 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 161 814 , Prodáno: 133 240 , Čtenost: 605 780 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Třetí místo vyzkouší návštěvníci pardubického  letního  kina , které zadarmo promítá celé prázdniny už od roku 2006. Po
Tyršových sadech a prostoru u skateparku okusí plochu po bývalých jatkách nedaleko zdymadla. 
Filmy tam budou k vidění každý den do konce srpna. 

PARDUBICE Tyršovy sady to úplně nejsou, ale park je alespoň na dohled. Zhruba takovou optikou se dívá na další změnu
působiště promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Svůj areál rozbalil na hliněné ploše po loni zbouraných jatkách. 
„Plníme návratem přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás
ptali, kdy se do toho krásného a romantického prostředí vrátíme,“ uvedl Jan Motyčka, který si však původně myslel na travnatý
pozemek po bývalé hale ČSTV. Na ten nakonec však plátno nesmělo. „Bohužel k našemu areálu potřebujeme zakopat stovky
metrů kabelů, a to na trávníku, ve kterém je zavlažovací zařízení, nebylo možné,“ uvedl Motyčka, který doufá, že lidi neodradí
přece jen tvrdší podklad hlediště. 
„Kdo bude chtít, bude si moci dát deku do krajů areálu. Navíc stávající místo by nás mělo zbavit problému s kalužemi, pokud by
nějak více pršelo,“ dodal zakladatel unikátního podniku, který za dvanáct let navštívilo už několik set tisíc lidí. 
Místo nedaleko zdymadla by také mohlo kino zbavit jednoho věčného neduhu. Nezdá se totiž příliš pravděpodobné, že by noční
projekce mohly někoho rušit. Asi nejvíce ohroženi budou obyvatelé několika domů v Labské ulici. Když kino bývalo ještě v
Tyršových sadech, kam nyní nesmí kvůli jejich opravě, stěžovali si hlavně lidé ze Sukovy třídy. „My jsme stále zdůrazňovali, že
nejsme proti kinu, ale jeho umístění sice, jak všichni zdůrazňují v krásném prostředí, je ale uprostřed města opravdu pro bydlící
neúnosné,“ uvedla obyvatelka zmíněné ulice, která si nepřála uvést své jméno. Redakce ho ale má k dispozici. Když však
viděla aktuální umístění plátna, částečně se jí ulevilo. 
„Myslím, že pokud bude kino umístěno v zadní části u parku a dle slibu, že plátno a zvuk budou otočeny k valům a k řece,
neměly by být problémy s hlukem tak výrazné, jako když nám zvuk z kina a doprovodných programů mířil přímo do oken,“
dodala. 
12. ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn bude letos výjimečný i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co
do kvality nijak nezadá s vybavením těch nejkvalitnějších multikin. „Samozřejmostí bude i velké nasvícené pódium určené pro
filmové delegace a vzácné hosty. Velkou novinkou bude speciální doprovodný program, který bude klást důraz na propojení
kinematografie s dalšími uměleckými žánry, takže budou návštěvníci aktivněji zapojeni,“ řekl Tomáš Drechsler, jednatel
společnosti Cinema Time, která letní kino pořádá. 
Červencová promítání začínají každý den ve 21:30, v srpnu pak o půl hodiny dříve. Vstupné je již tradičně zdarma. „Loni jsme
začínali divácky nejúspěšnějším snímkem roku, což byla Lída Baarová. Na tuto tradici jsme navázali a chceme vždy zahajovat
nejúspěšnějším českým filmem poslední doby. Pro letošek je to Anděl Páně 2 a těšíme se, že režisér Jiří Strach přijede film
uvést,“ dodal Jan Motyčka. 

Chrudimský Leťák láká na každodenní projekce 

CHRUDIM Na české i zahraniční snímky můžou zájemci zavítat také do amfiteátru Bioleťák v Chrudimi v areálu bývalého letního
kina v centru města za Regionálním muzeem. 
Občanské sdružení MaChr obnovilo tamní projekce před třemi lety. V loňské sezoně si na představení našlo cestu průměrně
57 diváků. Pořadatelé před zahájením prázdninových projekcí věří, že návštěvnost bude letos ještě vyšší díky novému
digitálnímu projektoru splňujícímu standard DCI, který umožní promítat filmy už v den jejich premiér. „Díky tomuto modernímu
digitálnímu projektoru už nebudeme muset s projekcí filmových novinek čekat. Přinese to výrazné rozšíření nabídky
promítaných snímků,“ řekl producent Bioleťáku Jan Axmann. 
Prvním digitálním projektorem bylo kino vybaveno předloni, což vedle vyššího komfortu pro návštěvníky přineslo i první
rozšíření filmového programu. Ten začne dnes filmem Já padouch 3, v sobotu je na řadě Auta 3 a v neděli Loupež ve velkém
stylu. Promítat se bude denně kromě pondělí. (lat) 

Program prvních dní letního kina Pardubice Pátek 30. 6. Anděl Páně 2 Sobota 1. 7. La La Land Neděle 2. 7. Warcraft: První
střet Pondělí 3. 7. Pat a Mat ve filmu Úterý 4. 7. Kolonie Středa 5. 7. Hledá se Dory Čtvrtek 6. 7. Naprostí cizinci Pátek 7. 7.
Masaryk Sobota 8. 7. Moonlight Neděle 9. 7. X-Men: Apokalypsa Pondělí 10. 7. Putování tučňáků: Volání oceánu Úterý 11. 7.
T2 Trainspotting Středa 12. 7. Kniha džunglí Čtvrtek 13. 7. Fantastická zvířata a kde je najít Pátek 14. 7. Pohádky pro Emu
Sobota 15. 7. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny Neděle 16. 7. Příchozí Pondělí 17. 7. Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti Úterý 18.7. Sully: Zázrak na řece Hudson Projekce začínají ve 21.30 hodin. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 7 131 , Rubrika: Titulní strana
Do letního kina dorazí Jiří Strach 

Pardubice – Svůj úspěšný film Anděl Páně 2 dnes přijede do Pardubického  letního  kina  uvést režisér Jiří Strach. Zahájí tím
dvouměsíční promítání kina, které nově sídlí vedle Tyršových sadů. „Je to krásné místo. Je dostatečně velké, je v centru
města, dá se tam krásně parkovat. Aparatura bude namířena k Labi, takže ani obyvatelé ulice Na Hrádku a Sukovy třídy se
nemusí obávat, že by je něco rušilo,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstup je
zdarma. 

Region vydání: Východní Čechy
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Sezona letních kin je tu. Novoty hlásí v Pardubicích i v Chrudimi
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 2 , Autor: RADEK LATISLAV JAROSLAV HUBENÝ , Vytištěno: 821 053 , Čtenost: 824 323 , Rubrika:
Pardubicko a Chrudimsko
Do staronového prostředí v Tyršových sadech se s moderní technikou vrací letní kino Pernštejn. Chrudimský Leťák zase láká
na každodenní promítání. 

PARDUBICE, CHRUDIM Nic k letním večerům ve městech v posledních letech nepatří víc než pohodová atmosféra letních kin.
Na české i zahraniční snímky můžete zavítat do Pardubic, Chrudimi, Přelouče a Hlinska. 
S velkou pompou dnes, tedy 30. června, otevře své brány pardubické  letní  kino , které se letos vrací z prostor u skateparku
zpět do centra města k obnoveným Tyršovým sadům. 
„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy
se do toho krásného a romantického prostředí vrátíme,“ řekl jeden ze zakladatelů a organizátorů Pardubického  letního  kina
Jan Motyčka. 
Pozemek v krásných přírodních kulisách kinu pronajala Nadace pro rozvoj města Pardubic. „Jsme tomu velmi rádi, protože
filmový zážitek bude umocněn i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum – co víc bychom si mohli všichni
přát? Nic, snad s výjimkou pěkného počasí, ale poručit dešti zatím nedokážeme,“ dodal Jan Motyčka. 

Pod širým nebem zážitek jako v multikině. A zdarma 

Pro filmové fajnšmekry bývají připraveny jako bonus filmové minifestivaly. Loni to byla přehlídka latinskoamerické tvorby, letos
jsou připraveny retrospektivy dvou významných tuzemských režisérů. Jednotlivé dny v týdnu jsou navíc zasvěceny jednotlivým
žánrům, takže návštěvníci si mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí. Středy patří dětem, čtvrtky novinkám z
produkce HBO, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, v sobotu se promítají snímky oceněné Oscarem a
neděle patří tzv. blockbusterům neboli celosvětově úspěšným filmovým hitům. V rámci kulatého 12. ročníku dochází na četná
přání diváků k dramaturgické změně: pondělky budou tudíž patřit animovaným filmům. 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn bude letos výjimečné i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co do kvality nijak
nezadá s vybavením těch nejkvalitnějších multikin. Nasvícené pódium přivítá filmové delegace a vzácné hosty. Velkou novinkou
bude speciální doprovodný program, který bude klást důraz na propojení kinematografie s dalšími uměleckými žánry. 
Červencová promítání v Pardubickém letním kině Pernštejn začínají každý den ve 21.30 hodin a vstup je již tradičně zdarma.
„Lze ovšem přijít mnohem dříve, protože nudou nikdo trpět nebude. O tělesné blaho diváků bude pečovat personál řady stánků
s občerstvením, přičemž některé z nich budou mít celodenní provoz, takže všichni budou moci sytí a spokojení strávit v
krásném prostředí mnohem více času,“ dodal Jan Motyčka. 

Do Chrudimi na premiéry a brilantní obraz 

Stále větší množství příznivců filmových biografů láká dříve odepisovaný areál bývalého letního kina v centru Chrudimi za
Regionálním muzeem. 
Obnovu BioLeťáku si vzalo za svůj cíl občanské sdružení MaChr za Chrudim malebnou, které veškeré zisky z akcí využívá na
provoz areálu, drobné opravy a pořádání neziskových akcí. Už od roku 2012 se život do areálu vrací koncerty či blešími trhy,
filmové projekce zde byly obnoveny před třemi lety. V loňské sezoně si na představení našlo cestu průměrně 57 diváků. 
Pořadatelé před zahájením prázdninových projekcí věří, že návštěvnost bude letos ještě vyšší díky novému digitálnímu
projektoru splňujícímu standard DCI, který umožní promítat filmy už v den jejich premiér. 
„Díky tomuto modernímu digitálnímu projektoru už nebudeme muset s projekcí filmových novinek čekat. Přinese to výrazné
rozšíření nabídky promítaných snímků,“ řekl producent Bioleťáku Jan Axmann. 
Prvním digitálním projektorem bylo kino vybaveno předloni, což vedle vyššího komfortu pro návštěvníky přineslo i první
rozšíření filmového programu. Po jeho loňské náhradě full HD projektorem je podle provozovatelů kina letos instalovaný
moderní typ splňující vysoké požadavky dalším posunem vpřed, který chrudimský Bioleťák zařadí mezi nejmodernější letní kina
v Česku. 
„Jsme teprve šestnácté letní kino v Česku, které je tímto standardem DCI osazeno. A třetí v zemi, které má rozlišení 4K, tedy
dvojnásobek pixelů běžného standardu. To diváci ocení především skvělou ostrostí obrazu,“ podotkl Axmann. Promítat se bude
každý den, vyjma pondělí. 
Ani v amfiteátru v Lázeňské ulici nebude chybět stánek s občerstvením. 

***

Jsme teprve šestnácté letní kino v Česku, které je standardem DCI osazeno. A třetí v zemi, které má rozlišení 4K. Producent
Bioleťáku Chrudim Jan Axmann 

Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
Foto autor:   FOTO R. KALHOUS, MAFRA
Foto popis:   Letní kino se do pardubických Tyršových sadů vrací přesně po pěti letech. Snímek pochází z roku 2010 - z doby
před rekonstrukcí.
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Sezona letního kina v Pardubicích startuje na místě bývalých jatek URL
WEB , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000
Třetí místo vyzkouší návštěvníci pardubického  letního  kina , které zadarmo promítá celé prázdniny už od roku 2006. Po
Tyršových sadech a prostoru u skateparku okusí plochu po bývalých jatkách nedaleko zdymadla. Filmy tam budou k vidění
každý den do konce srpna.

Tyršovy sady to úplně nejsou, ale park je alespoň na dohled. Zhruba takovou optikou se dívá na další změnu působiště
promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Svůj areál rozbalil na hliněné ploše po loni zbouraných jatkách. 
Program prvních dní letního kina 
Pátek 30. 6. Anděl Páně 2 
Sobota 1. 7. La La Land 
Neděle 2. 7. Warcraft: První střet 
Pondělí 3. 7. Pat a Mat ve filmu 
Úterý 4. 7. Kolonie 
Středa 5. 7. Hledá se Dory 
Čtvrtek 6. 7. Naprostí cizinci 
Pátek 7. 7. Masaryk 
S obota 8. 7. Moonlight 
Neděle 9. 7. X-Men: Apokalypsa 
Pondělí 10. 7. 
Putování tučňáků: Volání oceánu 
Úterý 11. 7. T2 Trainspotting 
Středa 12. 7. Kniha džunglí 
Čtvrtek 13. 7. 
Fantastická zvířata a kde je najít 
Pátek 14. 7. Pohádky pro Emu 
Sobota 15. 7. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 
Neděle 16. 7. Příchozí 
Pondělí 17. 7. 
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 
Úterý 18.7. Sully: Zázrak na řece Hudson 
Projekce začínají ve 21.30 hodin. 
„Plníme návratem přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás
ptali, kdy se do toho krásného a romantického prostředí vrátíme,“ uvedl Jan Motyčka, který si však původně myslel na travnatý
pozemek po bývalé hale ČSTV. Na ten nakonec však plátno nesmělo. 
„Bohužel k našemu areálu potřebujeme zakopat stovky metrů kabelů, a to na trávníku, ve kterém je zavlažovací zařízení,
nebylo možné,“ uvedl Motyčka, který doufá, že lidi neodradí přece jen tvrdší podklad hlediště. 
„Kdo bude chtít, bude si moci dát deku do krajů areálu. Navíc stávající místo by nás mělo zbavit problému s kalužemi, pokud by
nějak více pršelo,“ dodal zakladatel unikátního podniku, který za dvanáct let navštívilo už několik set tisíc lidí. 
Místo nedaleko zdymadla by také mohlo kino zbavit jednoho věčného neduhu. Nezdá se totiž příliš pravděpodobné, že by noční
projekce mohly někoho rušit. Asi nejvíce ohroženi budou obyvatelé několika domů v Labské ulici. Když kino bývalo ještě v
Tyršových sadech, kam nyní nesmí kvůli jejich opravě, stěžovali si hlavně lidé ze Sukovy třídy. 
„My jsme stále zdůrazňovali, že nejsme proti kinu, ale jeho umístění sice, jak všichni zdůrazňují v krásném prostředí, je ale
uprostřed města opravdu pro bydlící neúnosné,“ uvedla obyvatelka zmíněné ulice, která si nepřála uvést své jméno. Redakce
ho ale má k dispozici. Když však viděla aktuální umístění plátna, částečně se jí ulevilo. 
„Myslím, že pokud bude kino umístěno v zadní části u parku a dle slibu, že plátno a zvuk budou otočeny k valům a k řece,
neměly by být problémy s hlukem tak výrazné, jako když nám zvuk z kina a doprovodných programů mířil přímo do oken,“
dodala. 
Zajímá vás toto téma? 
V MF DNES si můžete přečíst víc. 
12. ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn bude letos výjimečný i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co
do kvality nijak nezadá s vybavením těch nejkvalitnějších multikin. 
„Samozřejmostí bude i velké nasvícené pódium určené pro filmové delegace a vzácné hosty. Velkou novinkou bude speciální
doprovodný program, který bude klást důraz na propojení kinematografie s dalšími uměleckými žánry, takže budou návštěvníci
aktivněji zapojeni,“ řekl Tomáš Drechsler, jednatel společnosti Cinema Time, která letní kino pořádá. 
Červencová promítání začínají každý den ve 21:30, v srpnu pak o půl hodiny dříve. Vstupné je již tradičně zdarma. 
„Loni jsme začínali divácky nejúspěšnějším snímkem roku, což byla Lída Baarová. Na tuto tradici jsme navázali a chceme vždy
zahajovat nejúspěšnějším českým filmem poslední doby. Pro letošek je to Anděl Páně 2 a těšíme se, že režisér Jiří Strach
přijede film uvést,“ dodal Jan Motyčka. 
Chrudimský Leťák láká na každodenní projekce 
Na české i zahraniční snímky můžou zájemci zavítat také do amfiteátru Bioleťák v Chrudimi v areálu bývalého letního kina v
centru města za Regionálním muzeem. 
Občanské sdružení MaChr obnovilo tamní projekce před třemi lety. V loňské sezoně si na představení našlo cestu průměrně
57 diváků. Pořadatelé před zahájením prázdninových projekcí věří, že návštěvnost bude letos ještě vyšší díky novému
digitálnímu projektoru splňujícímu standard DCI, který umožní promítat filmy už v den jejich premiér. 
„Díky tomuto modernímu digitálnímu projektoru už nebudeme muset s projekcí filmových novinek čekat. Přinese to výrazné
rozšíření nabídky promítaných snímků,“ řekl producent Bioleťáku Jan Axmann. 
Prvním digitálním projektorem bylo kino vybaveno předloni, což vedle vyššího komfortu pro návštěvníky přineslo i první
rozšíření filmového programu. Ten začne dnes filmem Já padouch 3, v sobotu je na řadě Auta 3 a v neděli Loupež ve velkém
stylu. Promítat se bude denně kromě pondělí. 
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Pardubické  letní  kino  zahajuje provoz
RÁDIO , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Poslechovost pořadu: 6 896

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka 
Pardubické  letní  kino  zahájí dnes večer svou dvanáctou sezonu. Diváci najdou venkovní areál nově na prostranství vedle
opravených Tyršových sadů. I letos budou projekce zdarma. Každý den pak po celé prázdniny nabídne kino jiný filmový žánr.
Pokračuje organizátor Jan Motyčka.

Jan MOTYČKA, organizátor 
V pondělí zařadili filmy animované, středa jsou to tradičně filmy opět animované nebo pro děti, ve čtvrtek jsou to filmy pro
náročnějšího diváka a v pátek jsou to tradičně české filmy. V sobotu jsou to velmi tradičně filmy oscarové a v neděli
nejnavštěvovanější snímky loňského roku a části letošního.

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka 
Letní kino zahájí úspěšná česká pohádka Anděl Páně 2. Projekci uvede její režisér Jiří Strach. Promítání začíná o půl desáté
večer.

FOTO
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 20 , Vytištěno: 161 814 , Prodáno: 133 240 , Čtenost: 605 780 , Rubrika: Kraj Pardubický

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: Pardubické  letní  kino  - Tomáš Kubelka
Foto popis:   Letní idylka Pardubické  letní  kino  má kapacitu kolem čtyř tisíc diváků. Zejména na dětské kreslené filmy se ji
často podaří naplnit. Jejich čas přichází vždy ve středu. Ovšem svůj prostor v kině má i daleko náročnější tvorba třeba z dílny
HBO. V nabídce však nechybí ani hollywoodské taháky z posledních měsíců nebo populární české filmy.
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Pozvánka za letní kulturou do Pardubického kraje
TISK , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: Evropské noviny , Strana: 6 , Vytištěno: 50 000 , Rubrika: Prezentace
Během letních prázdnin vás v Pardubickém kraji čeká spousta zajímavých kulturních akcí. Na své si přijdou milovníci loutek,
divadla, hudby, vojenské historie i tradic. Pokud do našeho krásného regionu zavítáte, rozhodně si některé z nich nenechte
ujít!
Loutkářská Chrudim - 30. 6. -6. 7. 2017

Pardubické  letní  kino  Pernštejn

- 30. 6. - 31. 8. 2017

Toulovcovy prázdninové pátky v Litomyšli - 3. 7. - 28. 8. 2017 Pivní slavnosti a výstava historických vozidel ve Svitavách -8. 7.
2017

Královské slavnosti na hradě Svojanov - 8. - 9. 7. 2017 Orlická brána - divadelní a hudební festival v Žamberku -14. - 15. 7.
2017 Veselokopecký jarmark -15. - 16. 7. 2017 Folk na Lichnici - 15. 7. 2017 Lughnasad - keltský festival v Nasavrkách - 28. -
29. 7. 2017 Den dřeva a medu v Betlémě v Hlinsku - 29. 7. 2017 Divadelní pouť na Svojanově -5. - 6. 8. 2017

Festival chutí, vůní a řemesel na zámku v Pardubicích -11. - 12. 8. 2017

Historická bitva Mladějov -Blosdorf 1915 - 19. 8. 2017 Akce Cihelna 2017 - přehlídka vojenské historie a techniky v Králíkách -
18. - 20. 8. 2017 Polička 555 - festival populární, klasické i rockové hudby -18. - 20. 8. 2017

Oslavy 760 let města Moravská Třebová - 24. 8. - 27. 8. 2017 Týden hudby ve Vysokém Mýtě

- 21. - 25. 8. 2017 Pardubický festival vína -25. - 26. 8. 2017 Během kulturního léta můžete na zámku v Pardubicích zažít různé
příběhy o lásce díky akci Pernštejn(l)ove, která se uskuteční od 2. do 5. srpna. V rámci této akce vystoupí pod širým nebem
divadelní soubory z celé republiky, které divákům nabídnou své inscenace dotýkající se lásky a vztahů. Nenaplněná touha,
nevěra i láska až za hrob. To všechno vás čeká na zámku v Pardubicích!
Více informací a aktuální přehled akcí najdete na oficiálním turistickém portálu Pardubického kraje www.vychodnicechy.info.
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Do letního kina dorazí Jiří Strach URL
WEB , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Svůj úspěšný film Anděl Páně 2 dnes přijede do Pardubického  letního  kina  uvést režisér Jiří Strach. Zahájí tím
dvouměsíční promítání kina, které nově sídlí vedle Tyršových sadů.

"„Je to krásné místo. Je dostatečně velké, je v centru města, dá se tam krásně parkovat. Aparatura bude namířena k Labi,
takže ani obyvatelé ulice Na Hrádku a Sukovy třídy se nemusí obávat, že by je něco rušilo," uvedl promotér letního kina Jan
Motyčka.
Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstup je zdarma."
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Sezona letního kina v Pardubicích startuje na místě bývalých jatek URL
WEB , Datum: 30.06.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Třetí místo od roku 2006 vyzkouší návštěvníci pardubického  letního  kina , které zadarmo promítá celé prázdniny. Po
Tyršových sadech a prostoru u skateparku se letos přesune na plochu po bývalých jatkách nedaleko zdymadla. Filmy tam
budou k vidění každý den do konce srpna.

Tyršovy sady to úplně nejsou, ale park je alespoň na dohled. Zhruba takovou optikou se dívá na další změnu působiště
promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka. Svůj areál rozbalil na hliněné ploše po loni zbouraných jatkách. 

„Plníme návratem přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás
ptali, kdy se do toho krásného a romantického prostředí vrátíme,“ uvedl Jan Motyčka, který si však původně myslel na travnatý
pozemek po bývalé hale ČSTV. Na ten nakonec však plátno nesmělo.

„Bohužel k našemu areálu potřebujeme zakopat stovky metrů kabelů, a to na trávníku, ve kterém je zavlažovací zařízení,
nebylo možné,“ uvedl Motyčka, který doufá, že lidi neodradí přece jen tvrdší podklad hlediště. 

„Kdo bude chtít, bude si moci dát deku do krajů areálu. Navíc stávající místo by nás mělo zbavit problému s kalužemi, pokud by
nějak více pršelo,“ dodal zakladatel unikátního podniku, který za dvanáct let navštívilo už několik set tisíc lidí. 

Místo nedaleko zdymadla by také mohlo kino zbavit jednoho věčného neduhu. Nezdá se totiž příliš pravděpodobné, že by noční
projekce mohly někoho rušit. Asi nejvíce ohroženi budou obyvatelé několika domů v Labské ulici. Když kino bývalo ještě v
Tyršových sadech, kam nyní nesmí kvůli jejich opravě, stěžovali si hlavně lidé ze Sukovy třídy.

„My jsme stále zdůrazňovali, že nejsme proti kinu, ale jeho umístění sice, jak všichni zdůrazňují v krásném prostředí, je ale
uprostřed města opravdu pro bydlící neúnosné,“ uvedla obyvatelka zmíněné ulice, která si nepřála uvést své jméno. Redakce
ho ale má k dispozici. Když však viděla aktuální umístění plátna, částečně se jí ulevilo. 

„Myslím, že pokud bude kino umístěno v zadní části u parku a dle slibu, že plátno a zvuk budou otočeny k valům a k řece,
neměly by být problémy s hlukem tak výrazné, jako když nám zvuk z kina a doprovodných programů mířil přímo do oken,“
dodala. Zajímá vás toto téma? 

V MF DNES si můžete přečíst víc. 

12. ročník Pardubického  letního  kina  Pernštejn bude letos výjimečný i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co
do kvality nijak nezadá s vybavením těch nejkvalitnějších multikin.

„Samozřejmostí bude i velké nasvícené pódium určené pro filmové delegace a vzácné hosty. Velkou novinkou bude speciální
doprovodný program, který bude klást důraz na propojení kinematografie s dalšími uměleckými žánry, takže budou návštěvníci
aktivněji zapojeni,“ řekl Tomáš Drechsler, jednatel společnosti Cinema Time, která letní kino pořádá. 

Červencová promítání začínají každý den ve 21:30, v srpnu pak o půl hodiny dříve. Vstupné je již tradičně zdarma. 

„Loni jsme začínali divácky nejúspěšnějším snímkem roku, což byla Lída Baarová. Na tuto tradici jsme navázali a chceme vždy
zahajovat nejúspěšnějším českým filmem poslední doby. Pro letošek je to Anděl Páně 2 a těšíme se, že režisér Jiří Strach
přijede film uvést,“ dodal Jan Motyčka. 
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Romantiku vlahých večerů umocní letní promítání filmů URL
WEB , Datum: 01.07.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Chrudimsko
Proseč, Hrochův Týnec – Po dvouleté pauze začne v Proseči znovu fungovat letní kino, a to konkrétně v parku Rychtářovy
sady, kde se promítalo naposledy v roce 1997. První snímek pod širým nebem budou 13. července Špunti na vodě.

"Vedení města předvybralo několik snímků, nicméně to byli sami diváci, kdo rozhodl, jaké filmy se na plátně objeví. Po
třídenním hlasování je jasné, že po Špuntech bude 16. 7. následovat lehce pikantních Padesát odstínů temnoty, o dva dny
později přijde na řadu Rozpolcený, poté superhrdinský Logan a červencové promítání završí 23. 7. oskarový La La Land.
Promítá se vždy od půl deváté.
POPRVÉ S VLASTNÍM
„Tradici letního kina jsme v Proseči obnovili v roce 2011 a promítali jsme po následující čtyři roky ve spolupráci se Skutčí – oni
dodávali promítačku a obsluhu, my koupili profesionální velké plátno. Poté jsme se ale nedohodli a také nám scházeli
dobrovolníci, kteří by byli ochotní se stavbou a skládáním plátna pomoci. Ve dvou lidech to bylo neúnosné," popisuje historii
promítání pod širým nebem prosečský starosta Jan Macháček.
Vedení radnice v rámci projektu digitalizace městského kina, které funguje už od února, získalo i venkovní promítačku. „Poprvé
v historii můžeme uskutečnit promítání s kompletně vlastní technikou," dodává starosta.
ZÁMECKÁ PREMIÉRA
Proseč však nebude jediné místo s promítací premiérou. Letní kino se otevře divákům také historicky poprvé v zámeckém
parku v Hrochově Týnci, svoji filiálku si zde zřídí Pardubické  letní  kino .
„Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnut svým obyvatelům a divákům z okolí
atraktivní letní program. Proto oslovili pořadatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na světě. Promítat se bude
každou středu od 21.30 hodin v amfiteátru zámecké zahrady a vstup je samozřejmě zdarma," uvádí hrochovotýnecký zastupitel
Martin Novotný.
Dramaturgie pamatovala na nejrůznější skupiny diváků, takže na své si přijdou skutečně všichni – v nabídce budou třeba
komedie.
RŮZNÉ ŽÁNRY
Anděl páně 2 slavnostně odstartuje filmové léto ve středu 5. července, následovat budou Špunti na vodě 12. července a po
nich romantika ve filmu Všechno nebo nic 19. července.
Kdo má rád slavné režiséry, může se těšit – 2. srpna budou v Hrochově Týnci dávat Sully: Zázrak na řece Hudson v režii Clinta
Eastwooda, nebo Hacksaw Ridge: zrození hrdiny od Mela Gibsona. Ten je připravený na 23. srpen."
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Romantiku vlahých večerů umocní letní promítání filmů URL
WEB , Datum: 01.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj - Po dvouleté pauze začne v Proseči znovu fungovat letní kino, a to konkrétně v parku Rychtářovy sady, kde se
promítalo naposledy v roce 1997. První snímek pod širým nebem budou 13. července Špunti na vodě.

"Vedení města předvybralo několik snímků, nicméně to byli sami diváci, kdo rozhodl, jaké filmy se na plátně objeví. Po
třídenním hlasování je jasné, že po Špuntech bude 16. 7. následovat lehce pikantních Padesát odstínů temnoty, o dva dny
později přijde na řadu Rozpolcený, poté superhrdinský Logan a červencové promítání završí 23. 7. oskarový La La Land.
Promítá se vždy od půl deváté.
POPRVÉ S VLASTNÍM
„Tradici letního kina jsme v Proseči obnovili v roce 2011 a promítali jsme po následující čtyři roky ve spolupráci se Skutčí – oni
dodávali promítačku a obsluhu, my koupili profesionální velké plátno. Poté jsme se ale nedohodli a také nám scházeli
dobrovolníci, kteří by byli ochotní se stavbou a skládáním plátna pomoci. Ve dvou lidech to bylo neúnosné," popisuje historii
promítání pod širým nebem prosečský starosta Jan Macháček.
Vedení radnice v rámci projektu digitalizace městského kina, které funguje už od února, získalo i venkovní promítačku. „Poprvé
v historii můžeme uskutečnit promítání s kompletně vlastní technikou," dodává starosta.
ZÁMECKÁ PREMIÉRA
Proseč však nebude jediné místo s promítací premiérou. Letní kino se otevře divákům také historicky poprvé v zámeckém
parku v Hrochově Týnci, svoji filiálku si zde zřídí Pardubické  letní  kino .
„Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnut svým obyvatelům a divákům z okolí
atraktivní letní program. Proto oslovili pořadatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na světě. Promítat se bude
každou středu od 21.30 hodin v amfiteátru zámecké zahrady a vstup je samozřejmě zdarma," uvádí hrochovotýnecký zastupitel
Martin Novotný.
Dramaturgie pamatovala na nejrůznější skupiny diváků, takže na své si přijdou skutečně všichni – v nabídce budou třeba
komedie.
RŮZNÉ ŽÁNRY
Anděl páně 2 slavnostně odstartuje filmové léto ve středu 5. července, následovat budou Špunti na vodě 12. července a po
nich romantika ve filmu Všechno nebo nic 19. července.
Kdo má rád slavné režiséry, může se těšit – 2. srpna budou v Hrochově Týnci dávat Sully: Zázrak na řece Hudson v režii Clinta
Eastwooda, nebo Hacksaw Ridge: zrození hrdiny od Mela Gibsona. Ten je připravený na 23. srpen."
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Romantiku vlahých večerů umocní letní promítání filmů
TISK , Datum: 01.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LUKÁŠ VANÍČEK , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Poprvé se otevře letní kino v Hrochově Týnci, i Proseč má „premiéru“. 

Proseč, Hrochův Týnec – Po dvouleté pauze začne v Proseči znovu fungovat letní kino, a to konkrétně v parku Rychtářovy
sady, kde se promítalo naposledy v roce 1997. První snímek pod širým nebem budou 13. července Špunti na vodě. 
Vedení města předvybralo několik snímků, nicméně to byli sami diváci, kdo rozhodl, jaké filmy se na plátně objeví. Po třídenním
hlasování je jasné, že po Špuntech bude 16. 7. následovat lehce pikantních Padesát odstínů temnoty, o dva dny později přijde
na řadu Rozpolcený, poté superhrdinský Logan a červencové promítání završí 23. 7. oskarový La La Land. Promítá se vždy od
půl deváté. 

POPRVÉ S VLASTNÍM 

„Tradici letního kina jsme v Proseči obnovili v roce 2011 a promítali jsme po následující čtyři roky ve spolupráci se Skutčí – oni
dodávali promítačku a obsluhu, my koupili profesionální velké plátno. Poté jsme se ale nedohodli a také nám scházeli
dobrovolníci, kteří by byli ochotní se stavbou a skládáním plátna pomoci. 
Ve dvou lidech to bylo neúnosné,“ popisuje historii promítání pod širým nebem prosečský starosta Jan Macháček. Díky
projektu digitalizace městského kina, které funguje už od února, získala Proseč i venkovní promítačku. 
„Poprvé v historii můžeme uskutečnit promítání s kompletně vlastní technikou,“ dodává Jan Macháček. 

ZÁMECKÁ PREMIÉRA 

Proseč však nebude jediné místo s promítací premiérou. Letní kino se otevře divákům také historicky poprvé v zámeckém
parku v Hrochově Týnci, svoji filiálku si zde zřídí Pardubické  letní  kino . 
„Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnout svým obyvatelům a divákům z okolí
atraktivní letní program. 
Proto oslovili pořadatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na světě. 
Promítat se bude každou středu od 21.30 hodin v amfiteátru zámecké zahrady a vstup je samozřejmě zdarma,“ uvádí
hrochovotýnecký zastupitel Martin Novotný. 
Dramaturgie pamatovala na nejrůznější skupiny diváků, takže na své si přijdou skutečně všichni – v nabídce budou třeba
komedie. 

RŮZNÉ ŽÁNRY 

Anděl páně 2 slavnostně odstartuje filmové léto ve středu 5. července, následovat budou Špunti na vodě 12. července a po
nich romantika ve filmu Všechno nebo nic 19. července. 
Kdo má rád slavné režiséry, může se těšit – 2. srpna budou v Hrochově Týnci dávat Sully: Zázrak na řece Hudson v režii Clinta
Eastwooda, nebo Hacksaw Ridge: zrození hrdiny od Mela Gibsona. Ten je připravený na 23. srpen. 

Foto autor:   Foto: Pardubické  letní  kino
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LETNÍ KINO ZAHÁJIL ANDĚL PÁNĚ 2
TISK , Datum: 03.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko
PO DVOU LETECH se v pátek znovu rozeznělo Pardubické  letní  kino  v centru města. Dvouměsíční promítání v areálu
bývalých jatek odstartovala projekce snímku Anděl Páně 2, na kterou dorazila i filmová delegace v čele s režisérem Jiřím
Strachem (na snímku). Letní kino bude vedle Tyršových sadů promítat každý den až do konce prázdnin. 

Foto autor:   Foto: Deník/L. Jeníček
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Letní kino zahájili filmem Anděl Páně 2 URL
WEB , Datum: 03.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubice - Po dvou letech se v pátek znovu rozeznělo Pardubické  letní  kino  v centru města. Dvouměsíční promítání v
areálu bývalých jatek odstartovala projekce snímku Anděl Páně 2, na kterou dorazila i filmová delegace v čele s režisérem Jiřím
Strachem.

"Letní kino bude vedle Tyršových sadů promítat každý den až do konce prázdnin."
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Letní kino zahájili filmem Anděl Páně 2 URL
WEB , Datum: 03.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Po dvou letech se v pátek znovu rozeznělo Pardubické  letní  kino  v centru města. Dvouměsíční promítání v
areálu bývalých jatek odstartovala projekce snímku Anděl Páně 2, na kterou dorazila i filmová delegace v čele s režisérem Jiřím
Strachem.

"Letní kino bude vedle Tyršových sadů promítat každý den až do konce prázdnin."
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Letní kina, která máme jen hodinku jízdy autem URL
WEB , Datum: 03.07.2017 , Zdroj: kralovedvorsko.cz , Autor: Karlových Varů , RU / den: 3 500
anonymně / 1.07.2017, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Není "letnější" zábavy, než sbalit si deku, piknikový koš a vyrazit do
otevřeného kina. I kdybychom promítaný film už třeba viděli, tak letní, dovolenková atmosféra nás pohltí a na čerstvém vzduchu
za prázdninové noci si děj vychutnáme úplně jinak. Pro nás je nejbližší takové kino v Boháňce u Hořic a v Autokempu Rozkoš u
České Skalice.

Letní kino Boháňka u Hořic - Přírodní prostředí bývalého pískovcového lomu u Hořic 
Promítá od června do srpna v sobotu a neděli a výjimečně ve středu 30. 8. 2017 
- na programu jsou nejen filmy, ale i divadelní představení, loutkové pohádky, one man show. 
Vstupné 50 Kč za film, u divadel je vstupné 180 - 350 Kč. 
Letní kino Rozkoš - Autocamping Rozkoš u České Skalice 
Promítá o prázdninách každý den 
Během filmu je otevřen kiosek, kde si můžou diváci zakoupit občerstvení, nebo mohou využít stánky a hospůdky v areálu
kempu. 
Vstupné 100 Kč 
Letní kino Širák - Hradec Králové, Orlické nábř. 1215/3 
Promítá v červnu, červenci a srpnu, vždy od středy do soboty 
V areálu se nachází útulná hospůdka s venkovním posezením a dětským hřištěm. 
Vstupné 120 Kč 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn - ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů), Pardubice 
O prázdninách se promítá každý den 
K dispozici divákům je několik barů s nápoji a občerstvením. 
Vstupné zdarma 
Do autokina bychom museli dojet až do Liberce, Prahy, Karlových Varů či Plzně. 
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Hrochovotýnecké letní kino startuje
TISK , Datum: 04.07.2017 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 3 , Autor: (ron) , Vytištěno: 1 740 , Čtenost: 12 131 , Rubrika: Chrudimsko a okolí
Hrochův Týnec – V amfiteátru zámecké zahrady zítra slavnostně zahájí provoz letní kino. Malí a velcí diváci se mohou těšit na
divácky velmi úspěšnou pohádku Anděl Páně 2. Promítat se bude od 21. 30 hodin, a to každou středu, a diváky jistě potěší, že
vstup je zdarma. 
Myšlenka zřídit letní kino napadla hrochovotýnecké zastupitele, kteří oslovili provozovatele Pardubického  letního  kina . A
nový projekt byl na světě. 
Dramaturgie letního kina pamatuje na různé skupiny diváků, za týden představí snímek Špunti na vodě a další středu
romantické Všechno nebo nic. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Hrochovotýnecké letní kino startuje ve středu URL
WEB , Datum: 04.07.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Romana Netolická , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Chrudimsko
Hrochův Týnec – V amfiteátru zámecké zahrady bude ve středu slavnostně zahájen provoz letního kina. Malí a velcí diváci se
mohou těšit na divácky velmi úspěšnou pohádku Anděl Páně 2.

"Promítat se bude od 21.00 hodin, a to každou středu, a diváky jistě potěší, že vstup je zdarma. Myšlenka zřídit letní kino
napadla hrochovotýnecké zastupitele, kteří oslovili provozovatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na světě.
Dramaturgie letního kina pamatuje na různé skupiny diváků, za týden představí snímek Špunti na vodě a další středu
romantické Všechno nebo nic. "
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Letní kino startuje ve středu URL
WEB , Datum: 05.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Romana Netolická , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj, Hrochův Týnec - V amfiteátru zámecké zahrady bude ve středu slavnostně zahájen provoz letního kina. Malí a
velcí diváci se mohou těšit na divácky velmi úspěšnou pohádku Anděl Páně 2.

"Promítat se bude od 21.00 hodin, a to každou středu, a diváky jistě potěší, že vstup je zdarma. Myšlenka zřídit letní kino
napadla hrochovotýnecké zastupitele, kteří oslovili provozovatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na světě.
Dramaturgie letního kina pamatuje na různé skupiny diváků, za týden představí snímek Špunti na vodě a další středu
romantické Všechno nebo nic. "
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V kině představí život Masaryka
TISK , Datum: 07.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – V pardubickém letním kině dnes večer organizátoři promítnou životopisné drama Masaryk. Ve snímku z roku 2016,
který si odnesl celkem dvanáct ocenění Český lev, hrají v hlavních rolích Karel Roden, Hanns Zischler nebo Oldřich Kaiser.
Film režiséra Julia Ševčíka vypráví osud Jana Masaryka, ve kterém se mísil život bohéma a umělce s životem úředníka a
diplomata. Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstup je zdarma. Zítra je na programu americké oscarové drama Moonlight. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Letní kino Pardubice
TISK , Datum: 07.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubický kraj
Areál Pardubického  letního  kina  najdete v ulici U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Hraje zcela ZDARMA každý den od 21.30
hodin. 
Pátek 7. července 

Masaryk 

Česko/Slovensko, 2016, 113 min Sobota 8. července 

Moonlight 

USA, 2016, 111 min 
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V kině představí život Masaryka URL
WEB , Datum: 07.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubice - V pardubickém letním kině dnes večer organizátoři promítnou životopisné drama Masaryk.

"Ve snímku z roku 2016, který si odnesl celkem dvanáct ocenění Český lev, hrají v hlavních rolích Karel Roden, Hanns Zischler
nebo Oldřich Kaiser. Film režiséra Julia Ševčíka vypráví osud Jana Masaryka, ve kterém se mísil život bohéma a umělce s
životem úředníka a diplomata.
Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstup je zdarma. V sobotu je na programu americké oscarové drama Moonlight. (buk)"
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Letní kina: nebe v ceně lístku
TISK , Datum: 08.07.2017 , Zdroj: Magazín Práva , Strana: 8 , Autor: Jiří Sotona , Vytištěno: 309 680 , Prodáno: 184 207 , Čtenost: 380 059 , Rubrika:
Téma
Prázdninové měsíce jsou i sezónou kin – tedy hlavně těch bez střechy. Pořád je to „jen“ sledování filmů, ovšem s
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neopakovatelnou atmosférou, kterou umí vykouzlit pouze vlahý večer pod širým nebem. Zvlášť když se vydaří počasí. Jakou
tradici u nás letní kina mají a v čem je jejich provozování specifické? 

Čtvrt na deset večer, slunce se pomalu šine za obzor a venkovní teplota ještě dovoluje zůstat venku v tričku a kraťasech. V
MeetFactory, jak se jmenuje centrum umění v Praze 5, se vytvořila fronta asi dvaceti lidí. Zaslechnu dvě slečny přede mnou,
jak si špitají: „Bude to dabovaný? Ne, já myslím, že s titulkama.“ 
V zájmu většiny diváků doufám, že zvítězí druhá varianta, protože mezi návštěvníky, kteří přišli na večerní promítání pod
širákem, převládá angličtina. Hraje se každou středu, dnes je na programu černobílý snímek Podivnější než ráj amerického
režiséra Jima Jarmusche, v roce 1984 oceněný na festivalu v Cannes. Není to divácký hit typu Pirátů z Karibiku, přesto účast
vypadá slušně. Dorazili hlavně mladí mezi 20 a 30 lety, což je tu běžné. Choulit se k sobě, sdílet společný zážitek s přáteli a pak
se pomalu trousit domů. Letní kino vždycky bylo symbolem romantiky a prázdninové pohody, kdy si můžete rozprostřít v parku
deku, vybalit jídlo jako na pikniku a dívat se u toho na oblíbený film. Tak alespoň vypadá většina otevřených scén nejen u nás,
ale i v zahraničí. Schválně jsem proto vyrazil na místo, které sice také nabízí romantiku, ale trochu jiného rázu, než na jakou
jsou návštěvníci letních kin zvyklí. 

Pivo a cigareta 

MeetFactory sídlící ve staré továrně je jako ostrov. Z jedné strany svíraný železnicí a z druhé dálnicí. Letní kino se nalézá na
jeho dvoře, úzké nudli, nad nímž se z jedné strany tyčí betonová konstrukce dálničního tělesa. Když jsem si tady ještě za bílého
dne povídal s dramaturgem Matějem Samcem a PR manažerkou Šárkou Marouškovou, nechtělo se mi věřit, že jsou lidé
schopní vychutnat si film za neustálého svištění aut. 
„Večer už provoz není tak velký. A navíc jak je ten hluk setrvalý, tak si na něj zvyknete a pak vám nevadí. Spíš dělá takovou
příjemnou atmosféru,“ vysvětlili mi a ukázali, že romantiku dotváří i výhled na Pražský hrad z jediné strany, kterou nezakrývá
zeď. Ovšem večer jej stejně překryje promítací plátno... 
Z multikin jsem zvyklý nanejvýš na předražený popcorn a colu, v MeetFactory si ale před projekcí dávám u baru pivo a
odolávám párku v rohlíku. V nabídce je třeba i gin s tonikem za 90 korun. V hledišti se sedí na židlích, jaké si pamatuju ze
školy, na klasických opalovacích lehátkách a barevných sedacích pytlích, takzvaných fatboyích, umístěných na konstrukcích z
dřevěných palet. 

Výhled z přívěsu 

Do projekce ještě zbývá nějaký čas a v hledišti posedává jen hrstka lidí. Většina z nich však obsadila ta nejlepší, tedy
nejpohodlnější místa. A to jsem ještě nezmínil „prominentní“ prostor ve starém přívěsu bez oken. „Hlídej ho,“ instruují kamarádi
dívku, která zabrala improvizované sezení na jeho střeše, zatímco si ostatní odskočili pro občerstvení. 
Promítač a jeho technika jsou schovaní v že -lez ném kontejneru, jaký známe z kamiónové nebo lodní přepravy. Dojem z hodně
alternativního kina dotvářejí i pomalované zdi nebo „dekorační“ řetěz z voňavých stromečků do auta. 
Blíží se začátek filmu a ze 120 míst zbývá neobsazených jen asi dvacet. „Kolikrát přijde tolik lidí, že si ani nesednou a musejí
odejít,“ konstatuje Matěj Samec. Holt letní kino u bývalé fabriky nestojí v parku, kde kapacita bývá skoro neomezená. „Ale zase
máme stříšku, pod kterou se dá schovat,“ poukazuje Šárka Maroušková na částečně přečnívající vozovku dálnice. „Loni jsme
promítali, i když pršelo, a překvapilo nás, že většina lidí neodešla, schovala se a vydržela do konce.“ 
Film začíná (s titulky, aby si na své při šli Češi i cizinci), barmanka má klid, tak si zapaluje cigaretu a já zjišťuju, že ve zvuku z
reproduktorů skutečně zaniká i okolní hluk. Jen tu a tam protne poklidnou atmosféru siréna sanitky, aby připomněla, kde že se
kino nachází. Funguje čtyři roky a byli to vlastně sami di váci, kteří na ně ve veřejné sbírce přispěli. „Argu mentovali jsme tím,
že není kam v Praze v létě zajít. I když od té doby vlastně letních kin jen přibývá,“ podotýká Matěj Samec. 
Má pravdu. V hlavním městě je možné v létě vyměnit uzavřený kinosál za venkovní prostory na více než deseti místech. Jsou
mezi nimi parky, kulturní zařízení, restaurace, či dokonce střecha nákupního centra na Černém Mostě. 

Bývalý hřbitov i přehrada 

Už je to 110 let, kdy Viktor Ponrepo otevřel v Praze vůbec první biograf v českých zemích. Po vyhlášení samostatného
Československa jich bylo po celé republice už několik stovek. Letní kina si musela na svůj nástup posilovaný módou
otevřených scén v zahvězdné hraničí ještě několik desítek let počkat. Publikum v prvním venkovním kině v pražské Stromovce
čítalo v poválečných letech i 10 000 diváků. A další scény rychle následovaly. 
Například historie letního kina v Jablonci nad Nisou, jehož výhodou je poloha v centru města, sahá do roku 1963. Tehdy
vyrostlo v prostoru bývalého hřbitova, jenž přestal být využívaný už na konci 19. století. Od zahájení provozu šlo s dobou. „V
roce 1973 se upustilo od pravidelné výměny plátna jednou za dva roky a na jeho místě byla postavena betonová zeď o šířce
20 metrů a výšce 8,5 metru. Digitalizace letního kina proběhla v roce 2013,“ uvádějí webové stránky zařízení, které pojme až
1000 diváků. Informace pro návštěvníky pak přesně vystihují kouzlo filmových projekcí „na vzduchu“: „V letním kině je možné i
to, co jinde ne. Můžete přijít s dítětem v kočárku, dát si ke sledování točené pivo nebo limonádu a užívat si kouzlo filmu pod
hvězdným nebem. Na film můžete dorazit i s vaším psím kamarádem – samozřejmě pokud je slušně vychovaný a nebude rušit
ostatní diváky.“ 
Jen o tři roky mladší než jablonecké je letní kino v Mostkovicích na Prostějovsku. Nachází se téměř na břehu vodní nádrže
Plumlov a už desítky let tvoří součást vyžití zdejších rekreantů. Jeho specialitou je, že promítá kromě letní sezóny také na
Silvestra. Vždy odpoledne, zdarma a s nezbytným svařákem. 

Tradice maringotek 

Ještě před 20 lety fungovalo v hlavním městě kupodivu jen jediné letní kino – na holešovickém výstavišti. Možná tehdy
Pražanům jedno stačilo, nicméně všude jinde v republice jich měli filmoví fanoušci na výběr dostatek. A to navzdory tomu, že
kinaři zažívali v polovině 90. let 20. století krušné časy kvůli videopůjčovnám a začátku vysílání televize Nova. Lidé se museli
pro kina znovu nadchnout, ať už pro ta se střechou, nebo bez ní. 
Statistické údaje Unie filmových distributorů hovoří o tom, že u nás v roce 1995 fungovalo 964 kinosálů, z toho 145 letních kin,
téměř pět desítek kinokaváren a 69 maringotek s projekční technikou, které putovaly v létě z místa na místo především po
rekreačních oblastech. 
Čísla Českého statistického úřadu z roku 2011 udávají ještě o několik desítek vyšší po -čet letních kin, jenže jsou do něj
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započítány všechny zastávky Kinematografu bratří Čadíků. Putovní kino zahájilo svou pouť už na začátku 90. let minulého
století a každý rok zastavuje na několikadenní projekce po městech celé republiky. Navazuje tak na tradici filmových
maringotek a supluje funkci stálých letních scén v mnoha místech po celé zemi. Navíc promítá zadarmo a výtěžek vždy putuje
na dobročinné účely. Letos jeho promítači vyrazili na konci června hned na šest různých tras. Mobilní a nafukovací 

Kvůli biografu v přírodě není nutné budovat složité technické zázemí. V módě jsou mobilní kina, mezi něž patří i ta s
nafukovacím plátnem. Používá je třeba firma Cinema Time při různých venkovních představeních. Mimo to provozuje už
dvanáctou sezónu Pardubické  letní  kino  Pernštejn, jak zní oficiální název. Podle jeho zástupců je nejnavštěvovanějším u nás
a také jediným pod záštitou ministerstva kultury. 
Firma Cinema Time v průběhu let připravila i velmi unikátní jednorázové projekce v tematicky souvisejících prostorách. Válečné
drama Katyň promítala v objektu bývalých kasáren, seriál Sanitka ve výrobní hale dodavatele sanitních vozů, Ostře sledované
vlaky na pardubickém nádraží nebo Spalovače mrtvol v krematoriu, taktéž v Pardubicích. 
Na poslední jmenovanou zkušenost vzpomíná Jan Motyčka, promotér kina Pernštejn, obzvlášť rád. „Ani jsem moc nemusel
přemlouvat Služby města Pardubic, aby nám prostor na jeden den půjčily. Z původní plánované jedné projekce se nakonec
stalo pět za úžasného diváckého zájmu už od brzkého rána. Nadchli jsme tím i režiséra Juraje Herze, kterého jsme pozvali,“
popisuje a dodává, že celým krematoriem se táhl červený koberec a z filmových rekvizit chyběly snad jen prapory s hákovým
křížem. 
Od této projekce, která byla součástí pardubické části Febiofestu, pak vedla cesta ke každoročnímu provozování letního kina,
od letoška nově umístěného mezi Labem a Tyršovými sady. „Začátky byly skromnější, promítali jsme ze staré stavební budky,
plátno stálo na konstrukci z lešení. Ale mělo to svoje kouzlo a bylo to fajn,“ vzpomíná Jan Motyčka na rozjezd kina, jež je dnes
největším v republice. Za předchozích 11 ročníků přivítalo dohromady půl miliónu diváků a také 40 delegací filmových tvůrců. 

Zážitky zdarma 

Jan Motyčka přiznává, že o letní dovolené si může už 12 let nechat jen zdát. A také připouští, že jako zodpovědná osoba si
žádný promítaný snímek jako divák vlastně nikdy pořádně neužil. „Na filmy koukám v zimě,“ směje se. 
Za léta zkušeností už řada věcí běží tak ně -jak automaticky, ačkoli se kino na začátku sezóny buduje pokaždé znova doslova
na zele -né louce. Přesto se snaží být každý večer od konce června až do začátku září na místě: „Jsem tam už jen z toho
důvodu, abych dbal na pořádek, klid a ticho, což jsou klíčové rizikové faktory. Když máte velké letní kino, kam chodí spousta
lidí, a všechno funguje, tak stačí parta teenagerů, opilců nebo bezdomovců, kteří po sobě začnou halekat a otráví večer všem
ostatním,“ vysvětluje promotér kina, ve kterém se za vstup neplatí, takže je přístupné všem. Tak to ostatně zamýšlel od
začátku. Roli hrál bohulibý úmysl nabídnout dostupný zážitek pro každého i praktická stránka věci – původní plocha v parku se
dala jen těžko oplotit. „Proto jsme se rozhodli financovat jej formou reklamy, prodeje občerstvení a příspěvku města, protože je
to koneckonců služba pro jeho obyvatele zdarma,“ vysvětluje. 
Za jeden večer se v pardubickém kině vypije i tisíc piv a diváci jsou už za ta léta tak „vychovaní“, že si pro občerstvení chodí jen
před začátkem projekce, o přestávce a na konci filmu, aby ostatním svým couráním před plátnem nerušili zážitek. Jan Motyčka
k tomu poznamenává: „Jsou diváci, kteří se před dvanácti lety v našem kině seznámili a dnes k nám chodí s dětmi.“ 
Z hlediska technologie pak nevidí mezi kamenným a venkovním kinem rozdíl. „Plátno dnes máme jako v multikině. Technologie
jdou kupředu a já si myslím, že letní kino je dnes obrazově a zvukově naprosto srovnatelným zážitkem s přidanou hodnotou
hvězdné oblohy nad vámi.“ 
A co když zaprší? Stává se, ale prý to nemám zakřiknout… 

Kde letos promítají 
(výběr z celé ČR) 
Výstaviště, Praha 7 
před Průmyslovým palácem • hraje několikrát 
týdně • vstupné 140 Kč • www.biooko.net 
Riegrovy sady, Praha 2 
Riegrovy sady 28 • hraje každou neděli a pondělí 
až do 18. září • vstupné zdarma • 
www.facebook.com/Riegrovysady.zahradky 
MeetFactory, Praha 5 
Ke Sklárně 3123/15 • hraje každou středu • 
vstupné 80 Kč • www.meetfactory.cz 
Letní kino, Brno 
dvůr Městského divadla Brno, Lidická 12 • 
hraje každý den • vstupné 95 Kč • www.letnikinobrno.
cz 
FLOK Ostrava 
Festival letního ostravského kina • devět 
různých míst po celém městě • hraje něko - 
likrát týdně • vstup zdarma • www.face - 
book.com/flokostrava 
Pardubické  letní  kino  
Pernštejn, Pardubice 
ulice U Stadiónu (vedle Tyršových sadů) • 
hraje každý den • vstupné zdarma • www.letni- 
kino.cz 
Letní kino Širák, 
Hradec Králové 
hraje od středy do soboty • vstupné 80 až 
130 Kč • www.letnikinosirak.cz 
Letní kino, Olomouc 
Pekární 26 • hraje několikrát týdně • vstup - 
né 80 Kč • www.olomouc.postreh.com 
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Letní kino, Bohumín 
park Petra Bezruče • hraje každý den • vstupné 
od 60 do 80 Kč • www.k3bohumin.cz 
Letní kino, 
Jablonec nad Nisou 
Palackého ul. • hraje každý den • vstupné od 
50 Kč • www.kinajablonec.cz 
Pozn.: Vstupné je uvedeno základní, 
bez případných slev či výjimek. 

Foto autor:   Foto Právo – Petr Hloušek
Foto popis:   Promotér pardubického  letního  kina  Jan Motyčka přenesl obdobný koncept i do Prahy. Od 6. července se
promítá každý čtvrtek v zahradách Anežského kláštera.
Foto autor:   Foto Dita Havránková
Foto popis:   Čerstvý vzduch, noční obloha, občerstvení s sebou. Atmosféra biografů pod širákem (na snímku pardubický) láká
nejen filmové fanoušky. Foto Tomáš Kubelka (2)
Foto autor:   Foto Profimedia.cz
Foto popis:   Matěj Samec a Šárka Maroušková z MeetFactory na place kina, nad nímž se tyčí dálnice.
Foto popis:   Kino v MeetFactory v Praze 5 nabízí hned několik způsobů, jak se pohodlně usadit. Vždy platí: kdo dřív přijde…
Foto popis:   << Autokina jako v USA (na snímku) se u nás nechytla. No řekněte, chtělo by se vám sledovat film přes sklo
vlastního auta?
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I u zdymadla letní kino táhne. Divákům ale chybí trávník
TISK , Datum: 08.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Už týden promítá v Pardubicích tradiční bezplatné letní kino. Ve své dvanácté sezoně přesídlilo na nové místo nedaleko
zdymadla. 
Plocha po loni zbouraných jatkách má podle diváků i provozovatelů jeden zásadní problém - chybí jí více zeleně. 

PARDUBICE Ve čtvrtek večer se v pardubickém letním kině promítal italský film Naprostí cizinci. Konverzační drama s
nádechem komedie jistě nejde označit za kasovní trhák. Přesto lavičky a barevné židle obsadilo zhruba 400 diváků. 
„Lidí chodí dost, z tohoto pohledu jsme spokojeni,“ uvedl zakladatel letního kina Jan Motyčka. 
Ještě před týdnem přitom spokojeností příliš nezářil. Vadilo mu, že politici nepustili jeho kino na travnatou plochu po nedávno
zbourané hale ČSTV. „Bohužel na tom trávníku je závlahový systém a my bychom tam nemohli zakopat naše kabely. Problém je
i s blízkým kamenitým parkovištěm. Prostě to nevyšlo, a to nás mrzí. Tráva by byla pro diváky příjemnější, to je jasné,“ uvedl
Motyčka. 
Ostatně podobný názor má hlavně ta skupina diváků, která si zvykla sledovat prázdninové promítání pěkně vleže na dece. „Šli
jsme hned na první den promítání a byli jsme zaskočeni, že nebylo kam deku položit. Nakonec jsme leželi na štěrku, což není
ono,“ uvedla Lenka Stejskalová, která na film dorazila se svými dětmi. 
Podobných názorů je poměrně dost i na Facebooku. Některé jsou poměrně ostré. „Žrát prach u silnice zvířenej auty fakt
nechci. Obloženej prachem z rozpálenýho prašnýho povrchu, nebo se v tom prachu ještě válet na zemi fakt nebudu,“ napsal
třeba Michal Bulis. 
„Tak nevím, ale kouzlo letního kina je pryč. Pochybuji, že někdo si vezme deku a sedne si na zem, jako to bylo zvykem.
Zklamání,“ uvedla zase Lucie Hradská. 
Do debaty zasáhl i primátor Martin Charvát, který nevidí situaci tak dramaticky. Na štěrkovém podkladě hledá dokonce výhody.
„Terén je stabilizovaný a bude lépe fungovat než travnatá plocha (pokud nebudou přívalové deště či dlouhodobé srážky). A
mnohem lépe, než travnaté plochy přímo v parku, které jsou pod hladinou spodní vody,“ uvedl na Facebooku Charvát. 
Po „vyhnání“ z opravovaných Tyršových sadů, kde kino v roce 2006 začínalo a dlouhou dobu fungovalo, se musely dva
poslední ročníky konat u skateparku. Oficiální důvod je z dnešního pohledu poměrně komický - na místě bývalé haly nestačil
pořádně zakořenit trávník. „Mysleli jsme si, že ta plocha bude pro nás, ale nakonec ne. Přesto jsme rádi, že jsme se alespoň
vrátili zase blízko k Tyršovým sadům,“ uvedl Motyčka. 
Zdá se však, že by si už příští rok mohli lidé hovět opět na trávníku. Bude totiž těsně před komunálními volbami a nedá se
očekávat, že by politici situaci podcenili stejně jako letos. „Pro příští rok máme v plánu zrealizovat zátěžový trávník,“ dodal
Charvát. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Milan Zlinský, redaktor MF DNES
Foto autor:   Foto: Radek Kalhous, MAFRA
Foto popis:   Letní kino Populární pardubické  letní  kino  letos usadilo diváky na štěrku, trávníku se dočkají možná za rok.
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I u zdymadla pardubické  letní  kino  táhne. Divákům ale chybí trávník URL
WEB , Datum: 09.07.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Už týden promítá v Pardubicích tradiční bezplatné letní kino. Ve své dvanácté sezoně přesídlilo na nové místo nedaleko
zdymadla. Plocha po loni zbouraných jatkách má podle diváků i provozovatelů jeden zásadní problém - chybí jí více zeleně.

Ve čtvrtek večer se v pardubickém letním kině promítal italský film Naprostí cizinci. Konverzační drama s nádechem komedie
jistě nejde označit za kasovní trhák. Přesto lavičky a barevné židle obsadilo zhruba 400 diváků. 

„Lidí chodí dost, z tohoto pohledu jsme spokojeni,“ uvedl zakladatel letního kina Jan Motyčka. 

Ještě před týdnem přitom spokojeností příliš nezářil. Vadilo mu, že politici nepustili jeho kino na travnatou plochu po nedávno
zbourané hale ČSTV. Zajímá vás dění v krajích? 

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy. 

„Bohužel na tom trávníku je závlahový systém a my bychom tam nemohli zakopat naše kabely. Problém je i s blízkým kamenitým
parkovištěm. Prostě to nevyšlo, a to nás mrzí. Tráva by byla pro diváky příjemnější, to je jasné,“ uvedl Motyčka. 

Ostatně podobný názor má hlavně ta skupina diváků, která si zvykla sledovat prázdninové promítání pěkně vleže na dece. „Šli
jsme hned na první den promítání a byli jsme zaskočeni, že nebylo kam deku položit. Nakonec jsme leželi na štěrku, což není
ono,“ uvedla Lenka Stejskalová, která na film dorazila se svými dětmi. 

Podobných názorů je poměrně dost i na Facebooku. Některé jsou poměrně ostré. „Žrát prach u silnice zvířenej auty fakt
nechci. Obloženej prachem z rozpálenýho prašnýho povrchu, nebo se v tom prachu ještě válet na zemi fakt nebudu,“ napsal
třeba Michal Bulis. 

„Tak nevím, ale kouzlo letního kina je pryč. Pochybuji, že někdo si vezme deku a sedne si na zem, jako to bylo zvykem.
Zklamání,“ uvedla zase Lucie Hradská. Primátor vidí ve štěrku výhody 

Do debaty zasáhl i primátor Martin Charvát , který nevidí situaci tak dramaticky. Na štěrkovém podkladě hledá dokonce výhody.
„Terén je stabilizovaný a bude lépe fungovat než travnatá plocha (pokud nebudou přívalové deště či dlouhodobé srážky). A
mnohem lépe než travnaté plochy přímo v parku, které jsou pod hladinou spodní vody,“ uvedl na Facebooku Charvát. 

Po „vyhnání“ z opravovaných Tyršových sadů, kde kino v roce 2006 začínalo a dlouhou dobu fungovalo, se musely dva
poslední ročníky konat u skateparku. Oficiální důvod je z dnešního pohledu poměrně komický - na místě bývalé haly nestačil
pořádně zakořenit trávník. „Mysleli jsme si, že ta plocha bude pro nás, ale nakonec ne. Přesto jsme rádi, že jsme se alespoň
vrátili zase blízko k Tyršovým sadům,“ uvedl Motyčka. 

Zdá se však, že by si už příští rok mohli lidé hovět opět na trávníku. Bude totiž těsně před komunálními volbami a nedá se
očekávat, že by politici situaci podcenili stejně jako letos. „Pro příští rok máme v plánu zrealizovat zátěžový trávník,“ dodal
Charvát. 
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I u zdymadla pardubické  letní  kino  táhne. Divákům ale chybí trávník URL
WEB , Datum: 09.07.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Radek Kalhous , RU / den: 25 000
Už týden promítá v Pardubicích tradiční bezplatné letní kino. Ve své dvanácté sezoně přesídlilo na nové místo nedaleko
zdymadla. Plocha po loni zbouraných jatkách má podle diváků i provozovatelů jeden zásadní problém - chybí jí více zeleně.

Ve čtvrtek večer se v pardubickém letním kině promítal italský film Naprostí cizinci. Konverzační drama s nádechem komedie
jistě nejde označit za kasovní trhák. Přesto lavičky a barevné židle obsadilo zhruba 400 diváků. 
„Lidí chodí dost, z tohoto pohledu jsme spokojeni,“ uvedl zakladatel letního kina Jan Motyčka. 
Ještě před týdnem přitom spokojeností příliš nezářil. Vadilo mu, že politici nepustili jeho kino na travnatou plochu po nedávno
zbourané hale ČSTV. 
Zajímá vás dění v krajích? 
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy. 
„Bohužel na tom trávníku je závlahový systém a my bychom tam nemohli zakopat naše kabely. Problém je i s blízkým kamenitým
parkovištěm. Prostě to nevyšlo, a to nás mrzí. Tráva by byla pro diváky příjemnější, to je jasné,“ uvedl Motyčka. 
Ostatně podobný názor má hlavně ta skupina diváků, která si zvykla sledovat prázdninové promítání pěkně vleže na dece. „Šli
jsme hned na první den promítání a byli jsme zaskočeni, že nebylo kam deku položit. Nakonec jsme leželi na štěrku, což není
ono,“ uvedla Lenka Stejskalová, která na film dorazila se svými dětmi. 
Podobných názorů je poměrně dost i na Facebooku. Některé jsou poměrně ostré. „Žrát prach u silnice zvířenej auty fakt
nechci. Obloženej prachem z rozpálenýho prašnýho povrchu, nebo se v tom prachu ještě válet na zemi fakt nebudu,“ napsal
třeba Michal Bulis. 
„Tak nevím, ale kouzlo letního kina je pryč. Pochybuji, že někdo si vezme deku a sedne si na zem, jako to bylo zvykem.
Zklamání,“ uvedla zase Lucie Hradská. 
Primátor vidí ve štěrku výhody 
Do debaty zasáhl i primátor Martin Charvát, který nevidí situaci tak dramaticky. Na štěrkovém podkladě hledá dokonce výhody.
„Terén je stabilizovaný a bude lépe fungovat než travnatá plocha (pokud nebudou přívalové deště či dlouhodobé srážky). A
mnohem lépe než travnaté plochy přímo v parku, které jsou pod hladinou spodní vody,“ uvedl na Facebooku Charvát. 
Po „vyhnání“ z opravovaných Tyršových sadů, kde kino v roce 2006 začínalo a dlouhou dobu fungovalo, se musely dva
poslední ročníky konat u skateparku. Oficiální důvod je z dnešního pohledu poměrně komický - na místě bývalé haly nestačil
pořádně zakořenit trávník. „Mysleli jsme si, že ta plocha bude pro nás, ale nakonec ne. Přesto jsme rádi, že jsme se alespoň
vrátili zase blízko k Tyršovým sadům,“ uvedl Motyčka. 
Zdá se však, že by si už příští rok mohli lidé hovět opět na trávníku. Bude totiž těsně před komunálními volbami a nedá se
očekávat, že by politici situaci podcenili stejně jako letos. „Pro příští rok máme v plánu zrealizovat zátěžový trávník,“ dodal
Charvát. 
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Letní kino v Hrochově Týnci nemá o diváky nouzi URL
WEB , Datum: 09.07.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Romana Netolická , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Chrudimsko
Hrochův Týnec - Můžete se při nich setkat s přáteli, jít na rande, na vycházku s dětmi, nebo sami jen tak ven a přitom si odnést
spoustu krásných zážitků.

"Potvrzuje se, že v uplynulém týdnu otevřené letní kino v Hrochově Týnci v zámeckém parku bez diváků nebude. Pohádka
Anděl Páně 2 přilákala velké množství dětí a dospělých ze širokého okolí.A jak vlastně idea letního kina v Hrochově Týnci
vznikla? Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnut svým obyvatelům (ale i divákům z
přilehlého okolí a turistům) atraktivní letní program. Proto oslovili pořadatele Pardubického  letního  kina  a nový projekt byl na
světě.Promítat se bude každou středu od 21.30 hodin v amfiteátru zámecké zahrady a vstup je zdarma. Tento týden ve středu
se mohou diváci těšit na český film Všechno nebo nic režisérky Marty Ferencové."
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Letní kino nabídne dokument
TISK , Datum: 10.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Putování tučňáků: Volání oceánu. Tak se jmenuje francouzský dokumentární film, který dnes promítá pardubické  letní  kino .
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, zavádí diváky do ledového království vzdálené Antarktidy.
Projekce začíná po půl desáté večer. 

Zpět

Letní kino promítá Trainspotting 2
TISK , Datum: 11.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (zln) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice

Dnes večer se bude v pardubickém letním kině promítat jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku. Druhé pokračování
dnes už kultovního snímku Trainspotting jistě ke zdymadlu přitáhne stovky diváků, kteří uvidí opět po dvaceti letech v akci
herce Ewana McGregora, Jonnyho Lee Millera či Robert Carlyla. Projekce jako každý den v červenci začíná po půl desáté
večer. Vstupné se neplatí.

Zpět

Letní kino uvede Knihu džunglí
TISK , Datum: 12.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (tum) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin promítne americký snímek Kniha džunglí. Ten je adaptací stejnojmenného
románu Rudyarda Kiplinga. Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však
přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Mauglí cítí, že už v džungli není vítán a opouští domov a
vydává se na cestu poznání. 
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Zpět

Mauglí na plátně letního kina
TISK , Datum: 12.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Americký dobrodružný film natočený podle knižní předlohy Rudyarda Kiplinga s názvem Kniha džunglí promítnou
dnes večer od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině. Hlavní hrdina – chlapec Mauglí, kterého zahrál třináctiletý Neel Sethi, je
člověčí mládě vychované vlčí smečkou. Jednoho dne ho z džungle vyžene hrozivý tygr, v doprovodu pardála Baghíra a
medvěda Balú se tak vydává na dobrodružnou cestu, kde se setkává s dalšími zvířaty. Promítání je zdarma. 

Zpět

Mauglí na plátně letního kina URL
WEB , Datum: 12.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Letní kino v Pardubicích
Pardubice – Americký dobrodružný film natočený podle knižní předlohy Rudyarda Kiplinga s názvem Kniha džunglí promítnou
dnes večer od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině.

"Hlavní hrdina – chlapec Mauglí, kterého zahrál třináctiletý Neel Sethi, je člověčí mládě vychované vlčí smečkou. Jednoho dne
ho z džungle vyžene hrozivý tygr, v doprovodu pardála Baghíra a medvěda Balú se tak vydává na dobrodružnou cestu, kde se
setkává s dalšími zvířaty. Promítání je zdarma. "
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V kostce z kultury: Mauglí na plátně letního kina URL
WEB , Datum: 12.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubice /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Americký dobrodružný film natočený podle knižní předlohy Rudyarda Kiplinga s názvem Kniha
džunglí promítnou ve středu večer od 21.30 hodin v Pardubickém letním kině.

"Hlavní hrdina - chlapec Mauglí, kterého zahrál třináctiletý Neel Sethi, je člověčí mládě vychované vlčí smečkou. Jednoho dne
ho z džungle vyžene hrozivý tygr, v doprovodu pardála Baghíra a medvěda Balú se tak vydává na dobrodružnou cestu, kde se
setkává s dalšími zvířaty. Promítání je zdarma. (las)
Smyčcové kvarteto zahraje i Beatles
Skuteč - Milovníky klasické i moderní hudby čeká ve středu odpoledne ve Skutči velmi výživný zážitek. Právě dnes se totiž v
Městském muzeu Skuteč od půl sedmé večer uskuteční koncert smyčcového Kvarteta na moll, které tvoří Kristýna Salátová,
Filip Šefl, Zuzana Kacafírková a Jitka Fantová. Jejich produkce se nazývá Od baroka po Beatles a napovídá, jaké období
čtveřice muzikantů hodlá pokrýt. Podle rezervačního webu na městských internetových stránkách je volná zhruba polovina
míst. (lv)
V Poličce se vrátí do historie
Polička - Za vystoupání schodů až do věže kostela sv. Jakuba v Poličce bude odměnou oživená prohlídka rodné světničky
hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Návštěvníky provede jeho sestra Marie, průvodkyně v dobovém kostýmu, ukáže
skrovné bydlení rodiny pověžného a povypráví o životních osudech obou sourozenců. Atmosféru ještě přibarví malý chlapec
hrající na housle jako světoznámý skladatel. Prohlídky potrvají až do neděle. Druhou šanci budou mít zájemci druhý týden v
srpnu. (rak)"
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Tipy pro vás: Písně Langerové pod širým nebem URL
WEB , Datum: 13.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj, Svojanov /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Na hrad Svojanov zamíří Aneta Langerová. Na nádvoří hradu z 13. století
zazpívá písně ze svého posledního alba, ale i starší skladby ve čtvrtek od půl deváté večer.

"Pokračuje tak ve svém turné Na Radosti ke stejnojmennému albu. Pod širým nebem mezi hradbami vystoupí společně s
kapelou a smyčcovým triem. Do konce letních prázdnin má vítězka první série Česko hledá Superstar v plánu stihnout ještě
přes dvacet vystoupení, jak v zámeckých areálech, tak i na festivalech. (rak)
V kempu se objeví Kašpárek
Seč - Meteorologové na dnešek ohlásili mírné ochlazení s možnými občasnými přeháňkami, a tak rekreantům přebývajícím u
Sečské přehrady možná přijde vhod náhradní program, jímž mohou vyplnit čas, jenž chtěli původně věnovat koupání. V cyklu
Loutkáři na Seči se v sečském Autokempu Pláž představí Libor Štumpf se svým představením nazvaným „Kašpárkovo putování
2“. Pořad začíná v 17 hodin a hrát se bude za každého počasí, takže tuto zábavu už dětem nic nepřekazí. (man)
Fantastická zvířata v kině
Pardubice - Dobrodružný fantasy film Fantastická zvířata a kde je najít dnes od 21:30 promítnou v Pardubickém letním kině. V
hlavní roli filmu podle předlohy J. K. Rowlingové se představí oscarový herec Eddie Redmayne. Ten jako Newt Scamander
přichází do New Yorku s tajemným kufříkem, ve kterém ukrývá sbírku magických tvorů z celého světa. Film je součástí světa
populárního Harryho Pottera a odehrává se sedmdesát let před prvním dílem kouzelnické ságy. Promítání je zdarma. (buk)
Prázdninové čtvrtky v knihovně
Chrudim - Na tradiční Prázdninové čtvrtky pro děti i celé rodiny můžete přijít každý čtvrtek od 10 hodin do Městské knihovny v
Chrudimi. Tento čtvrtek se můžete těšit na dílnu celostní muzikoterapie s Mgr. Evou Motyčkovou. (dp)
Czech Open hostí hráče z celého světa
Pardubice - Mezinárodní festival šachu a her Czech Open se v druhé polovině července opět vrací do Pardubic. Na desítkách
turnajů poměří své síly lidé z celého světa v šachách, scrabblu, mariáši, piškvorkách, pokeru, sudoku, ale také třeba v luštění
křížovek. V doprovodném programu se našlo místo i pro volné hraní pro veřejnost či pro společenské večery plné hudby.
Turnaj se uskuteční od 13. do 30. července v pardubické Tipsport areně. (las)"
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Fantastická zvířata v kině
TISK , Datum: 13.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Dobrodružný fantasy film Fantastická zvířata a kde je najít dnes od 21:30 promítnou v Pardubickém letním kině. V
hlavní roli filmu podle předlohy J. K. Rowlingové se představí oscarový herec Eddie Redmayne. Ten jako Newt Scamander
přichází do New Yorku s tajemným kufříkem, ve kterém ukrývá sbírku magických tvorů z celého světa. Film je součástí světa
populárního Harryho Pottera a odehrává se sedmdesát let před prvním dílem kouzelnické ságy. Promítání je zdarma. 

Zpět

Letní kino promítá Pohádky pro Emu
TISK , Datum: 14.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: (tum) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice 

Pardubické  letní  kino  dnes nabízí romantickou komedii Pohádky pro Emu. V hlavních rolích se představí Ondřej Vetchý a
Aňa Geislerová. Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší
podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka
svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. 

Zpět
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Letní kino uvede Pohádky pro Emu
TISK , Datum: 14.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – V Pardubickém letním kině, které se nachází u Tyršových sadů, bude dnes od 21.30 hodin k vidění romantická
komedie Pohádky pro Emu. „Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. 
Zaběhnutý rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka,
která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera,“ zní oficiální text distributora. Vstup na
promítání je zdarma. 

Zpět

V letním kině vznikla pláž URL
WEB , Datum: 15.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubice - Pardubické  letní  kino , které sídlí v areálu bývalých jatek, zasypalo 120 tun písku. Vznikl tak prostor, jenž bude
sloužit nejen jako pláž pro diváky při sledování filmů, ale také jako hřiště na beach volejbal.

"V letním kině se zrodí hrdina
Pardubice - Americké válečné drama Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny dnes od 21.30 hodin promítnou v Pardubickém letním
kině u Tyršových sadů. Film režiséra Mela Gibsona v hlavní roli s Andrew Garfieldem vypráví příběh Desmonda Dosse. Mladík,
který po útoku na Pearl Harbor nastoupí do americké armády, u sebe ale odmítá nosit zbraň. Film Hacksaw Ridge z roku 2016
byl šestkrát nominován na Oscara, celkem pak získal dvě zlaté sošky. Vstup na promítání filmu je zdarma."
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V letním kině vznikla pláž
TISK , Datum: 15.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
Pardubické  letní  kino , které sídlí v areálu bývalých jatek, zasypalo 120 tun písku. Vznikl tak prostor, jenž bude sloužit nejen
jako pláž pro diváky při sledování filmů, ale také jako hřiště na beach volejbal. 

Foto autor:   Foto: Deník/Luboš Jeníček

Zpět

V letním kině se zrodí hrdina
TISK , Datum: 15.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – Americké válečné drama Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny dnes od 21.30 hodin promítnou v Pardubickém letním
kině u Tyršových sadů. Film režiséra Mela Gibsona v hlavní roli s Andrew Garfieldem vypráví příběh Desmonda Dosse. Mladík,
který po útoku na Pearl Harbor nastoupí do americké armády, u sebe ale odmítá nosit zbraň. Film Hacksaw Ridge z roku 2016
byl šestkrát nominován na Oscara, celkem pak získal dvě zlaté sošky. 
Vstup na promítání filmu je zdarma. 
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Zpět

Zázemí letního kina se včera vylepšilo
TISK , Datum: 15.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (tum) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Tuny písku včera pomohly vyspravit hlediště pardubického  letního  kina  a zároveň obnovit hřiště na beachvolejbal, které
fungovalo už loni během olympijského parku. Tím by z areálu měly zmizet kaluže, které se po deštích vytvářely v místech pro
diváky. Ti by mohli změnu ocenit už dnes při promítání filmu s názvem Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. Film v režii Mela Gibsona
vypráví příběh vojáka, který jako jediný americký voják ve 2. světové válce bojoval v první linii neozbrojený. Krátce poté, co
Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy třiadvacetiletý Američan Desmond Doss do služby vlasti. Z
hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. 

Foto autor:   Foto: Radek Kalhous, MAFRA

Zpět
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Letní kino zve do neobvyklého sirotčince
TISK , Datum: 17.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (tum) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Rubrika:
Pardubický kraj
Pardubice 

Pardubické  letní  kino  dnes promítá snímek s názvem Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Díky tajemným stopám,
které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo,
známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake
pozná tamější obyvatele a jejich zvláštní neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho
vlastní a výjimečná „podivnost“ může zachránit jeho nové přátele. 

Zpět

V kostce z kultury: Zázrak na řece v letním kině URL
WEB , Datum: 18.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek vedle Tyršových sadů,
v úterý od 21.30 hodin promítne životopisné drama Sully: Zázrak na řece Hudson.

"Snímek vypráví příběh kapitána Sullenbergera (Tom Hanks), který v roce 2009 nouzově přistál s poškozeným letadlem na
ledových vodách řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů na palubě letadla. Zítra je na programu rodinné fantasy
Alenka v říši divů: Za zrcadlem. Vstup na promítání je zdarma.
Na zámku zazní swingová hudba
Moravská Třebová - Nejmladší zpívající kapelník v České republice Petr Sovič zamíří dnes se svým Golden Big Bandem
Prague na zámek v Moravské Třebové. Hudebníci ze sedmnáctičlenného tělesa zahrají swingovou klasiku, ale i hity populární
hudby. Orchestr se pravidelně objevuje i na obrazovkách českých televizí a za šest let působení s ním vystoupily hvězdy jako
Vojtěch Dyk, jazzový zpěvák Jan Smigmátor nebo Eva Pilarová. Koncert začíná na nádvoří zámku dnes od sedmi hodin večer.
Tři tisíce lidí řádily v pivovaru
Hlinsko - Festival Léto s Rychtářem má za sebou další z vydařených akcí. V sobotu si téměř tři tisícovky diváků užily to nejlepší
z české rockové scény. Do amfiteátru hlineckého pivovaru se vrátila osvědčená trojice ŠKWOR, Harlej a Dymytry. Program
doplnili další hosté, a to Citron se zpěvákem Láďou Křížkem a hlinecká legenda Metal Jan."
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Pardubické  letní  kino  zdarma celé léto URL
WEB , Datum: 18.07.2017 , Zdroj: atlasceska.cz , RU / den: 8 330
Promítání probíhá každý prázdninový večer, od 21:30 hod.

Plné znění podléhá licenčním podmínkám.

Zázrak na řece v letním kině
TISK , Datum: 18.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek vedle Tyršových sadů, dnes od 21.30 hodin
promítne životopisné drama Sully: Zázrak na řece Hudson. Snímek vypráví příběh kapitána Sullenbergera (Tom Hanks), který v
roce 2009 nouzově přistál s poškozeným letadlem na ledových vodách řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů na
palubě letadla. Zítra je na programu rodinné fantasy Alenka v říši divů: Za zrcadlem. Vstup na promítání je zdarma. 

Zpět

Letní kino uvede snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem URL
WEB , Datum: 19.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kino , které každý den promítá v areálu bývalých jatek u Tyršových
sadů, má ve středu na programu snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem.

"„Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na divokých vlnách světových oceánů
jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů,
kde se znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým
Kloboučníkem, který není ve své kůži. Alenku proto čeká nebezpečná cesta, během které musí zachránit potrhlého
Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas,“ zní oficiální text distributora. Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstupné je
zdarma. Zítra kino uvede thriller Dívka ve vlaku.
Maraton hudebních vystoupení začíná
Litomyšl - Středa Hudby vám třeba. Pod tímto sloganem se konají tradiční hudební prázdninová setkání u Smetanova domu v
Litomyšli. Letos poprvé v nově vybudovaném zázemí, které vzniklo díky revitalizaci nábřeží řeky Loučná. Dnes se představí
litomyšlská kapela Xilt. Tentokrát s hostem. Tím bude známý muzikant Honza Křížek. Tento koncert, stejně jako ty následující,
jsou volně přístupné. Do konce prázdnin se představí například Věneband, Syfon, Machos Burritos nebo The Pink Panthers.
Na Košumberku se bude promítat
Luže, Košumberk - Na zříceninu hradu Košumberk ve středu můžete přijít i za filmovým zážitkem, neboť jako součást festivalu
Košumberské léto zde bude od 21.30 hodin promítnut film Masaryk. Organizátorem projekce jsou Lesy Luže a za zhlédnutí
dvouhodinového snímku, oceněného hned dvanácti Českými lvy, diváci zaplatí 40 korun. Kalendář kulturních akcí na
Košumberku pak bude pokračovat První Pytláckou nocí na hradě Košumberk s kapelou Quattro, která začne tento pátek v 18
hodin."
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Letní kino dnes uvede snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem
TISK , Datum: 19.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – Pardubické  letní  kino , které každý den promítá v areálu bývalých jatek u Tyršových sadů, má dnes na
programu snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem. „Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik
posledních let na divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo,
skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem,
houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži. Alenku proto čeká nebezpečná
cesta, během které musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas,“ zní oficiální text distributora.
Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstupné je zdarma. Zítra kino uvede thriller Dívka ve vlaku.

Zpět

Letní kino dnes uvede snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem URL
WEB , Datum: 19.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino , které každý den promítá v areálu bývalých jatek u Tyršových sadů, má dnes na
programu snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem.

"„Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na divokých vlnách světových oceánů
jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů,
kde se znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým
Kloboučníkem, který není ve své kůži. Alenku proto čeká nebezpečná cesta, během které musí zachránit potrhlého
Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas,“ zní oficiální text distributora.
Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstupné je zdarma.
Zítra kino uvede thriller Dívka ve vlaku."
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Kino promítne snímek Lion
TISK , Datum: 22.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek, dnes od 21.30 hodin uvede drama Lion.
„Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích
Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. O pětadvacet let později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných vzpomínek, se
vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii,“ zní oficiální text distributora. Vstup na promítání je zdarma. 

Zpět

Letní kino promítne snímek Lion URL
WEB , Datum: 22.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek, dnes od 21.30 hodin uvede drama Lion.

"„Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích
Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. O pětadvacet let později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných vzpomínek, se
vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii,“ zní oficiální text distributora.
Vstup na promítání je zdarma.
"
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Na co kam: Bleší trhy v rosické cihelně URL
WEB , Datum: 22.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Obec Rosice zve všechny na sobotní Bleší trhy, které se konají od 7 hodin v areálu
bývalé rosické cihelny, kde se zároveň uskuteční také pravidelné Rosické trhy.

"Kromě stánkového prodeje zde bude probíhat rovněž nabídka přebytků a věcí, které jejich majitelé již nepotřebují, ale jiným
mohou udělat ještě radost. Mezi prodejce už se dnes asi zařadit nestihnete, ale pokud si chcete vybrat nebo si alespoň udělat
obrázek a nechat se inspirovat pro příště, pak určitě do Rosic přijeďte!
Kino promítne snímek Lion
Pardubice - Pardubické  letní  kino , které se nachází v areálu bývalých jatek, v sobotu od 21.30 hodin uvede drama Lion.
„Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích
Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. O pětadvacet let později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných vzpomínek, se
vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii,“ zní oficiální text distributora. Vstup na promítání je zdarma.
Moravská Třebová láká k návštěvě
Moravská Třebová - Stejně jako v předchozích letech se na nádvoří zámku koná akce s názvem Moravskotřebovský
bramborák, který bude tradiční přehlídkou folkové a country hudby. Program začíná v sobotu o půl třetí odpoledne. Největším
lákadlem bude bezesporu Banjo band Ivana Mládka. Hudební sobotu zakončí svým vystoupením Folk Team. Kdo přijede
odpoledne do města, tak by neměl vynechat návštěvu dvorečku v Cihlářově ulici. Vystoupí zde v deset hodin folková skupina
Madalen."
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Pondělí bude patřit v kině dětem
TISK , Datum: 24.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (zln) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
Pardubice

Ačkoliv hlavním promítacím dnem pro děti je v pardubickém letním kině u zdymadla středa, nejmenší diváci se dočkají i dnes.
Na programu je totiž animovaný snímek Kubo a kouzelný meč, který vznikl v koprodukci Slovenska a USA. Zajímavostí je, že v
originále hlasy postavám propůjčily velké herecké hvězdy Matthew McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara nebo Ralph
Fiennes. Promítání začíná o půl desáté večer a vstup je jako každý prázdninový večer od roku 2006 zcela zdarma.

Zpět

Letní kino
TISK , Datum: 24.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Areál Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Začátek promítání ve 21.30 hodin, vstupné
zdarma 

Pondělí 24. července 

Kubo a kouzelný meč 

USA, 2016, 101 minut. Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá uživit sebe a nemocnou
matku. 
Den co den opouští jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí
vždy před západem slunce. 
Úterý 25. července 

Dítě Bridget Jonesové 

Velká Británie / Francie / Irsko / USA, 2016, 123 minut. 
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné
série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem
otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. 
Středa 26. července 

Pasažéři 

USA, 2016, 116 minut. Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem
poruchy probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno. Zatímco se Jim a Aurora pomalu smiřují se skutečností, že budou nuceni
prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že mezi nimi vzniká cosi více než přátelství. 
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Bridget Jonesová v letním kině URL
WEB , Datum: 25.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin uvede snímek Dítě Bridget Jonesové.

"„Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné
série napovídá, tím hlavním malérem bude neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget,
zvlášť když netuší, s kým počala,“ zní oficiální text distributora. V hlavních rolích se představí Renée Zellweger, Colin Firth a
Patrick Dempsey."
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Bridget Jonesová v letním kině
TISK , Datum: 25.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (len) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin uvede snímek Dítě Bridget Jonesové. „Utrpení největší smolařky v
dějinách dosud neskončilo. 
Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude neplánované
těhotenství. 
Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když netuší, s kým počala,“ zní oficiální text distributora. V
hlavních rolích se představí Renée Zellweger, Colin Firth a Patrick Dempsey. 

Zpět

Letní kino
TISK , Datum: 25.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Areál Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Začátek promítání ve 21.30 hodin, vstupné
zdarma 

Středa 26. července 

Pasažéři 

USA, 2016, 116 minut. Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem
poruchy probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno. 
Zatímco se Jim a Aurora pomalu smiřují se skutečností, že budou nuceni prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že
mezi nimi vzniká cosi více než přátelství. 
Čtvrtek 27. července 

Snowden 

Francie / Německo / USA, 2016, 134 minut. Jeho jméno zná každý. Edward Snowden za sebou nechal pokojný rodinný život a
vzornou kariéru v tajných službách a stal se psancem na útěku. Je muž, který odhalil šokující praktiky amerických výzvědných
služeb, hrdinný whistleblower, nebo zrádce, který zaslouží nejtvrdší trest? Klasik americké angažované kinematografie Oliver
Stone zkoumá profesní i rodinné zázemí člověka, který ukázal světu, že jsme stále sledováni. A že válka proti teroru posloužila
jako záminka k bezprecedentnímu vpádu moci do soukromí. Jde tu vážně ještě o zachování demokracie? 
Snowden… Pátek 28. července 

Špunti na vodě 
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Krátce z kultury: Bridget Jonesová v letním kině URL
WEB , Datum: 25.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kino  v úterý od 21.30 hodin uvede snímek Dítě Bridget Jonesové.

"„Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné
série napovídá, tím hlavním malérem bude neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget,
zvlášť když netuší, s kým počala,“ zní oficiální text distributora. V hlavních rolích se představí Renée Zellweger, Colin Firth a
Patrick Dempsey.
Zábavné letní odpoledne
Luže - Hamzova léčebna srdečně zve na úterní zábavné letní odpoledne pro všechny generace, které se uskuteční v Hamzově
parku a arboreta. Od 10 hodin probíhá doprovodný program. Hlavní program začíná ve 13 hodin.
UNESCO v Ostravě
Litomyšl, Ostrava - Festival Colours of Ostrava si České dědictví UNESCO, jehož součástí je i město Litomyšl, vybralo pro
premiéru nového stánku a prezentaci unikátních památek. Zájmem účastníků stánek zrovna neoplýval. Většinou byl opuštěný,
zvenku i zevnitř.
Pobyt v kempu zpestří pohádka
Seč - Podle meteorologů se v úterý můžeme opět dočkat dešťových přeháněk, takže počasí asi nebude moc lákat k vodním
radovánkám. Rekreanti v Seči si ale se svým volným časem určitě poradí. Někdo si v přehradě přece jen navlhčí plavky,
zatímco jiný vyrazí třeba na houby. V sečském Autokempu Pláž však nepřijdou zkrátka ani děti, kterým dnes loutkář Libor
Štumpf nabídne od 17 hodin loutkové představení Čertovské pohádky. Jak je už v Autokempu Pláž zvykem, hrát se bude za
jakéhokoliv počasí."
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Kulturní tipy: Želvy Ninja 2 v letním kině URL
WEB , Datum: 26.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů ve středu na plátně promítnou akční fantasy
snímek Želvy Ninja 2.

"Želví hrdinové ve filmu bojují proti svému nepříteli, kterého dříve dostaly do vězení. Ten je nyní venku a chce se pomstít.
Společně se šíleným vědcem vynaleznou mutagen, který je schopný přeměnit člověka na zvíře. Vytvoří tak ze dvou mužů kance
a nosorožce, kteří se hned pouštějí do hledání hlavních hrdinů v krunýři. Promítání začíná ve 21.30 a vstupné je zdarma.
Děti farmařily, pak je čeká retro
Pardubice - Každý prázdninový týden si mohou děti z Městského obvodu Pardubice III přijít zahrát do knihovny na Dubině jinou
stolní společenskou hru a vyhrát drobné ceny. „Děti se mohou zúčastnit i bez platné registrace v knihovně,“ uvedli organizátoři.
V úterý se chlapci a dívky proměnili v chovatele domácích zvířat díky hře Super farmář, v níž budou měřit síly až do konce
tohoto týdne. Začátek druhého měsíce prázdnin bude v knihovně na Dubině patřit retro hrám typu Kloboučku hop a Člověče,
nezlob se.
Na pardubickém zámku na čtvrtek chystají hudební večírek
Pardubice - První ročník akce Paní Pávová čeká odstartuje ve čtvrtek na pardubickém zámku. Podle účastníků jde o
klasifikační hudební večírek živočichů v pro ně netradičním prostředí. „Na letní prázdninové odpoledne a večer jsme společně
se spolkem Dea Dealbata na velkém nádvoří připravili neobyčejný program. Odpoledne plné her bude patřit kroketu,
terénnímu golfu, kulečníku, fotbálku a dalším hrám a také soutěži masek. Vstup na odpolední část bude zdarma,“ říká ředitel
Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Odpolední program začíná v 15 hodin, hlavní část akce pak odstartuje
v 18 hodin večer, návštěvníci se mohou těšit na kapely Ýmo Mihai, Kalkata Band, Fundamentalista v pásmu Gazi nebo Herbert
Einstein. Akce je zároveň karnevalovým večírkem, proto bude vstupné pro návštěvníky v maskách poloviční. Bez masky vyjde
vstup na 80 korun."
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PARDUBICKO a okolí
TISK , Datum: 26.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko
Rozloučení 

Ve ctvrtek 27. cervence je pořadí rozloučení v pardubickém krematoriu následující: dující: 9.45 ROŽENSKÁ 
1933, Pardubice; 10.30 LÍPA Jaroslav, důchodce, 1936, Chvaletice. 

Letní kino 

Areál Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů). 
Začátek promítání je vždy ve 21.30 hodin, vstupné zdarma 

Čtvrtek 27. července 

Snowden 

Francie / Německo / USA, 2016, 134 minut. Jeho jméno zná každý. Edward Snowden za sebou nechal pokojný rodinný život a
vzornou kariéru v tajných službách a stal se psancem na útěku. Je muž, který odhalil šokující praktiky amerických výzvědných
služeb, hrdinný whistleblower, nebo zrádce, který zaslouží nejtvrdší trest? Klasik americké angažované kinematografie Oliver
Stone zkoumá profesní i rodinné zázemí člověka, který ukázal světu, že jsme stále sledováni. A že válka proti teroru posloužila
jako záminka k bezprecedentnímu vpádu moci do soukromí. Jde tu vážně ještě o zachování demokracie? 
Snowden… Pátek 28. července 

Špunti na vodě 

Česko, 2017, 83 minut. Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou
tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých
časů. Nedodrží však sliby, které dali svým manželkám. A tak, když slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z komína, který
David zapomněl opravit, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí na kolech na dámskou
jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi. Sobota 29. července 

Místo u moře 

USA, 2016, 137 min. Lee Chandler po smrti bratra zjišťuje, že jím byl ustanoven jako opatrovník synovce Patricka. Opouští tak
zaměstnání a začíná pečovat o temperamentního šestnáctiletého Patricka. 

Porodnice 

V pondělí 24. července 

se v porodnici Pardubické nemocnice narodily Natálie, Nella a Hana. 

Astrolog 

Středa 26. července 

Slunce vychází v 05.18 hod., pohybuje se po 4. stupni Lva a zapadá v 20.48 hod. 
Světlý den trvá 15 hod. 30 min. Měsíc přibývá ve znamení Panny. S Měsícem v Panně můžete mít sklon odsunout stranou své
emoce ve prospěch nutných povinností. Více než jindy můžete svou energii věnovat domácím pracím, osobní hygieně, úklidu
nebo urovnání osobních vztahů. Můžete si také zahrát na mučedníka. 
Budete předstírat, že vše je v pořádku, a přitom nenápadně dávat najevo, že v pořádku to není. 
Merkur v noci vstoupil do znamení Panny, ve kterém setrvá až do 31. srpna. 
V tomto období mohou být Býci, Panny a Kozorozi vůči svým blízkým nadměrně kritičtí. Dnes se vám mohou honit hlavou
podivné myšlenky. Pod vlivem emocí mohou být dojmy, které získáváte, hodně zkreslené. Z tohoto důvodu můžete být zmatení.
Pravděpodobná jsou i nedorozumění, jelikož můžete mít pocit, že vás někdo nespravedlivě zkritizoval, přestože to není pravda.
Den se vydaří Pannám, Býkům, Rakům, Štírům a Kozorohům. Přílišné sebevědomí a roztěkanost může zkomplikovat plány
Rybám, Blížencům a Střelcům. 

U ohně 

I uprostřed sídliště se dají opékat buřty. Důkazem toho budiž dubinské opékání buřtů, které se koná v pátek od 19 hodin na
prostranství poblíž obvodního úřadu na Dubině. Večer zpříjemní skupina Apalucha. (jpr) 

Kino Holice 

Letní kino – parkoviště u Kulturního domu, začátek ve 22.00 hodin Pátek 28. července 

Jak básníci cekají na zázrak 

Štěpán, Kendy a Karas – nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor i schopností sebeironie. 

Region vydání: Východní Čechy
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Želvy Ninja 2 na plátně v letním kině URL
WEB , Datum: 26.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů dnes na plátně promítnou akční fantasy snímek Želvy Ninja 2.

"Želvy Ninja ve filmu bojují proti svému nepříteli, kterého dříve dostaly do vězení. Ten je nyní venku a chce se pomstít.
Společně se šíleným vědcem vynaleznou mutagen, který je schopný přeměnit člověka na zvíře. Vytvoří tak ze dvou mužů kance
a nosorožce, kteří se hned pouštějí do hledání hlavních hrdinů v krunýři.
Promítání začíná ve 21.30 a vstupné je zdarma. Lada Součková"
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 26.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
Želvy Ninja 2 v letním kině 

Pardubice – V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů dnes na plátně promítnou akční fantasy snímek Želvy Ninja 2. Želví
hrdinové ve filmu bojují proti svému nepříteli, kterého dříve dostaly do vězení. Ten je nyní venku a chce se pomstít. Společně
se šíleným vědcem vynaleznou mutagen, který je schopný přeměnit člověka na zvíře. Vytvoří tak ze dvou mužů kance a
nosorožce, kteří se hned pouštějí do hledání hlavních hrdinů v krunýři. Promítání začíná ve 21.30 a vstupné je zdarma. 
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Filmový kraj. Letní kina zvou diváky na hrad nebo nábřeží
TISK , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: Zuzana Zlinská , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Milovníci filmů si v létě přicházejí na své. Už dávno neplatí, že letní kino funguje jen v Pardubicích. V kraji totiž přes prázdniny
promítá celá řada letních biografů. Kromě snímků z různých produkcí si jejich návštěvníci mohou vychutnat i zajímavou kulisu
hradů, náměstí či nábřeží. 

PARDUBICE Za minulého režimu měla s trochou nadsázky letní kino každá středisková vesnice. Naopak v 90. letech se
amfiteátry hromadně rušily. Lidé měli jiné starosti než chodit do kin. Doba se však mění. Už v roce 2006 začalo fungovat v
Tyršových sadech pardubické  letní  kino  a v průběhu let se stalo fenoménem. Každoročně přiláká tisíce filmových
fajnšmekrů, pro které zdarma promítá každý den. Krajské město ale není zdaleka jediné, kde si v teplých letních večerech
můžete zajít na film. 
Každou středu si filmy užívají třeba v Hrochově Týnci, kam expandoval právě projekt promotéra Jana Motyčky. „I tam si lidé
mohou zajít na film zdarma. Jsem rád, že si letní kino našlo svoje příznivce a že návštěvníků chodí hodně. V průměru tisíc na
jeden film,“ říká Motyčka, který má další dva podobné projekty i v Praze. 
Filmovou atmosféru si letos v létě užívají i v Poličce. „Už v sobotu se v atriu poličského muzea uskuteční dětské promítání
letního kina. Projekce bude součástí již tradičního celodenního festivalu pro rodiny s dětmi – Skřítkování. To se bude konat
letos již popáté a každoročně si jej nenechá ujít několik spokojených rodičů, kteří zabaví sebe i své ratolesti na celý den,“ zve
Alena Zavoralová z Centra Bohuslava Martinů. Promítání je od 21 hodin, ale program začíná už v devět hodin ráno. 
Specifickou atmosféru romantiky na hradě a oblíbených snímků si mohou lidé užít i v Luži na hradě Košumberk. Letní kino tam
letos začalo promítat koncem června a přímo do areálu mohou lidé chodit pravidelně. Na rodinné filmy je vstupné zdarma, na
snímky určené pro dospělé je vstupné čtyřicet korun. Lidé mohou navštívit snímky Příchozí, Logan: Wolverine, Místo u moře a
další. 
Letní kino v Heřmanové Městci letos nepromítá pouze na Konopáči, jako to bylo zvykem v minulých letech, ale putuje městem.
O prvních dvou prázdninových víkendech se promítalo za sokolovnou, potom přišlo na řadu kino Konopáč, nyní se promítá na
zdejším fotbalovém stadionu, kde je navíc krytá tribuna, a proto se projekce může konat za každého počasí. O druhém
srpnovém víkendu se bude promítání konat v zámeckém parku, v závěru léta se promítání vrátí zase k sokolovně. Na nábřeží
řeky Chrudimky před orlovnou pak promítá dvakrát týdně letní kino v Hlinsku. Filmy zde mohou zájemci za hezkého počasí
zhlédnout v úterý a ve čtvrtek. Pokud hezky není, promítání se přesouvá do zdejšího multifunkčního centra a zájemci o svůj
vybraný film nepřijdou. 
Jedinečnou atmosféru si mohou filmoví fandové užít i v chrudimském kině Leťák, které leží na ostrově mezi řekou Chrudimkou a
jejím náhonem. Místo s bohatou tradicí láká návštěvníky na širokou škálu filmů různých žánrů. V letošním roce promítá každý
den a kromě široké škály různých filmů a pohádek pořádá i celou řadu dalších kulturních akcí. Snímky letos diváci vidí v lepší
kvalitě. „Pořídili jsme nový digitální projektor, který odpovídá digitálnímu standardu DCI. Díky tomuto modernímu projektoru už
nemusíme s projekcí filmových novinek čekat. Přineslo to výrazné rozšíření nabídky promítaných snímků,“ řekl producent kina
Jan Axmann. 
Prvním digitálním projektorem bylo kino vybaveno předloni, což vedle vyššího komfortu pro návštěvníky přineslo i první
rozšíření filmového programu. Po jeho loňské náhradě full HD projektorem je letos instalovaný moderní typ, splňující standard
DCI, dalším posunem vpřed. „Jsme teprve šestnácté letní kino v Česku, které je tímto standardem DCI osazeno. A třetí v zemi,
které má rozlišení 4K, tedy dvojnásobek pixelů běžného standardu. To diváci ocení především skvělou ostrostí obrazu,“ řekl
Axmann. 
Letní kina ale promítají i v dalších městech v Pardubickém kraji, například v Přelouči, Litomyšli a dalších. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Zuzana Zlinská, spolupracovnice MF DNES
Foto autor:   Foto: Radek Kalhous, MAFRA
Foto popis:   První byly Pardubice Bezplatné letní kino funguje v Pardubicích už dvanáctým rokem. V posledních letech se s
podobnými projekty přidávají i další města v regionu.
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Filmový kraj. Letní kina zvou diváky do parků, na hrad, stadion i nábřeží URL
WEB , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Radek Kalhous , RU / den: 25 000
Milovníci filmů si v létě přicházejí na své. Už dávno neplatí, že letní kino funguje jen v Pardubicích. V kraji totiž přes prázdniny
promítá celá řada letních biografů. Kromě snímků z různých produkcí si jejich návštěvníci mohou vychutnat i zajímavou kulisu
hradů, náměstí či nábřeží.

Za minulého režimu měla s trochou nadsázky letní kino každá středisková vesnice. Naopak v 90. letech se amfiteátry hromadně
rušily. Lidé měli jiné starosti než chodit do kin. Doba se však mění. Už v roce 2006 začalo fungovat v Tyršových sadech
pardubické  letní  kino  a v průběhu let se stalo fenoménem. Každoročně přiláká tisíce filmových fajnšmekrů, pro které zdarma
promítá každý den. Krajské město ale není zdaleka jediné, kde si v teplých letních večerech můžete zajít na film. 
Každou středu si filmy užívají třeba v Hrochově Týnci, kam expandoval právě projekt promotéra Jana Motyčky. „I tam si lidé
mohou zajít na film zdarma. Jsem rád, že si letní kino našlo svoje příznivce a že návštěvníků chodí hodně. V průměru tisíc na
jeden film,“ říká Motyčka, který má další dva podobné projekty i v Praze. 
Filmovou atmosféru si letos v létě užívají i v Poličce. „Už v sobotu se v atriu poličského muzea uskuteční dětské promítání
letního kina. Projekce bude součástí již tradičního celodenního festivalu pro rodiny s dětmi – Skřítkování. To se bude konat
letos již popáté a každoročně si jej nenechá ujít několik spokojených rodičů, kteří zabaví sebe i své ratolesti na celý den,“ zve
Alena Zavoralová z Centra Bohuslava Martinů. Promítání je od 21 hodin, ale program začíná už v devět hodin ráno. 
Specifickou atmosféru romantiky na hradě a oblíbených snímků si mohou lidé užít i v Luži na hradě Košumberk. Letní kino tam
letos začalo promítat koncem června a přímo do areálu mohou lidé chodit pravidelně. Na rodinné filmy je vstupné zdarma, na
snímky určené pro dospělé je vstupné čtyřicet korun. Lidé mohou navštívit snímky Příchozí, Logan: Wolverine, Místo u moře a
další. 
Letní kino v Heřmanové Městci letos nepromítá pouze na Konopáči, jako to bylo zvykem v minulých letech, ale putuje městem.
O prvních dvou prázdninových víkendech se promítalo za sokolovnou, potom přišlo na řadu kino Konopáč, nyní se promítá na
zdejším fotbalovém stadionu, kde je navíc krytá tribuna, a proto se projekce může konat za každého počasí. O druhém
srpnovém víkendu se bude promítání konat v zámeckém parku, v závěru léta se promítání vrátí zase k sokolovně. 
Na nábřeží řeky Chrudimky před orlovnou pak promítá dvakrát týdně letní kino v Hlinsku. Filmy zde mohou zájemci za hezkého
počasí zhlédnout v úterý a ve čtvrtek. Pokud hezky není, promítání se přesouvá do zdejšího multifunkčního centra a zájemci o
svůj vybraný film nepřijdou. 
Leťák se chlubí dvojnásobkem pixelů běžného standardu 
Jedinečnou atmosféru si mohou filmoví fandové užít i v chrudimském kině Leťák, které leží na ostrově mezi řekou Chrudimkou a
jejím náhonem. Místo s bohatou tradicí láká návštěvníky na širokou škálu filmů různých žánrů. V letošním roce promítá každý
den a pořádá i celou řadu dalších kulturních akcí. Snímky letos diváci vidí v lepší kvalitě. „Pořídili jsme nový digitální projektor,
který odpovídá digitálnímu standardu DCI. Díky tomuto modernímu projektoru už nemusíme s projekcí filmových novinek čekat.
Přineslo to výrazné rozšíření nabídky promítaných snímků,“ řekl producent kina Jan Axmann. 
Prvním digitálním projektorem bylo kino vybaveno předloni, což vedle vyššího komfortu pro návštěvníky přineslo i první
rozšíření filmového programu. Po jeho loňské náhradě full HD projektorem je letos instalovaný moderní typ, splňující standard
DCI, dalším posunem vpřed. „Jsme teprve šestnácté letní kino v Česku, které je tímto standardem DCI osazeno. A třetí v zemi,
které má rozlišení 4K, tedy dvojnásobek pixelů běžného standardu. To diváci ocení především skvělou ostrostí obrazu,“ řekl
Axmann. 
Letní kina ale promítají i v dalších městech v Pardubickém kraji, například v Přelouči, Litomyšli a dalších. 
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Filmový kraj. Letní kina zvou diváky do parků, na hrad, stadion i nábřeží URL
WEB , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: Zuzana Zlinská, spolupracovnice MF DNES , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice /
Pardubice - zprávy
Milovníci filmů si v létě přicházejí na své. Už dávno neplatí, že letní kino funguje jen v Pardubicích. V kraji totiž přes prázdniny
promítá celá řada letních biografů. Kromě snímků z různých produkcí si jejich návštěvníci mohou vychutnat i zajímavou kulisu
hradů, náměstí či nábřeží.

Za minulého režimu měla s trochou nadsázky letní kino každá středisková vesnice. Naopak v 90. letech se amfiteátry hromadně
rušily. Lidé měli jiné starosti než chodit do kin. Doba se však mění. Už v roce 2006 začalo fungovat v Tyršových sadech
pardubické  letní  kino  a v průběhu let se stalo fenoménem. Každoročně přiláká tisíce filmových fajnšmekrů, pro které zdarma
promítá každý den. Krajské město ale není zdaleka jediné, kde si v teplých letních večerech můžete zajít na film. 

Každou středu si filmy užívají třeba v Hrochově Týnci, kam expandoval právě projekt promotéra Jana Motyčky. „I tam si lidé
mohou zajít na film zdarma. Jsem rád, že si letní kino našlo svoje příznivce a že návštěvníků chodí hodně. V průměru tisíc na
jeden film,“ říká Motyčka, který má další dva podobné projekty i v Praze. 

Filmovou atmosféru si letos v létě užívají i v Poličce. „Už v sobotu se v atriu poličského muzea uskuteční dětské promítání
letního kina. Projekce bude součástí již tradičního celodenního festivalu pro rodiny s dětmi – Skřítkování. To se bude konat
letos již popáté a každoročně si jej nenechá ujít několik spokojených rodičů, kteří zabaví sebe i své ratolesti na celý den,“ zve
Alena Zavoralová z Centra Bohuslava Martinů. Promítání je od 21 hodin, ale program začíná už v devět hodin ráno. 

Specifickou atmosféru romantiky na hradě a oblíbených snímků si mohou lidé užít i v Luži na hradě Košumberk. Letní kino tam
letos začalo promítat koncem června a přímo do areálu mohou lidé chodit pravidelně. Na rodinné filmy je vstupné zdarma, na
snímky určené pro dospělé je vstupné čtyřicet korun. Lidé mohou navštívit snímky Příchozí, Logan: Wolverine, Místo u moře a
další. 

Letní kino v Heřmanové Městci letos nepromítá pouze na Konopáči, jako to bylo zvykem v minulých letech, ale putuje městem.
O prvních dvou prázdninových víkendech se promítalo za sokolovnou, potom přišlo na řadu kino Konopáč, nyní se promítá na
zdejším fotbalovém stadionu, kde je navíc krytá tribuna, a proto se projekce může konat za každého počasí. O druhém
srpnovém víkendu se bude promítání konat v zámeckém parku, v závěru léta se promítání vrátí zase k sokolovně.

Na nábřeží řeky Chrudimky před orlovnou pak promítá dvakrát týdně letní kino v Hlinsku. Filmy zde mohou zájemci za hezkého
počasí zhlédnout v úterý a ve čtvrtek. Pokud hezky není, promítání se přesouvá do zdejšího multifunkčního centra a zájemci o
svůj vybraný film nepřijdou. Leťák se chlubí dvojnásobkem pixelů běžného standardu 

Jedinečnou atmosféru si mohou filmoví fandové užít i v chrudimském kině Leťák, které leží na ostrově mezi řekou Chrudimkou a
jejím náhonem. Místo s bohatou tradicí láká návštěvníky na širokou škálu filmů různých žánrů. V letošním roce promítá každý
den a pořádá i celou řadu dalších kulturních akcí. Snímky letos diváci vidí v lepší kvalitě. „Pořídili jsme nový digitální projektor,
který odpovídá digitálnímu standardu DCI. Díky tomuto modernímu projektoru už nemusíme s projekcí filmových novinek čekat.
Přineslo to výrazné rozšíření nabídky promítaných snímků,“ řekl producent kina Jan Axmann. 

Prvním digitálním projektorem bylo kino vybaveno předloni, což vedle vyššího komfortu pro návštěvníky přineslo i první
rozšíření filmového programu. Po jeho loňské náhradě full HD projektorem je letos instalovaný moderní typ, splňující standard
DCI, dalším posunem vpřed. „Jsme teprve šestnácté letní kino v Česku, které je tímto standardem DCI osazeno. A třetí v zemi,
které má rozlišení 4K, tedy dvojnásobek pixelů běžného standardu. To diváci ocení především skvělou ostrostí obrazu,“ řekl
Axmann. 

Letní kina ale promítají i v dalších městech v Pardubickém kraji, například v Přelouči, Litomyšli a dalších. 
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Příběh Edwarda Snowdena vystřídají v kině Špunti na vodě
TISK , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko
Pardubice – V pardubickém letním kině v Tyršových sadech dnes ve 21.30 promítnou snímek, který vypráví příběh Edwarda
Snowdena, jenž jako bývalý pracovník tajných služeb do světa vypustil informaci o tom, že bezpečnostní služby Spojených států
amerických špehují občany – sledují telefony i elektronickou komunikaci. Životopisný snímek režiséra Olivera Stonea se na
plátnech kin objevil v listopadu roku 2016. V hlavní roli si zahrál Joseph Gordon-Levitt, kterého diváci mohou znát z filmu
Počátek či Muž na laně. Stejný příběh zfilmovala již v roce 2014 Laura Poitras, oscarový dokumentární film nese název
Citizenfour: Občan Snowden. Zítra se příznivci filmové kinematografie mohou těšit na českou rodinnou komedii Špunti na vodě,
ve které trojice otců vyráží v kánoích na vodu, kam s sebou po nedodržení slibů, které dali svým ženám, musejí vzít i všech
sedm dětí. Jejich ženy mezitím vyrážejí na dámskou jízdu na kolech. Promítání obou filmů začíná ve 21.30 a vstupné je zdarma.

Zpět

Příběh Edwarda Snowdena vystřídají v kině Špunti na vodě URL
WEB , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – V pardubickém letním kině v Tyršových sadech dnes ve 21.30 promítnou snímek, který vypráví příběh Edwarda
Snowdena, jenž jako bývalý pracovník tajných služeb do světa vypustil informaci o tom, že bezpečnostní služby Spojených států
amerických špehují občany – sledují telefony i elektronickou komunikaci.

"Životopisný snímek režiséra Olivera Stonea se na plátnech kin objevil v listopadu roku 2016. V hlavní roli si zahrál Joseph
Gordon-Levitt, kterého diváci mohou znát z filmu Počátek či Muž na laně. Stejný příběh zfilmovala již v roce 2014 Laura Poitras,
oscarový dokumentární film nese název Citizenfour: Občan Snowden.
Zítra se příznivci filmové kinematografie mohou těšit na českou rodinnou komedii Špunti na vodě, ve které trojice otců vyráží v
kánoích na vodu, kam s sebou po nedodržení slibů, které dali svým ženám, musejí vzít i všech sedm dětí. Jejich ženy mezitím
vyrážejí na dámskou jízdu na kolech.
Promítání obou filmů začíná ve 21.30 a vstupné je zdarma. (las)"
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Tipy pro vás: Pevnostní oblast chystá víkend muzeí URL
WEB , Datum: 27.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Prodloužená otevírací doba, průvodci v dobových uniformách a řada dalších atrakcí, to je
letošní čtvrtý společný víkend muzeí v Králické pevnostní oblasti.

"Koná se o tomto víkendu a kdo na Králicko zamíří, může si vybrat z prohlídek tvrzí Bouda i Hůrka, Vojenského muzea v
Králíkách i Lichkově či návštěvy srubu K-S 14 „U Cihelny“ či K-S 5 „U Potoka“. Anebo stihnout všechny. Více na webu
www.kpo1938.com.
Příběh Edwarda Snowdena vystřídají v kině Špunti na vodě
Pardubice - V pardubickém letním kině v Tyršových sadech ve čtvrtek ve 21.30 hodin promítnou snímek, který vypráví příběh
Edwarda Snowdena, jenž jako bývalý pracovník tajných služeb do světa vypustil informaci o tom, že bezpečnostní služby
Spojených států amerických špehují občany - sledují telefony i elektronickou komunikaci. Životopisný snímek režiséra Olivera
Stonea se na plátnech kin objevil v listopadu roku 2016. V hlavní roli si zahrál Joseph Gordon-Levitt, kterého diváci mohou znát
z filmu Počátek či Muž na laně. Stejný příběh zfilmovala již v roce 2014 Laura Poitras, oscarový dokumentární film nese název
Citizenfour: Občan Snowden.V pátek se příznivci filmové kinematografie mohou těšit na českou rodinnou komedii Špunti na
vodě, ve které trojice otců vyráží v kánoích na vodu, kam s sebou po nedodržení slibů, které dali svým ženám, musejí vzít i
všech sedm dětí. Jejich ženy mezitím vyrážejí na dámskou jízdu na kolech. Promítání obou filmů začíná ve 21.30 hodin a
vstupné je zdarma.
Lughnasad, letos poprvé ve skanzenu
Nasavrky - Jeden z hlavních keltských svátků se jmenuje Lughnasad, neboli svátek sklizně a plodnosti. Stopy Keltů je možné
nalézt po celé Evropě a Česko není výjimkou. 28. a 29. července je možné společně s Kelty oslavit Lughnasad v Nasavrkách.
Hudba, tanec, jídlo, dobové řemesla, zábava pro děti i dospělé, přednášky o historii i workshopy, to všechno se vejde do
dvoudenního programu, který je pro návštěvníky přichystán."
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Do letního kina zavítá režisér Špuntů na vodě
TISK , Datum: 28.07.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 162 353 , Prodáno: 134 754 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Dnes večer návštěvníci pardubického  letního  kina  dostanou k obvyklému bezplatnému promítání bonus navíc. 
Do areálu ke zdymadlu dorazí režisér právě uváděného filmu Špunti na vodě Jiří Chlumský. 
„Jiří Chlumský má k Pardubicím poměrně silné pracovní vazby. Byl koproducentem, tedy jeho firma Prague Film Productions,
dokumentárního filmu Pivo a Pardubice,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Jiří Chlumský vystudoval filmovou režii na pražské Filmové akademii. Po studiu pracoval jako asistent režie ve společnosti
Krátký film Praha a externě dělal i pro Českou televizi. Pro BBC a Channel 4 natočil několik dokumentů. Jeho filmovým
kinodebutem byla komedie Stůj, nebo se netrefím (1998). Chlumský natočil také několik pohádek: v kinech mohli diváci
zhlédnout jeho filmy Prachy dělaj člověka (2006) a Konečná stanice (2004), loni například Dvojníky s Ondřejem Sokolem. 
„V pátek večer Jiří Chlumský projekci své letní komedie o vodáckém výletu party dětí a jejich lehce nezodpovědných otců
divákům sám uvede,“ dodal Jan Motyčka. 
Ve snímku Špunti na vodě hrají hlavní role Jiří Langmajer, Hynek Čermák a Pavel Liška. Projekce začíná po půl desáté večer. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

Letní kino jede
TISK , Datum: 28.07.2017 , Zdroj: Bulvár , Strana: 8 , Vytištěno: 15 000 , Rubrika: Publicistika
K prázdninám v Pardubicích neodmyslitelně patří už několik let Letní kino Pernitejn, které letos hraje v prostoru bývalých jatek
nedaleko Tyršových sadů. Biják, který si Pardubáci oblíbili nejenom proto, že vstupné je do něj grátis, zahájil projekcí
Strachova Anděla Páně 2. Přivítali jsme tady taky filmové delegace, které k promítání tradičně patří. 

Projekt letního kina v pardubickém formátu se líbí i jinde. „Nejvýraznější novinkou letošního léta je skutečnost, že letos poprvé
expandujeme do dalších měst: Velkým úspěchem je hned dvojí angažmá v Praze OE po celé léto promítá Pardubické  letní
kino  Pernštejn v zahradách Anežského kláštera a také ve Žlutých lázních na nábřeží Vltavy; další paprsek našeho letního kina
byl nasměrován do Hrochova Týnce a v jednání jsou i další města. Velmi nás to těší, protože export pardubické značky do
dalších regionů dokládá, že Pardubické  letní  kino  Pernštejn je skutečně unikátním konceptem, který se od ostatních podniků
svého druhu kvalitativně liší,“ říká k tomu promotér Jan Motyčka. 

Pardubický letňák expanduje... 

Foto popis:   Na pódiu se objevil i šéf pivovaru Leoš Kvapil.
Foto popis:   Za režisérem Anděla páně 2 přišel před plátno i starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík.
Foto popis:   S moderátorem Romanem Víškem si na pódiu povídal primátor Pardubic Martin Charvát.
Foto popis:   Na snímku z první projekce je ředitel společnosti Cinema Time Jan Motyčka, redaktorka ČRo Praha Markéta
Ševčíková, režisér Jiří Strach a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.
Foto popis:   Letní kino nouzí o diváky v Pardubicích netrpí.
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Užijte si báječný srpen plný sportu
TISK , Datum: 28.07.2017 , Zdroj: Bulvár , Strana: 1 , Vytištěno: 15 000 , Rubrika: Příloha - Sportovní park
V parku dostane prostor věda! 

Sportuje celá rodina, takový bude i letos cíl srpnové akce, která na devět dní rozhýbe celé Pardubice. Od 12. do 20. srpna se
oblíbený park Na Špici promění v jedno velké sportoviště. Na 16 stálých a 7 variabilních sportovištích představí více než šest
desítek pardubických sportovních klubů na 50 různých druhů sportů. Děti, kterým je park převážně určený, tak budou moci
zjistit, jaký sport je jim šitý na míru. Dospělí pak dostanou možnost vyzkoušet aktivity, které mají v hledáčku, ale dosud neměli
možnost si je „osahat“ blíže. 
Nezbytnou podmínkou pro uspořádání další takto rozsáhlé akce byla skutečnost, že město Pardubice vzalo olympijský i letošní
sportovní park za svůj a stalo se jeho hlavním pořadatelem (letos prostřednictvím Kulturního centra Pardubice), významnou roli
sehrála samozřejmě podpora Pardubického kraje. Veliký dík patří také Službám města Pardubic a společnosti Foxconn coby
generálním partnerům, dále pardubické univerzitě a řadě velkorysých firem, jejichž výčet je nastíněn prostřednictvím log pod
úvodníkem na straně 2. 
V rámci loňského Olympijského parku Pardubice si děti mohly kromě sportovních zážitků odnést diplomy a medaile, které
obdržely za určitý počet splněných stanovišť. Ocenění budou moci získat i letos, za splnění připravených stanovišť čeká na
malé i velké sportovce diplom, pro velké nadšence budou připraveny také medaile za bonusová sportoviště. Ty získají všichni,
kteří obejdou stanoviště nejen v parku Na Špici, ale také ta, která se budou nacházet v prostředí zámku. Bližší informace
najdete na následující straně. Celý Sportovní park Pardubice bude na zámku navíc zahájen, a to v pátek večer 11. srpna
večerním vystoupením skupiny Sabrage. 
Loňský velmi úspěšný olympijský park Pardubice rozzářil a letos se pokusíme vtáhnout vás do děje nanovo! V době konání
Sportovního parku Pardubice se ve městě bude dít celá řada kulturních a společenských akcí, jež Pardubice pravidelně
podporují a chtějí zapracovat na jejich větším propojení se sportovním parkem. Hned první víkend se bude konat Festival
chutí, vůní a řemesel a FRIENDS FEST, přátelský festival plný Ameriky. Závěrečný víkend bude patřit velkému folkovému
festivalu Pernštejnská fortuna a III. kvalifikaci na Velkou pardubickou. Každý večer v průběhu konání akce bude možné
příjemně zakončit sledováním filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn. Těšte se znovu na různé workshopy a exhibice,
koncerty i animační programy. Součástí akce je i letos masový běh a in-line bruslení, streetbalový turnaj a další sportovní i jiné
aktivity. Od 1. srpna vás při procházce parkem Na Špici budeme také lákat ke sportu prostřednictvím open-air výstavy krásných
fotografií z loňského olympijského parku, jejichž autorem je pardubický fotograf Tomáš Kubelka. 
Sport chceme ukázat především rodinám s dětmi, proto pozvěte své děti a vnoučata, přátele a známé a dejte jim vědět, že léto
v Pardubicích rozhodně bude stát za to! 

Univerzita Pardubice obohatí program sportovního parku speciálním populárně-naučným programem s atraktivními vědeckými
a technickými interaktivními demonstracemi na stanovišti s názvem SCIENCE POINT. Po celých 9 dnů se na populárně-
naučném zážitkovém stanovišti budou střídat a návštěvníkům věnovat vědci i sami vysokoškoláci z Univerzity Pardubice.
Provedou je světem moderní vědy hravou a zážitkovou formou, přiblíží zajímavosti kolem nás prostřednictvím zábavných a
poučných ukázek, kvízů a demonstrací z nejrůznějších oborů - chemie, dopravy, elektrotechniky a robotiky. Přitažlivé pro
návštěvníky budou i ukázky z oblasti snahy o ulehčení života hendikepovaným. Na univerzitním stanovišti budou mít zájemci
možnost vyzkoušet si znalosti z oblasti chemie, restaurování a zdravotnických oborů, poskládat si vědecké puzzle -
pernštejnský nápis, vyzkoušet si speciální modely i pohybové aktivity. Bonusem bude možnost prohlédnout si na valech u
pardubického zámku záhadný svět mikro a nanosvěta na výstavě ZVĚTŠENO na velkoformátových vědeckých fotografiích
pořízených speciálními mikroskopy v univerzitních laboratořích. 
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Do Pardubického kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc
TISK , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: Hradecký deník , Strana: 4 , Autor: (jpr) , Vytištěno: 4 130 , Čtenost: 13 729 , Rubrika: Od sousedů
Ze zahraničí k nám nejčastěji jezdí Němci, Slováci a Poláci. 
Pardubický kraj – Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze všech 14 českých krajů. Na chvostu zůstal Pardubický kraj i v
loňském roce, kdy do něj zavítalo 443 717 návštěvníků, což je necelého 2,5 % celorepublikového úhrnu. 
Vyplývá to z nejnovějších dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). 
Čtrnáct procent hostů, kteří v loňském roce zamířili do Pardubického kraje, bylo ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, Německa
a Polska. Cizinci nejezdí pouze do luxusnějších zařízení hotelového typu, jejich cílem bývají i běžné kempy. „Odhadem tak
každý dvacátý host našeho kempu je ze zahraničí. Jsou mezi nimi Němci, Nizozemci, Britové, Poláci, Slováci, občas zabloudí i
Švédové či Švýcaři,“ konstatovala Daniela Mňuková z Autokempu Buňkov v Břehách u Přelouče. 

TURISTŮ PŘIBÝVÁ 

I když to z nízkých čísel na první pohled nevypadá, počet turistů se v kraji podle údajů ČSÚ meziročně zvýšil o více než sedm
procent. 
Nejvíce turistů přibylo v oblasti Králického Sněžníku, a to zejména díky překotnému rozvoji horského střediska Dolní Morava. 
Tato obec na úpatí masivu Králického Sněžníku, jež byla ještě před pár lety poklidným malým letoviskem, se stává pomalu
„Špindlem“ Pardubického kraje. Žije totiž nejen v zimě, kdy svahy sjezdovek brousí tisícovky lyžařů, ale i v létě, kdy táhne
zejména Stezka v oblacích a bobová dráha. 
„Dříve byla pro nás zimní sezona výrazně silnější než letní, díky stezce a dalším letním atrakcím jsou teď sezony vyvážené,“
uvedla Kateřina Večeřová z místního Penzionu Moravanka. 
Boom turismu v Dolní Moravě ilustrují čísla z 5. července loňského roku, kdy tam během jediného dne přijelo sedm tisíc lidí. 
Není divu, že Králicko vede v Pardubickém kraji v počtu lůžek v ubytovacích zařízeních přepočítaných na počet obyvatel. 
Ne všem se ale masový rozvoj turistiky na Dolní Moravě líbí. Někteří místní obyvatelé, kteří v cestovním ruchu nepodnikají, jsou
z návalu turistů rozpačití. To potvrdil i dolnomoravský starosta Richard Novák. 
„Dělali jsme mezi obyvateli nedávno anketu, zda jsou spokojeni s rozvojem turistiky v obci. Vyšlo nám, že většina lidí tento
rozvoj obce kvituje, mají však výhrady – zejména by byli rádi, kdyby se vychytaly nedostatky v infrastruktuře, jako jsou
například chybějící parkoviště a chodníky. Je ovšem samozřejmě část lidí, zejména vyššího věku, kteří podnikat v cestovním
ruchu a profitovat tak z něj nehodlají, ti by byli radši, kdyby byl ve vesnici klid,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák. 
Podle starosty je největším přínosem pro obec zvýšení pracovních a podnikatelských možností, jako největší zápor vidí ztrátu
soukromí a také určité odcizení lidí ve vsi. 

PLNO JEN PŘI AKCÍCH 

V Pardubicích je trend o poznání jiný. Zatímco během konání různých mezinárodních akcí typu hokejbalové mistrovství světa
nebo festivalu šachu a stolních her Czech Open bývají ubytovací kapacity zcela zaplněny a nestačí, v průběhu roku hotely a
penziony nejsou obsazené ani z půlky. 
Podpořit cestovní ruch má v krajském městě projekt Pardubičtí tahouni. 
Toto označení dostávají tradiční akce kulturního i sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické
hudební jaro, Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino  či divadelní Grand festival smíchu. 

***

Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze všech 14 českých krajů. 

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Foto: Deník
Foto popis:   STEZKA V OBLACÍCH, velké lákadlo pro turisty v Dolní Moravě na Králicku.
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Letní kino
TISK , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko
Areál Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů) 

Zacátek promítání 21.30 hodin. Vstupné zdarma. 

Pondělí 31. července Zpívej, USA, 2016, 110 minut Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit
divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě
neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po
Lady Gaga. 
Možná by ta Busterova talentová show nebyla tak velkolepá, kdyby se jeho věrná sekretářka slečna Crawlyová (chameleónka s
velmi neposednýma očima) nespletla ve výši finanční odměny pro vítěze na letácích, jimiž pak zaplavila město. 
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Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc, místní mají výhrady
TISK , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (jpr) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko
Z titulky 

Boom turismu v Dolní Moravě ilustrují čísla z 5. července loňského roku, kdy tam během jediného dne přijelo sedm tisíc lidí.
Není divu, že Králicko vede v Pardubickém kraji v počtu lůžek v ubytovacích zařízeních přepočítaných na počet obyvatel. 
Ne všem se ale masový rozvoj turistiky na Dolní Moravě líbí. Někteří místní obyvatelé, kteří v cestovním ruchu nepodnikají, jsou
z návalu turistů rozpačití. To potvrdil i dolnomoravský starosta Richard Novák. 
„Dělali jsme mezi obyvateli nedávno anketu, zda jsou spokojeni s rozvojem turistiky v obci. Vyšlo nám, že většina lidí tento
rozvoj obce kvituje, mají však výhrady – zejména by byli rádi, kdyby se vychytaly nedostatky v infrastruktuře, jako jsou
například chybějící parkoviště a chodníky. Je ovšem samozřejmě část lidí, zejména vyššího věku, kteří podnikat v cestovním
ruchu a profitovat tak z něj nehodlají, ti by byli radši, kdyby byl ve vesnici klid,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák. 
Podle starosty je největším přínosem pro obec zvýšení pracovních a podnikatelských možností, jako největší zápor vidí ztrátu
soukromí a také určité odcizení lidí ve vsi. 

PLNO JEN PŘI AKCÍCH 

V Pardubicích je trend o poznání jiný. Zatímco během konání různých mezinárodních akcí typu hokejbalové mistrovství světa
nebo festivalu šachu a stolních her Czech Open bývají ubytovací kapacity zcela zaplněny a nestačí, v průběhu roku hotely a
penziony nejsou obsazené ani z půlky. 
„Největší zájem o ubytování je rozhodně v letní sezoně, dejme tomu od dubna až do října, ještě listopad je vcelku dobrý.
Zvýšený zájem o ubytování zaznamenáváme také v době konání různých akcí. Například během hokejbalového mistrovství u
nás bydlel prezident hokejbalové federace, na Czech Open jsme měli zamluvených osm pokojů,“ poznamenal odpovědný
vedoucí pardubického Hotelu 100 Marek Baloun. 
Podpořit cestovní ruch má v krajském městě projekt Pardubičtí tahouni. Toto označení dostávají tradiční akce kulturního i
sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro, Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino
či divadelní Grand festival smíchu. 

***

Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze všech 14 českých krajů. 
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Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: svitavsky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Z regionu
Pardubice - Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze všech 14 českých krajů. Na chvostu zůstal Pardubický kraj i v
loňském roce, kdy do něj zavítalo 443 717 návštěvníků, což je necelého 2,5 % celorepublikového úhrnu. Vyplývá to z
nejnovějších dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Čtrnáct procent hostů, kteří v loňském roce zamířili do Pardubického kraje, bylo ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, Německa
a Polska. Cizinci nejezdí pouze do luxusnějších zařízení hotelového typu, jejich cílem bývají i běžné kempy. „Odhadem tak
každý dvacátý host našeho kempu je ze zahraničí. Jsou mezi nimi Němci, Nizozemci, Britové, Poláci, Slováci, občas zabloudí i
Švédové či Švýcaři,“ konstatovala Daniela Mňuková z Autokempu Buňkov v Břehách u Přelouče.
Turistů přibýváI když to z nízkých čísel na první pohled nevypadá, počet turistů se v kraji podle údajů ČSÚ meziročně zvýšil o
více než sedm procent. Nejvíce turistů přibylo v oblasti Králického Sněžníku, a to zejména díky překotnému rozvoji horského
střediska Dolní Morava. Tato obec na úpatí masivu Králického Sněžníku, jež byla ještě před pár lety poklidným malým
letoviskem, se stává pomalu „Špindlem“ Pardubického kraje.
Žije totiž nejen v zimě, kdy svahy sjezdovek brousí tisícovky lyžařů, ale i v létě, kdy táhne zejména Stezka v oblacích a bobová
dráha. „Dříve byla pro nás zimní sezona výrazně silnější než letní, díky stezce a dalším letním atrakcím jsou teď sezony
vyvážené,“ uvedla Kateřina Večeřová z místního Penzionu Moravanka.
Místní mají výhradyBoom turismu v Dolní Moravě ilustrují čísla z 5. července loňského roku, kdy tam během jediného dne
přijelo sedm tisíc lidí. Není divu, že Králicko vede v Pardubickém kraji v počtu lůžek v ubytovacích zařízeních přepočítaných na
počet obyvatel.

Ne všem se ale masový rozvoj turistiky na Dolní Moravě líbí. Někteří místní obyvatelé, kteří v cestovním ruchu nepodnikají, jsou
z návalu turistů rozpačití. To potvrdil i dolnomoravský starosta Richard Novák. „Dělali jsme mezi obyvateli nedávno anketu, zda
jsou spokojeni s rozvojem turistiky v obci. Vyšlo nám, že většina lidí tento rozvoj obce kvituje, mají však výhrady – zejména by
byli rádi, kdyby se vychytaly nedostatky v infrastruktuře, jako jsou například chybějící parkoviště a chodníky. Je ovšem
samozřejmě část lidí, zejména vyššího věku, kteří podnikat v cestovním ruchu a profitovat tak z něj nehodlají, ti by byli radši,
kdyby byl ve vesnici klid,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák.
Podle starosty je největším přínosem pro obec zvýšení pracovních a podnikatelských možností, jako největší zápor vidí ztrátu
soukromí a také určité odcizení lidí ve vsi.
Plno jen při akcíchV Pardubicích je trend o poznání jiný. Zatímco během konání různých mezinárodních akcí typu hokejbalové
mistrovství světa nebo festivalu šachu a stolních her Czech Open bývají ubytovací kapacity zcela zaplněny a nestačí, v
průběhu roku hotely a penziony nejsou obsazené ani z půlky.

„Největší zájem o ubytování je rozhodně v letní sezoně, dejme tomu od dubna až do října, ještě listopad je vcelku dobrý.
Zvýšený zájem o ubytování zaznamenáváme také v době konání různých akcí. Například během hokejbalového mistrovství u
nás bydlel prezident hokejbalové federace, na Czech Open jsme měli zamluvených osm pokojů,“ poznamenal odpovědný
vedoucí pardubického Hotelu 100 Marek Baloun.
Podpořit cestovní ruch má v krajském městě projekt Pardubičtí tahouni. Toto označení dostávají tradiční akce kulturního i
sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro, Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino
či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)"
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Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Z regionu
Pardubice - Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze všech 14 českých krajů. Na chvostu zůstal Pardubický kraj i v
loňském roce, kdy do něj zavítalo 443 717 návštěvníků, což je necelého 2,5 % celorepublikového úhrnu. Vyplývá to z
nejnovějších dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Čtrnáct procent hostů, kteří v loňském roce zamířili do Pardubického kraje, bylo ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, Německa
a Polska. Cizinci nejezdí pouze do luxusnějších zařízení hotelového typu, jejich cílem bývají i běžné kempy. „Odhadem tak
každý dvacátý host našeho kempu je ze zahraničí. Jsou mezi nimi Němci, Nizozemci, Britové, Poláci, Slováci, občas zabloudí i
Švédové či Švýcaři,“ konstatovala Daniela Mňuková z Autokempu Buňkov v Břehách u Přelouče.
Turistů přibýváI když to z nízkých čísel na první pohled nevypadá, počet turistů se v kraji podle údajů ČSÚ meziročně zvýšil o
více než sedm procent. Nejvíce turistů přibylo v oblasti Králického Sněžníku, a to zejména díky překotnému rozvoji horského
střediska Dolní Morava. Tato obec na úpatí masivu Králického Sněžníku, jež byla ještě před pár lety poklidným malým
letoviskem, se stává pomalu „Špindlem“ Pardubického kraje.
Žije totiž nejen v zimě, kdy svahy sjezdovek brousí tisícovky lyžařů, ale i v létě, kdy táhne zejména Stezka v oblacích a bobová
dráha. „Dříve byla pro nás zimní sezona výrazně silnější než letní, díky stezce a dalším letním atrakcím jsou teď sezony
vyvážené,“ uvedla Kateřina Večeřová z místního Penzionu Moravanka.
Místní mají výhradyBoom turismu v Dolní Moravě ilustrují čísla z 5. července loňského roku, kdy tam během jediného dne
přijelo sedm tisíc lidí. Není divu, že Králicko vede v Pardubickém kraji v počtu lůžek v ubytovacích zařízeních přepočítaných na
počet obyvatel.

Ne všem se ale masový rozvoj turistiky na Dolní Moravě líbí. Někteří místní obyvatelé, kteří v cestovním ruchu nepodnikají, jsou
z návalu turistů rozpačití. To potvrdil i dolnomoravský starosta Richard Novák. „Dělali jsme mezi obyvateli nedávno anketu, zda
jsou spokojeni s rozvojem turistiky v obci. Vyšlo nám, že většina lidí tento rozvoj obce kvituje, mají však výhrady – zejména by
byli rádi, kdyby se vychytaly nedostatky v infrastruktuře, jako jsou například chybějící parkoviště a chodníky. Je ovšem
samozřejmě část lidí, zejména vyššího věku, kteří podnikat v cestovním ruchu a profitovat tak z něj nehodlají, ti by byli radši,
kdyby byl ve vesnici klid,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák.
Podle starosty je největším přínosem pro obec zvýšení pracovních a podnikatelských možností, jako největší zápor vidí ztrátu
soukromí a také určité odcizení lidí ve vsi.
Plno jen při akcíchV Pardubicích je trend o poznání jiný. Zatímco během konání různých mezinárodních akcí typu hokejbalové
mistrovství světa nebo festivalu šachu a stolních her Czech Open bývají ubytovací kapacity zcela zaplněny a nestačí, v
průběhu roku hotely a penziony nejsou obsazené ani z půlky.

„Největší zájem o ubytování je rozhodně v letní sezoně, dejme tomu od dubna až do října, ještě listopad je vcelku dobrý.
Zvýšený zájem o ubytování zaznamenáváme také v době konání různých akcí. Například během hokejbalového mistrovství u
nás bydlel prezident hokejbalové federace, na Czech Open jsme měli zamluvených osm pokojů,“ poznamenal odpovědný
vedoucí pardubického Hotelu 100 Marek Baloun.
Podpořit cestovní ruch má v krajském městě projekt Pardubičtí tahouni. Toto označení dostávají tradiční akce kulturního i
sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro, Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino
či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)"
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Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze všech 14 českých krajů. Na chvostu zůstal Pardubický kraj i v
loňském roce, kdy do něj zavítalo 443 717 návštěvníků, což je necelého 2,5 % celorepublikového úhrnu. Vyplývá to z
nejnovějších dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Čtrnáct procent hostů, kteří v loňském roce zamířili do Pardubického kraje, bylo ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, Německa
a Polska. Cizinci nejezdí pouze do luxusnějších zařízení hotelového typu, jejich cílem bývají i běžné kempy. „Odhadem tak
každý dvacátý host našeho kempu je ze zahraničí. Jsou mezi nimi Němci, Nizozemci, Britové, Poláci, Slováci, občas zabloudí i
Švédové či Švýcaři,“ konstatovala Daniela Mňuková z Autokempu Buňkov v Břehách u Přelouče.
Turistů přibýváI když to z nízkých čísel na první pohled nevypadá, počet turistů se v kraji podle údajů ČSÚ meziročně zvýšil o
více než sedm procent. Nejvíce turistů přibylo v oblasti Králického Sněžníku, a to zejména díky překotnému rozvoji horského
střediska Dolní Morava. Tato obec na úpatí masivu Králického Sněžníku, jež byla ještě před pár lety poklidným malým
letoviskem, se stává pomalu „Špindlem“ Pardubického kraje.
Žije totiž nejen v zimě, kdy svahy sjezdovek brousí tisícovky lyžařů, ale i v létě, kdy táhne zejména Stezka v oblacích a bobová
dráha. „Dříve byla pro nás zimní sezona výrazně silnější než letní, díky stezce a dalším letním atrakcím jsou teď sezony
vyvážené,“ uvedla Kateřina Večeřová z místního Penzionu Moravanka.
Místní mají výhradyBoom turismu v Dolní Moravě ilustrují čísla z 5. července loňského roku, kdy tam během jediného dne
přijelo sedm tisíc lidí. Není divu, že Králicko vede v Pardubickém kraji v počtu lůžek v ubytovacích zařízeních přepočítaných na
počet obyvatel.

Ne všem se ale masový rozvoj turistiky na Dolní Moravě líbí. Někteří místní obyvatelé, kteří v cestovním ruchu nepodnikají, jsou
z návalu turistů rozpačití. To potvrdil i dolnomoravský starosta Richard Novák. „Dělali jsme mezi obyvateli nedávno anketu, zda
jsou spokojeni s rozvojem turistiky v obci. Vyšlo nám, že většina lidí tento rozvoj obce kvituje, mají však výhrady – zejména by
byli rádi, kdyby se vychytaly nedostatky v infrastruktuře, jako jsou například chybějící parkoviště a chodníky. Je ovšem
samozřejmě část lidí, zejména vyššího věku, kteří podnikat v cestovním ruchu a profitovat tak z něj nehodlají, ti by byli radši,
kdyby byl ve vesnici klid,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák.
Podle starosty je největším přínosem pro obec zvýšení pracovních a podnikatelských možností, jako největší zápor vidí ztrátu
soukromí a také určité odcizení lidí ve vsi.
Plno jen při akcíchV Pardubicích je trend o poznání jiný. Zatímco během konání různých mezinárodních akcí typu hokejbalové
mistrovství světa nebo festivalu šachu a stolních her Czech Open bývají ubytovací kapacity zcela zaplněny a nestačí, v
průběhu roku hotely a penziony nejsou obsazené ani z půlky.

„Největší zájem o ubytování je rozhodně v letní sezoně, dejme tomu od dubna až do října, ještě listopad je vcelku dobrý.
Zvýšený zájem o ubytování zaznamenáváme také v době konání různých akcí. Například během hokejbalového mistrovství u
nás bydlel prezident hokejbalové federace, na Czech Open jsme měli zamluvených osm pokojů,“ poznamenal odpovědný
vedoucí pardubického Hotelu 100 Marek Baloun.
Podpořit cestovní ruch má v krajském městě projekt Pardubičtí tahouni. Toto označení dostávají tradiční akce kulturního i
sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro, Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino
či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)"

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 182 / 302

http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/do-kraje-jezdi-malo-turistu-na-dolni-moravu-ale-az-moc-20170731.html
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 183 / 302

http://www.newtonmedia.eu/


Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: hradecky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Z regionu
Východní Čechy, Pardubický kraj - Ze zahraničí k nám nejčastěji jezdí Němci, Slováci a Poláci.

"Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze všech 14 českých krajů. Na chvostu zůstal Pardubický kraj i v loňském roce,
kdy do něj zavítalo 443 717 návštěvníků, což je necelého 2,5 % celorepublikového úhrnu. Vyplývá to z nejnovějších dat
Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Čtrnáct procent hostů, kteří v loňském roce zamířili do Pardubického kraje, bylo ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, Německa
a Polska. Cizinci nejezdí pouze do luxusnějších zařízení hotelového typu, jejich cílem bývají i běžné kempy. „Odhadem tak
každý dvacátý host našeho kempu je ze zahraničí. Jsou mezi nimi Němci, Nizozemci, Britové, Poláci, Slováci, občas zabloudí i
Švédové či Švýcaři,“ konstatovala Daniela Mňuková z Autokempu Buňkov v Břehách u Přelouče.
Turistů přibývá
I když to z nízkých čísel na první pohled nevypadá, počet turistů se v kraji podle údajů ČSÚ meziročně zvýšil o více než sedm
procent. Nejvíce turistů přibylo v oblasti Králického Sněžníku, a to zejména díky překotnému rozvoji horského střediska Dolní
Morava. Tato obec na úpatí masivu Králického Sněžníku, jež byla ještě před pár lety poklidným malým letoviskem, se stává
pomalu „Špindlem“ Pardubického kraje. Žije totiž nejen v zimě, kdy svahy sjezdovek brousí tisícovky lyžařů, ale i v létě, kdy
táhne zejména Stezka v oblacích a bobová dráha. „Dříve byla pro nás zimní sezona výrazně silnější než letní, díky stezce a
dalším letním atrakcím jsou teď sezony vyvážené,“ uvedla Kateřina Večeřová z místního Penzionu Moravanka.
Místní mají výhrady
Boom turismu v Dolní Moravě ilustrují čísla z 5. července loňského roku, kdy tam během jediného dne přijelo sedm tisíc lidí.
Není divu, že Králicko vede v Pardubickém kraji v počtu lůžek v ubytovacích zařízeních přepočítaných na počet obyvatel.
Ne všem se ale masový rozvoj turistiky na Dolní Moravě líbí. Někteří místní obyvatelé, kteří v cestovním ruchu nepodnikají, jsou
z návalu turistů rozpačití. To potvrdil i dolnomoravský starosta Richard Novák. „Dělali jsme mezi obyvateli nedávno anketu, zda
jsou spokojeni s rozvojem turistiky v obci. Vyšlo nám, že většina lidí tento rozvoj obce kvituje, mají však výhrady – zejména by
byli rádi, kdyby se vychytaly nedostatky v infrastruktuře, jako jsou například chybějící parkoviště a chodníky. Je ovšem
samozřejmě část lidí, zejména vyššího věku, kteří podnikat v cestovním ruchu a profitovat tak z něj nehodlají, ti by byli radši,
kdyby byl ve vesnici klid,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák.
Podle starosty je největším přínosem pro obec zvýšení pracovních a podnikatelských možností, jako největší zápor vidí ztrátu
soukromí a také určité odcizení lidí ve vsi.
Plno jen při akcích
V Pardubicích je trend o poznání jiný. Zatímco během konání různých mezinárodních akcí typu hokejbalové mistrovství světa
nebo festivalu šachu a stolních her Czech Open bývají ubytovací kapacity zcela zaplněny a nestačí, v průběhu roku hotely a
penziony nejsou obsazené ani z půlky.
„Největší zájem o ubytování je rozhodně v letní sezoně, dejme tomu od dubna až do října, ještě listopad je vcelku dobrý.
Zvýšený zájem o ubytování zaznamenáváme také v době konání různých akcí. Například během hokejbalového mistrovství u
nás bydlel prezident hokejbalové federace, na Czech Open jsme měli zamluvených osm pokojů,“ poznamenal odpovědný
vedoucí pardubického Hotelu 100 Marek Baloun.
Podpořit cestovní ruch má v krajském městě projekt Pardubičtí tahouni. Toto označení dostávají tradiční akce kulturního i
sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro, Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino
či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)"
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Do kraje jezdí málo turistů, na Dolní Moravu ale až moc URL
WEB , Datum: 31.07.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Z regionu
Pardubický kraj - Ze zahraničí k nám nejčastěji jezdí Němci, Slováci a Poláci.

"Do Pardubického kraje míří nejméně turistů ze všech 14 českých krajů. Na chvostu zůstal Pardubický kraj i v loňském roce,
kdy do něj zavítalo 443 717 návštěvníků, což je necelého 2,5 % celorepublikového úhrnu. Vyplývá to z nejnovějších dat
Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Čtrnáct procent hostů, kteří v loňském roce zamířili do Pardubického kraje, bylo ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, Německa
a Polska. Cizinci nejezdí pouze do luxusnějších zařízení hotelového typu, jejich cílem bývají i běžné kempy. „Odhadem tak
každý dvacátý host našeho kempu je ze zahraničí. Jsou mezi nimi Němci, Nizozemci, Britové, Poláci, Slováci, občas zabloudí i
Švédové či Švýcaři,“ konstatovala Daniela Mňuková z Autokempu Buňkov v Břehách u Přelouče.
Turistů přibývá
I když to z nízkých čísel na první pohled nevypadá, počet turistů se v kraji podle údajů ČSÚ meziročně zvýšil o více než sedm
procent. Nejvíce turistů přibylo v oblasti Králického Sněžníku, a to zejména díky překotnému rozvoji horského střediska Dolní
Morava. Tato obec na úpatí masivu Králického Sněžníku, jež byla ještě před pár lety poklidným malým letoviskem, se stává
pomalu „Špindlem“ Pardubického kraje. Žije totiž nejen v zimě, kdy svahy sjezdovek brousí tisícovky lyžařů, ale i v létě, kdy
táhne zejména Stezka v oblacích a bobová dráha. „Dříve byla pro nás zimní sezona výrazně silnější než letní, díky stezce a
dalším letním atrakcím jsou teď sezony vyvážené,“ uvedla Kateřina Večeřová z místního Penzionu Moravanka.
Místní mají výhrady
Boom turismu v Dolní Moravě ilustrují čísla z 5. července loňského roku, kdy tam během jediného dne přijelo sedm tisíc lidí.
Není divu, že Králicko vede v Pardubickém kraji v počtu lůžek v ubytovacích zařízeních přepočítaných na počet obyvatel.
Ne všem se ale masový rozvoj turistiky na Dolní Moravě líbí. Někteří místní obyvatelé, kteří v cestovním ruchu nepodnikají, jsou
z návalu turistů rozpačití. To potvrdil i dolnomoravský starosta Richard Novák. „Dělali jsme mezi obyvateli nedávno anketu, zda
jsou spokojeni s rozvojem turistiky v obci. Vyšlo nám, že většina lidí tento rozvoj obce kvituje, mají však výhrady – zejména by
byli rádi, kdyby se vychytaly nedostatky v infrastruktuře, jako jsou například chybějící parkoviště a chodníky. Je ovšem
samozřejmě část lidí, zejména vyššího věku, kteří podnikat v cestovním ruchu a profitovat tak z něj nehodlají, ti by byli radši,
kdyby byl ve vesnici klid,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák.
Podle starosty je největším přínosem pro obec zvýšení pracovních a podnikatelských možností, jako největší zápor vidí ztrátu
soukromí a také určité odcizení lidí ve vsi.
Plno jen při akcích
V Pardubicích je trend o poznání jiný. Zatímco během konání různých mezinárodních akcí typu hokejbalové mistrovství světa
nebo festivalu šachu a stolních her Czech Open bývají ubytovací kapacity zcela zaplněny a nestačí, v průběhu roku hotely a
penziony nejsou obsazené ani z půlky.
„Největší zájem o ubytování je rozhodně v letní sezoně, dejme tomu od dubna až do října, ještě listopad je vcelku dobrý.
Zvýšený zájem o ubytování zaznamenáváme také v době konání různých akcí. Například během hokejbalového mistrovství u
nás bydlel prezident hokejbalové federace, na Czech Open jsme měli zamluvených osm pokojů,“ poznamenal odpovědný
vedoucí pardubického Hotelu 100 Marek Baloun.
Podpořit cestovní ruch má v krajském městě projekt Pardubičtí tahouni. Toto označení dostávají tradiční akce kulturního i
sportovního ražení – například Pardubický vinařský půlmaraton, Pardubické hudební jaro, Zlatá přilba, Pardubické  letní  kino
či divadelní Grand festival smíchu. (jpr)"
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Letní kino přiblíží švédskou kulturu filmem Sámská krev
TISK , Datum: 01.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – V pardubickém letním kině vedle Tyršových sadů organizátoři dnes večer promítnou švédské drama z roku 2016 s
názvem Sámská krev. Ve snímku režisérka Amanda Kernell vypráví příběh čtrnáctileté Sámské dívky. Elle Marja se věnuje
chovu sobů, na své internátní škole je nucena čelit rasismu a ponižujícím vyšetřením. Ella si tak vysní nový život. Pomocí těchto
myšlenek utíká z reality, později si ale za svým snem chce opravdu jít. Aby mohla změnu uskutečnit, musí se stát někým jiným,
musí tedy opustit svou rodinu i celou kulturu. Zítra letní kino uvede animovaný snímek Scooby Doo: Shaggyho souboj, ve
čtvrtek se pak bude promítat romantické drama s názvem Než jsem tě poznala. Program začíná ve 21 hodin a vstupné je
zdarma. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Kulturní tipy: Skotské lidovky i zhudebněné básně URL
WEB , Datum: 01.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Rytířském sále hradního paláce na Kunětické hoře zahraje v úterý od 19 hodin trio
Michal Hromek Consort, které se věnuje nejen úpravám skotské a irské lidové hudby, ale čerpá inspiraci v dědictví evropského
baroka a renesance.

"Hudebníci ovšem neusilují o autentickou interpretaci a lidová i umělá témata zpracovávají variačním způsobem, ve kterém jsou
uplatněny různé stylové roviny. Nově se trio věnuje i původní tvorbě, ve které zhudebňuje básně českých autorů.
Slůně Bimbo u Sečské přehrady
Seč - V úterý je první srpnový den a kalendářně tak začíná druhá polovina školních prázdnin. Zatím se podle předpovědí
meteorologů zdá, že by mohla být určitě alespoň ze začátku žhavější, než byla ta první. Radovat se z toho mohou i ti rekreanti,
kteří teď tráví většinu dne na břehu Sečské přehrady. Jak je tu navíc už dobrou tradicí, dětem tu dnes odpoledne zpestří den
pohádkové loutkové představení. To nese název Slůně Bimbo a v Autokempu Pláž ho od 17 hodin odehraje Honza Petráš.
Děti budou tvořit vlastní placky
Polička - V Centru Bohuslava Martinů si na první srpnovou dílnu pro děti organizátoři připravili plackování. Motiv na placku lze
jednoduše nakreslit přímo na místě nebo si donést vlastní z domova na přenosném zařízení či vytištěný na papíru. Vytvořit si
vlastní placku pro sebe nebo pro své blízké mohou zájemci v úterý v Poličce od dvou hodin odpoledne. Na programu
Poličského kulturního léta jsou další dílničky pro děti příští úterý, kdy se budou tvořit výrobky z těstovin.
Letní kino přiblíží švédskou kulturu filmem Sámská krev
Pardubice - V pardubickém letním kině vedle Tyršových sadů organizátoři v úterý večer promítnou švédské drama z roku 2016
s názvem Sámská krev. Ve snímku režisérka Amanda Kernell vypráví příběh čtrnáctileté Sámské dívky. Elle Marja se věnuje
chovu sobů, na své internátní škole je nucena čelit rasismu a ponižujícím vyšetřením. Ella si tak vysní nový život. Pomocí těchto
myšlenek utíká z reality, později si ale za svým snem chce opravdu jít. Aby mohla změnu uskutečnit, musí se stát někým jiným,
musí tedy opustit svou rodinu i celou kulturu.Ve středu letní kino uvede animovaný snímek Scooby Doo: Shaggyho souboj, ve
čtvrtek se pak bude promítat romantické drama s názvem Než jsem tě poznala. Program začíná ve 21 hodin a vstupné je
zdarma."
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Letní kino promítne Sámskou krev URL
WEB , Datum: 01.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Švédský večer dnes čeká návštěvníky Pardubického  letního  kina , které sídlí u zdymadla. Od 21 hodin zde bude
k vidění snímek Sámská krev. Toto strhující drama odhalí temnou část švédské koloniální historie a přinese inspirativní příběh
mladé Elle Marje, která jde za svým snem o novém životě.

"„Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská dívka, která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicátých let minulého století a
ponižujícím vyšetřením na své internátní škole, začne snít o novém životě. K jeho dosažení je ale nutné stát se někým jiným a
zpřetrhat všechny svazky s rodinou i svou rodnou kulturou. Strhující debut Amandy Kernell nahlíží na ‚přírodní‘ Sámské
etnikum zevnitř a umožňuje divákovi zakusit temnou část švédské koloniální historie bezmála fyzickým způsobem,“ zní oficiální
text distributora.Součástí akce bude prezentace nového vozu Volvo XC60, která začne od 20 hodin."
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Když vyjde počasí, do kina přijde přes tisíc lidí
TISK , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Jaroslav Hubený , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
PARDUBICE Pardubické  letní  kino  má za sebou polovinu prázdninové sezony. Zásadní změnou byl jeho přesun směrem k
Tyršovým sadům, do lokality poblíž zdymadla, takže je do něj ze všech částí města přibližně stejně daleko. „Za měsíc jsme celý
areál, který zpočátku některým připadal poněkud strohý, významným způsobem zkulturnili. Postupně nabývá romantické
podoby, jaké jsme vždy chtěli dosáhnout. A pokud bylo hezky, každý večer přesahovala návštěvnost tisícovku diváků,“ řekl
zakladatel letního kina Jan Motyčka. 
Zvýšení návštěvnosti prospěla i dramaturgická změna - pondělní „artové“ filmy vystřídaly snímky rodinné, tradičně úspěšné
jsou soboty s filmy, které sošku Oscara získaly nebo na ni byly nominované. A také pátky s českými filmy, navíc za účasti jejich
tvůrců. 
Například na promítání filmu Špunti na vodě za účasti režiséra Jiřího Chlumského přišlo 1 800 návštěvníků. „Účast tvůrců dává
projekci další rozměr a tím je pardubické kino odlišné od jiných. Nehledě na fakt, že jsme skutečným evropskými unikátem,
protože 12 let nepřetržitě a 60 dní v roce promítáme pro tisícovky diváků zcela zadarmo,“ řekl Jan Motyčka. 
Speciální projekce čekají diváky také v srpnu. Tento pátek předvedou svoji tvorbu mladí filmaři v komedii „Všechno bude fajn“
úspěšného producenta Čestmíra Kopeckého. O týden později může vytvořit příjemnou atmosféru k promítání filmu „Jak básníci
čekají na zázrak“ účast režiséra Dušana Kleina či pardubického scenáristy Ladislava Pecháčka. 

„Pardubický model“ zkoušejí už i v Praze 

„Na 18. srpna jsme domluveni s režisérem Miloslavem Šmídmajerem na uvedení jeho filmu “Miluji tě modře“. Další pátek
přijedou uvést film „Zahradnictví: Rodinný přítel“ členové tvůrčího týmu Jana Hřebejka. A v pátek 1. září diváky čeká mimořádná
projekce školy Svítání. Bude to česko-norsko-dánská komedie „Detektiv Down“ na téma handicapovaných a přijedou čeští
herci, kteří ve filmu hráli,“ dodal Jan Motyčka. Letošní novinkou Pardubického  letního  kina  je i jeho expanze do dalších měst,
a dokonce do dvou míst v Praze. Organizátoři úspěšně pořádají projekce každé úterý v pražských Žlutých lázních, středeční v
Hrochově Týnci a čtvrteční v zahradách pražského Anežského kláštera. A vše, co je výjimečné na jejich letním kině v
Pardubicích, zůstává zachováno i v dalších destinacích - dramaturgie a výběr filmů, uvádění speciálních projekcí i vstup
zdarma. 

***

Výběr z programu letního kina Tipy na české filmy: 4. 8. Všechno bude fajn 11. 8. Jak básníci čekají na zázrak 18. 8. Miluji tě
modře 25. 8. Zahradnictví: Rodinný přítel 1. 9. Detektiv Down Tipy na rodinné filmy: 5. 8. Kubo a kouzelný meč (USA) 9. 8. Čapí
dobrodružství (USA) 14. 8. Psí poslání (USA) 16. 8. LEGO®Batman film (USA/Dánsko) 23. 8. Kráska a zvíře (USA) 30. 8.
Balerína Francie/Kanada Letní kino je v provozu každý prázdninový večer denně od 21.00. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Jaroslav Hubený, redaktor MF DNES
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Kulturní tipy: Pernštejn(l)ove zahájí Cyrano URL
WEB , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Muzikálem Cyrano v podání stejnojmenného ansámblu z Českých Budějovic začne ve
středu večer na nádvoří zámku divadelní open air festival Pernštejn(l)ove.

"Zahajovací představení, které od svého uvedení v roce 2016 získalo několik ocenění za režii, libreto i hudbu, vidělo již více
než sedm tisíc diváků. Zítra od 18 hodin zámecké nádvoří hostí netradiční zpracování příběhu Romea a Julie a od 21 hodin
můžete na rondelu přihlížet setkání Paula a Johna ve hře My dva a Beatles.
V říši hraček vás slunce nespálí
Chrudimsko - Vedra teď kulminují a celodenní pobyt na slunci dnes proto nemusí být právě tím nejúžasnějším zážitkem. Někteří
se před srpnovým žárem ukryjí třeba do Toulovcových maštalí, avšak kvůli zchlazení není nutné vyhledávat jen úzké lesní
stezky ve stínu skalních velikánů. Příjemné klimatické osvěžení jistě nabídne i návštěva některé z probíhajících výstav.
Navštívíte-li třeba Regionální muzeum v Chrudimi, můžete obdivovat výstavu Království hraček sběratelky Aleny Pleslové. 
Smetanův dům rozezní folk-rock
Litomyšl - Středeční večery v Litomyšli patří o prázdninách hudbě. V Nové letní scéně v parku Smetanova domu tentokrát
vystoupí folk-rocková kapela Věneband. Místní kapela hraje už téměř patnáct let, a posluchači v melodiích uslyší například
housle, trubku, ale i mandolínu. Kromě vlastních písní do jejich repertoáru patří i převzaté skladby nebo lidové písně. Akce
Středa, hudby Vám třeba nabízí neobvyklá hudební vystoupení a další takové s kapelou Věneband začíná dnes o půl osmé
večer.
Ve středu patří letní kino dětem. Scooby Doo předvede psí kusy
Pardubice - Na své si v Pardubickém letním kině přijdou i děti, středa je již tradičně věnovaná právě nejmladším filmovým
fanouškům. Dnes se mohou těšit na známého psího kamaráda Scooby Doa, který se i se svou partou vydává na další
bláznivou jízdu. V animovaném filmu Scooby Doo: Shaggyho souboj se vydají vstříc novému dobrodružství, které jim připraví
hromadu překvapení. Čeká na ně ale také duch zlého bandity zvaného Fešák Jack, který chce všechny jen vyděsit. Známá
banda záhadologů společně se Scooby Doem si dává za úkol zloducha zatknout. Zítra organizátoři vyhoví náročnějším
divákům, připravený je romanticko-dramatický snímek Než jsem tě poznala, v němž se zkříží cesty praštěné Lou a na vozíček
upoutaného Willa, kteří v tu chvíli však ještě nevědí, že jeden druhého navzájem změní. Promítání začíná ve 21 hodin."
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Přesun letního kina vyšel. Na filmy zdarma chodí přes tisíc lidí URL
WEB , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jaroslav Hubený , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  má za sebou polovinu prázdninové sezony. Zásadní změnou byl jeho přesun směrem k Tyršovým
sadům, do lokality poblíž zdymadla, takže je do něj ze všech částí města přibližně stejně daleko.

„Za měsíc jsme celý areál, který zpočátku některým připadal poněkud strohý, významným způsobem zkulturnili. Postupně
nabývá romantické podoby, jaké jsme vždy chtěli dosáhnout. A pokud bylo hezky, každý večer přesahovala návštěvnost
tisícovku diváků,“ řekl zakladatel letního kina Jan Motyčka. 

Zvýšení návštěvnosti prospěl nejen nový písek využitelný i pro beachvolejbal, ale i dramaturgická změna - pondělní artové filmy
vystřídaly snímky rodinné, tradičně úspěšné jsou soboty s filmy, které získaly sošku Oscara, nebo na ni byly nominované.

A také pátky s českými filmy, navíc za účasti jejich tvůrců. Například na promítání filmu Špunti na vodě za účasti režiséra Jiřího
Chlumského přišlo 1 800 návštěvníků.

„Účast tvůrců dává projekci další rozměr a tím je pardubické kino odlišné od jiných. Nehledě na fakt, že jsme skutečným
evropskými unikátem, protože 12 let nepřetržitě a 60 dní v roce promítáme pro tisícovky diváků zcela zadarmo,“ řekl Jan
Motyčka. Pardubický model zkoušejí už i v Praze 

Speciální projekce čekají diváky také v srpnu. Tento pátek předvedou svoji tvorbu mladí filmaři v komedii Všechno bude fajn
úspěšného producenta Čestmíra Kopeckého. O týden později může vytvořit příjemnou atmosféru k promítání filmu Jak básníci
čekají na zázrak účast režiséra Dušana Kleina či pardubického scénáristy Ladislava Pecháčka. 

„Na 18. srpna jsme domluveni s režisérem Miloslavem Šmídmajerem na uvedení jeho filmu Miluji tě modře. Další pátek přijede
uvést film Zahradnictví: Rodinný přítel členové tvůrčího týmu Jana Hřebejka. A v pátek 1. září diváky čeká mimořádná projekce
školy Svítání. Bude to česko-norsko-dánská komedie Detektiv Down na téma handicapovaných a přijedou čeští herci, kteří ve
filmu hráli,“ dodal Jan Motyčka. 

Letošní novinkou Pardubického  letního  kina  je i jeho expanze do dalších měst, dokonce do dvou míst v Praze. Organizátoři
úspěšně pořádají projekce každé úterý v pražských Žlutých lázních, středeční v Hrochově Týnci a čtvrteční v zahradách
pražského Anežského kláštera. A vše, co je výjimečné na jejich letním kině v Pardubicích, zůstává zachováno i v dalších
destinacích - dramaturgie a výběr filmů, uvádění speciálních projekcí i vstup zdarma. 
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Ve středu patří letní kino dětem. Scooby Doo předvede psí kusy
TISK , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice 

– Na své si v Pardubickém letním kině přijdou i děti, středa je již tradičně věnovaná právě nejmladším filmovým fanouškům.
Dnes se mohou těšit na známého psího kamaráda Scooby Doa, který se i se svou partou vydává na další bláznivou jízdu. V
animovaném filmu Scooby Doo: Shaggyho souboj se vydají vstříc novému dobrodružství, které jim připraví hromadu
překvapení. Čeká na ně ale také duch zlého bandity zvaného Fešák Jack, který chce všechny jen vyděsit. Známá banda
záhadologů společně se Scooby Doem si dává za úkol zloducha zatknout. Zítra organizátoři vyhoví náročnějším divákům,
připravený je romanticko-dramatický snímek Než jsem tě poznala, v němž se zkříží cesty praštěné Lou a na vozíček
upoutaného Willa, kteří v tu chvíli však ještě nevědí, že jeden druhého navzájem změní. Promítání začíná ve 21 hodin. 

Zpět

Ve středu patří letní kino dětem. Scooby Doo předvede psí kusy URL
WEB , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Na své si v Pardubickém letním kině přijdou i děti, středa je již tradičně věnovaná právě nejmladším filmovým
fanouškům.

"Dnes se mohou těšit na známého psího kamaráda Scooby Doa, který se i se svou partou vydává na další bláznivou jízdu. V
animovaném filmu Scooby Doo: Shaggyho souboj se vydají vstříc novému dobrodružství, které jim připraví hromadu
překvapení. Čeká na ně ale také duch zlého bandity zvaného Fešák Jack, který chce všechny jen vyděsit.
Známá banda záhadologů společně se Scooby Doem si dává za úkol zloducha zatknout. Zítra organizátoři vyhoví náročnějším
divákům, připravený je romanticko-dramatický snímek Než jsem tě poznala, v němž se zkříží cesty praštěné Lou a na vozíček
upoutaného Willa, kteří v tu chvíli však ještě nevědí, že jeden druhého navzájem změní.
Promítání začíná ve 21 hodin. Lada Součková"
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Přesun kina vyšel. Když vyjde počasí, přichází do něj přes tisíc lidí URL
WEB , Datum: 02.08.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Tomáš Kubelka , RU / den: 25 000
Pardubické  letní  kino  má za sebou polovinu prázdninové sezony. Zásadní změnou byl jeho přesun směrem k Tyršovým
sadům, do lokality poblíž zdymadla, takže je do něj ze všech částí města přibližně stejně daleko.

„Za měsíc jsme celý areál, který zpočátku některým připadal poněkud strohý, významným způsobem zkulturnili. Postupně
nabývá romantické podoby, jaké jsme vždy chtěli dosáhnout. A pokud bylo hezky, každý večer přesahovala návštěvnost
tisícovku diváků,“ řekl zakladatel letního kina Jan Motyčka. 
Zvýšení návštěvnosti prospěl nejen nový písek využitelný i pro beachvolejbal, ale i dramaturgická změna - pondělní „artové“
filmy vystřídaly snímky rodinné, tradičně úspěšné jsou soboty s filmy, které sošku Oscara získaly, nebo na ni byly nominované.
A také pátky s českými filmy, navíc za účasti jejich tvůrců. 
Například na promítání filmu Špunti na vodě za účasti režiséra Jiřího Chlumského přišlo 1 800 návštěvníků. „Účast tvůrců dává
projekci další rozměr a tím je pardubické kino odlišné od jiných. Nehledě na fakt, že jsme skutečným evropskými unikátem,
protože 12 let nepřetržitě a 60 dní v roce promítáme pro tisícovky diváků zcela zadarmo,“ řekl Jan Motyčka. 
„Pardubický model“ zkoušejí už i v Praze 
Speciální projekce čekají diváky také v srpnu. Tento pátek předvedou svoji tvorbu mladí filmaři v komedii „Všechno bude fajn“
úspěšného producenta Čestmíra Kopeckého. O týden později může vytvořit příjemnou atmosféru k promítání filmu „Jak básníci
čekají na zázrak“ účast režiséra Dušana Kleina či pardubického scénáristy Ladislava Pecháčka. 
Ze srpnového programu Letního kina Pernštejn 
Tipy na české filmy 
4. 8. Všechno bude fajn 
11.8. Jak básníci čekají na zázrak 
18.8. Miluji tě modře 
25.8. Zahradnictví: Rodinný přítel 
1. 9. Detektiv Down 
Tipy na rodinné filmy 
5.8. Kubo a kouzelný meč (USA) 
9.8. Čapí dobrodružství (USA) 
14.8. Psí poslání (USA) 
16.8. LEGO®Batman (USA/Dánsko) 
23. 8. Kráska a zvíře (USA) 
30.8. Balerína Francie/Kanada 
Letní kino je v provozu každý prázdninový večer denně od 21.00. 
„Na 18. srpna jsme domluveni s režisérem Miloslavem Šmídmajerem na uvedení jeho filmu “Miluji tě modře“. Další pátek přijede
uvést film „Zahradnictví: Rodinný přítel“ členové tvůrčího týmu Jana Hřebejka. A v pátek 1. září diváky čeká mimořádná
projekce školy Svítání. Bude to česko-norsko-dánská komedie „Detektiv Down“ na téma handicapovaných a přijedou čeští
herci, kteří ve filmu hráli,“ dodal Jan Motyčka. 
Letošní novinkou Pardubického  letního  kina  je i jeho expanze do dalších měst, a dokonce do dvou míst v Praze.
Organizátoři úspěšně pořádají projekce každé úterý v pražských Žlutých lázních, středeční v Hrochově Týnci a čtvrteční v
zahradách pražského Anežského kláštera. A vše, co je výjimečné na jejich letním kině v Pardubicích, zůstává zachováno i v
dalších destinacích - dramaturgie a výběr filmů, uvádění speciálních projekcí i vstup zdarma. ¨ ¨ 
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Galerie: Pardubické  letní  kino . URL
WEB , Datum: 03.08.2017 , Zdroj: denik.cz
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím.
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Letní kino v srpnu nabídne komedie, dramata, thrillery i filmy pro děti URL
WEB , Datum: 03.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubice - Do druhé poloviny vstupuje promítání Pardubického  letního  kina , které se přesunulo do areálu bývalých jatek
vedle Tyršových sadů.

"Přestože v úvodu areál řadu návštěvníků zaskočil, po letech totiž není v letním kině tráva, nýbrž štěrk a písek, návštěvnosti to
nakonec neuškodilo. „Pokud večery nepokazil déšť, návštěvnost v červenci vždy překročila tisícovku diváků, pokud film přijeli
osobně uvést jeho tvůrci, přiblížila se k hranici dvou tisíc,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka.Podle stejného schématu
jako v červenci se bude promítat i v srpnu – s tím rozdílem, že začátek akce bude ve 21 hodin a pondělní program se částečně
vrátí ke své původní dramaturgii artových filmů.„Úterky budou patřit světové tvorbě, středy filmům animovaným, čtvrtky opět
světové tvorbě, pátky české kinematografii, soboty oscarovým snímkům a neděle globálně úspěšným kasovním trhákům. A
české filmy opět přijedou osobně uvést jejich tvůrci – už první srpnový pátek předvedou svoji tvorbu mladí filmaři v komedii
Všechno bude fajn pod vedením úspěšného producenta Čestmíra Kopeckého,“ uvedl Motyčka. Na další promítání by pak měli
dorazit také režisér Dušan Klein, scénárista Ladislav Pecháček, režisér Miloslav Šmídmajer nebo členové tvůrčího týmu Jana
Hřebejka.
Program letního kina3. 8. Než jsem tě poznala4. 8. Všechno bude fajn5. 8. Kubo a kouzelný meč6. 8. Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti7. 8. Vážený občan8. 8. Správní chlapi9. 8. Čapí dobrodružství10. 8. Zakladatel11. 8. Jak básníci čekají na
zázrak12. 8. Deepwater Horizon: Moře v plamenech13. 8. Zúčtování14. 8. Psí poslání15. 8. Týpci a zbraně16. 8. Lego Batman
film17. 8. Kong: Ostrov lebek18. 8. Miluji tě modře19. 8. Noční zvířata20. 8. John Wick 221. 8. Dívka ve vlaku22. 8. Collateral
Beauty: Druhá šance23. 8. Kráska a zvíře24. 8. Sebevražedný oddíl25. 8. Zahradnictví: Rodinný přítel26. 8. Rogue One: Star
Wars Story27. 8. Rychle a zběsile 828. 8. 150 miligramů29. 8. Tohle je náš svět30. 8. Balerína31. 8. Podfukáři 21. 9. Detektiv
Down2. 9. Klient3. 9. Nerve: Hra o život"
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Letní kino v srpnu nabídne komedie, dramata, thrillery i filmy pro děti URL
WEB , Datum: 03.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Do druhé poloviny vstupuje promítání Pardubického  letního  kina , které se přesunulo do areálu bývalých jatek
vedle Tyršových sadů.

"Přestože v úvodu areál řadu návštěvníků zaskočil, po letech totiž není v letním kině tráva, nýbrž štěrk a písek, návštěvnosti to
nakonec neuškodilo. „Pokud večery nepokazil déšť, návštěvnost v červenci vždy překročila tisícovku diváků, pokud film přijeli
osobně uvést jeho tvůrci, přiblížila se k hranici dvou tisíc,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka.Podle stejného schématu
jako v červenci se bude promítat i v srpnu – s tím rozdílem, že začátek akce bude ve 21 hodin a pondělní program se částečně
vrátí ke své původní dramaturgii artových filmů.„Úterky budou patřit světové tvorbě, středy filmům animovaným, čtvrtky opět
světové tvorbě, pátky české kinematografii, soboty oscarovým snímkům a neděle globálně úspěšným kasovním trhákům. A
české filmy opět přijedou osobně uvést jejich tvůrci – už první srpnový pátek předvedou svoji tvorbu mladí filmaři v komedii
Všechno bude fajn pod vedením úspěšného producenta Čestmíra Kopeckého,“ uvedl Motyčka. Na další promítání by pak měli
dorazit také režisér Dušan Klein, scénárista Ladislav Pecháček, režisér Miloslav Šmídmajer nebo členové tvůrčího týmu Jana
Hřebejka.
Program letního kina3. 8. Než jsem tě poznala4. 8. Všechno bude fajn5. 8. Kubo a kouzelný meč6. 8. Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti7. 8. Vážený občan8. 8. Správní chlapi9. 8. Čapí dobrodružství10. 8. Zakladatel11. 8. Jak básníci čekají na
zázrak12. 8. Deepwater Horizon: Moře v plamenech13. 8. Zúčtování14. 8. Psí poslání15. 8. Týpci a zbraně16. 8. Lego Batman
film17. 8. Kong: Ostrov lebek18. 8. Miluji tě modře19. 8. Noční zvířata20. 8. John Wick 221. 8. Dívka ve vlaku22. 8. Collateral
Beauty: Druhá šance23. 8. Kráska a zvíře24. 8. Sebevražedný oddíl25. 8. Zahradnictví: Rodinný přítel26. 8. Rogue One: Star
Wars Story27. 8. Rychle a zběsile 828. 8. 150 miligramů29. 8. Tohle je náš svět30. 8. Balerína31. 8. Podfukáři 21. 9. Detektiv
Down2. 9. Klient3. 9. Nerve: Hra o život"
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Letní kino nabídne komedie i dramata
TISK , Datum: 03.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a
okolí
Pardubice – Do druhé poloviny vstupuje promítání Pardubického  letního  kina , které se letos přesunulo do areálu bývalých
jatek vedle Tyršových sadů. 
Přestože v úvodu areál řadu návštěvníků zaskočil, po letech totiž není v letním kině tráva, nýbrž štěrk a písek, návštěvnosti to
nakonec neuškodilo. „Pokud večery nepokazil déšť, návštěvnost v červenci vždy překročila tisícovku diváků, pokud film přijeli
osobně uvést jeho tvůrci, přiblížila se k hranici dvou tisíc,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Podle stejného schématu jako v červenci se bude promítat i v srpnu – s tím rozdílem, že začátek akce bude ve 21 hodin a
pondělní program se částečně vrátí ke své původní dramaturgii artových filmů. 
„Úterky budou patřit světové tvorbě, středy filmům animovaným, čtvrtky opět světové tvorbě, pátky české kinematografii, soboty
oscarovým snímkům a neděle globálně úspěšným kasovním trhákům. A české filmy opět přijedou osobně uvést jejich tvůrci –
už první srpnový pátek předvedou svoji tvorbu mladí filmaři v komedii Všechno bude fajn pod vedením úspěšného producenta
Čestmíra Kopeckého,“ uvedl Motyčka. 
Na další promítání by pak měli dorazit také režisér Dušan Klein, scénárista Ladislav Pecháček, režisér Miloslav Šmídmajer nebo
členové tvůrčího týmu Jana Hřebejka. 

Program letního kina 

3. 8. Než jsem tě poznala 
4. 8. Všechno bude fajn 
5. 8. Kubo a kouzelný meč 
6. 8. Batman vs. Superman: 
Úsvit spravedlnosti 
7. 8. Vážený občan 
8. 8. Správní chlapi 
9. 8. Čapí dobrodružství 
10. 8. Zakladatel 
11. 8. Jak básníci čekají na 
zázrak 
12. 8. Deepwater Horizon: 
Moře v plamenech 
13. 8. Zúčtování 
14. 8. Psí poslání 
15. 8. Týpci a zbraně 
16. 8. Lego Batman film 
17. 8. Kong: Ostrov lebek 
18. 8. Miluji tě modře 

19. 8. Noční zvířata 
20. 8. John Wick 2 
21. 8. Dívka ve vlaku 
22. 8. Collateral Beauty: 
Druhá šance 
23. 8. Kráska a zvíře 
24. 8. Sebevražedný oddíl 
25. 8. Zahradnictví: Rodinný 
přítel 
26. 8. Rogue One: Star Wars 
Story 
27. 8. Rychle a zběsile 8 
28. 8. 150 miligramů 
29. 8. Tohle je náš svět 
30. 8. Balerína 
31. 8. Podfukáři 2 
1. 9. Detektiv Down 
2. 9. Klient 
3. 9. Nerve: Hra o život 
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Léto s Frekvencí 1: Rostou houby? Do kterého letního kina na romantiku a kam na akčňák? Máme pro vás tipy na
víkend URL
WEB , Datum: 04.08.2017 , Zdroj: frekvence1.cz , Autor: Karolína Stránská , RU / den: 19 660
Víkend přinese mírné ochlazení, které by však milovníkům vody, cyklovýletů či filmového plátna nemělo plány překazit.
Informace o tom, na jaký film můžete vyrazit pod širák a jak se na to obléci vám přinášíme v dnešních tipech.

PočasíV pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku na východě, večer na západě až polojasno. Od jihozápadu místy déšť nebo
přeháňky. Na jihu a východě místy i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 °C. Vát bude slabý jihozápadní
až západní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí. 
V sobotu bude skoro jasno až polojasno, během dne s přibýváním oblačnosti. Večer se místy vyskytnou přeháňky nebo
bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 31 °C a vát bude mírný západní vítr 2 až 5 m/s. 
Na závěr týdne zaznamená Česká republika nepatrné ochlazení. V neděli bude oblačno a místy přeháňky. Večer od
severozápadu bude ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 25 °C. Povane mírný
severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s. 
Splavnost řekAni oblačno a mírné přeháňky by nemusely zhatit plány nadšeným vodákům. Ideální podmínky jsou momentálně
na Lužnici či Dyji. Vltavě se vyhněte v úseku vodní nádrže Vranné. Sázava je prozatím nesjízdná v oblasti Světlá nad Sázavou
a Otava v oblasti Rejštejna a Katovic. 
Čistota vodyKde se bezpečně vykoupat? Podívejte se ZDE. Doporučení: Nejhorší výsledky ukázaly odběry vzorků na
Staňkovském rybníku, kde byla překročena limitní hodnota ukazatele sinic. V rybníku Medlov se sice voda v poslední době
pročistila, ale stále není ke koupání vhodná. Nedoporučuje se ani koupání v nádrži Brušperk v Moravskoslezském kraji a kvalita
vody se kvůli sinicím zhoršila i v rybníku Bohušov. Nejvhodnější voda ke koupání v jihočeské lokalitě je na Radavě na Orlické
nádrži. Kvalitní voda vás čeká také na Slapech, Vyžlovce, koupališti v Novém Městě na Moravě či vodní nádrži Luhačovice. 
Kde rostou houby?Nejvyšší výskyt hub zaznamenali mykologové v Jihomoravském a Středočeském kraji, sucho naopak hlásí
Novohradské hory i Liberecko. Hřibovité druhy aktuálně až tolik nerostou. 
Kam do letního kina?Na brněnském výstavišti hrají každý pátek sobotu a neděli, vždy večer ve 20:00 hodin a jednotné vstupné
pro všechny je 50 Kč. Jedná se navíc o první a jediné kino na LED obrazovce. V pátek můžete s drahou polovičkou vyrazit na
romantickou procházkou francouzskou metropolí s filmem 
Půlnoc v Paříž i, v sobotu a v neděli pak s sebou vzít děti, kterým se po večerníčku ještě spát nechce a domáhají se dalších
pohádek. V sobotu vás zde čeká česká oddechovka Špunti na vodě, v neděli pak animák Zpívej. 
V rámci festivalu letního ostravského kina uvede v pátek slezská metropole na břehu Ostravice italské drama Naprostí cizinci a
v sobotu pak československou komedii Všechno nebo nic. Obě promítání budou zahájena ve 21:30 a stát vás budou 70 Kč. 
Do druhé poloviny vstupuje promítání Pardubického  letního  kina , které se přesunulo do areálu bývalých jatek vedle
Tyršových sadů. Projekce zde začínají ve 21:00 a vstupné je zdarma. Pátek je věnován české komedii 
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Čestmír Kopecký v letním kině uvede snímek Všechno bude fajn URL
WEB , Datum: 04.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lenka Štěpánková , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Pardubické  letní  kino  na dnešní večer chystá druhé premiérové uvedení jednoho z nejdiskutovanějších filmů
poslední doby - snímku, který vyvolal bouřlivé reakce pouhých pár hodin po své středeční premiéře na brněnském Špilberku.
Jedná se o film Všechno bude fajn, který satirickým způsobem zaznamenává proměny moravské metropole v posledních letech
se všemi jejími hybateli, včetně typických brněnských figurek, svérázných umělců i komunálních politiků.

"A právě některým z nich film výrazně hnul žlučí. Snímek natočil jako svůj debut jeden za zakladatelů hnutí Žít Brno Robin
Kvapil a zaštiťuje ho jeden z nejúspěšnějších českých producentů Čestmír Kopecký, který dnes večer do letního kina také
dorazí. „Snažíme se našim fanouškům předložit to nejčerstvější a nejlepší, ne pouze divácky prověřené, leč několik let staré
komedie, jak bývá v letních kinech zvykem, takže je skvělé, že film Všechno bude fajn uvádíme pouhé dva dny po jeho
brněnské premiéře. Navíc klademe při výběru snímků velký důraz i na kvalitu a fakt, že do letního kina přijede svůj film osobně
uvést jedna z největších evropských producentských hvězd, nás nesmírně těší, protože Čestmír Kopecký je skutečně persona
evropského formátu. Je to velmi kreativní a všestranný člověk a může být inspirací pro mnoho mladých, kteří se buď filmem
profesně zabývají, nebo je na amatérské bázi zajímá," uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. Snímek Všechno bude fajn je
dokumentárním a satirickým svědectvím o městě, které prochází přerodem a jehož podoba i život doznávají díky některým
osobnostem velmi viditelných, takřka revolučních změn. „Už samotné jméno Čestmíra Kopeckého, který snímek Všechno bude
fajn přijede spolu s režisérem Robinem Kvapilem do Pardubického  letního  kina  uvést, je zárukou nezávislosti, kvality a
nevšedního přístupu. Byl to totiž právě Čestmír Kopecký, který velmi výrazně zasáhl do porevoluční proměny tuzemské televizní
i filmové tvorby a dal jí zcela nový směr. Film přitom není ryze brněnský – to, co zachycuje, se totiž odehrává v lehkých
modifikacích i v řadě dalších tuzemských velkých měst a najít se v něm mohou třeba i obyvatelé Pardubic," dodal
Motyčka.Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma."
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Letní kino přivítá Čestmíra Kopeckého a Robina Kvapila
TISK , Datum: 04.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (jah) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Událostí dnešního promítání „laskavě anarchistického“ filmu Všechno bude fajn v pardubickém letním kině
Pernštejn bude jeho uvedení režisérem i producentem. „Snímek natočil jako svůj debut jeden za zakladatelů hnutí Žít Brno
Robin Kvapil a zaštiťuje ho jeden z nejúspěšnějších českých producentů Čestmír Kopecký. Už samotné jeho jméno je zárukou
nezávislosti, kvality a nevšedního přístupu,“ řekl zakladatel a dramaturg letního kina Jan Motyčka. 
Film je generačním pohledem na dění v Brně. Satirickým způsobem zaznamenává proměny města, nevyhýbá se typickým
brněnským figurkám, svérázným umělcům i komunálním politikům. A některým z nich po premiéře na brněnském Špilberku hnul
žlučí - podle nich film Brno dehonestuje, každodenní život Brňanů předkládá jako směsku nihilismu a zmaru. 
„Pozval jsem třicet nejvtipnějších lidí z Brna a udělali jsme o něm film. Jeho hlavním motivem bylo, že by se něco mělo změnit,“
popsal vznik filmu Čestmír Kopecký, před lety také producent úspěšné komedie Nuda v Brně. Podle Jana Motyčky film není
však ryze brněnský, najít se v něm mohou třeba i obyvatelé Pardubic. „Snažíme se našim fanouškům předložit to nejčerstvější
a nejlepší, ne pouze divácky prověřené, leč několik let staré komedie, jak bývá v letních kinech zvykem, takže je skvělé, že film
Všechno bude fajn uvádíme pouhé dva dny po jeho brněnské premiéře. Navíc klademe při výběru snímků velký důraz i na
kvalitu,“ uvedl Motyčka. Vstup do letního kina je zdarma. Projekce začíná ve 21 hodin. 

Zpět

Návštěvníci letního kina se dočkají dvojitého dobrodružství
TISK , Datum: 05.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  dnes opět promítají pro děti, připravený je animovaný rodinný film s
názvem Kubo a kouzelný meč. Malý chlapec Kubo umí vyprávět příběhy, tato dovednost živí jeho samotného i jeho nemocnou
matku. Příběhy vypráví v nedaleké vesnici, většinou končí se západem slunce. Podle matky se musí domů vrátit ještě před
setměním, jinak ho postihne strašlivá kletba. Jednoho dne to však malý Kubo nestihne, kletba se naplní a Kubo se najednou
stává hrdinou jednoho z vyprávěných příběhů. Dobrodružství zažijí diváci v letním kině i zítra, na plátně spolu budou bojovat
dva superhrdinové.
Promítat se bude akční snímek Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti. Jakého hrdinu svět potřebuje?
Bena Afflecka jako Batmana nebo Henryho Cavilla jako Supermana? Promítání obou filmů začíná ve 21 hodin a vstupné je
zdarma.
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Návštěvníci letního kina se dočkají dvojitého dobrodružství URL
WEB , Datum: 05.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  dnes opět promítají pro děti, připravený je animovaný rodinný film s
názvem Kubo a kouzelný meč.

"Malý chlapec Kubo umí vyprávět příběhy, tato dovednost živí jeho samotného i jeho nemocnou matku. Příběhy vypráví v
nedaleké vesnici, většinou končí se západem slunce. Podle matky se musí domů vrátit ještě před setměním, jinak ho postihne
strašlivá kletba. Jednoho dne to však malý Kubo nestihne, kletba se naplní a Kubo se najednou stává hrdinou jednoho z
vyprávěných příběhů. Dobrodružství zažijí diváci v letním kině i zítra, na plátně spolu budou bojovat dva superhrdinové.
Promítat se bude akční snímek Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti. Jakého hrdinu svět potřebuje? Bena Afflecka jako
Batmana nebo Henryho Cavilla jako Supermana? Promítání obou filmů začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma. Lada
Součková"
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Tipy pro vás: Seminář věnovaný včelím produktům URL
WEB , Datum: 08.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Ve Středním odborném učilišti včelařském - Včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách
v úterý začíná seminář nazvaný „Apiterapie pro každého aneb Včela léčí“.

"Apiterapie je léčba člověka pomocí včel a jejich produktů. Ve prospěch lidského zdraví se využívají veškeré včelí produkty.
Nejznámější je med, ale uplatnění nachází například i mateří kašička, pyl, vosk nebo včelí jed, který působí třeba proti
revmatismu. Známý je propolis, který včely využívají jako desinfekci.
Správní chlapi v letním kině
Pardubice - Russell Crowe a Ryan Gosling se v úterý večer v pardubickém letním kině představí jako Správní chlapi. To je
název akční komedie amerického režiséra Shanea Blacka z roku 2016, kterou dnes ve 21 hodin vedle Tyršových sadů
promítnou organizátoři letního kina. Ryan Gosling hraje soukromého detektiva, který začíná spolupracovat s nájemným
ranařem, kterého ztvárnil Crowe. Společně vyšetřují případ pohřešované dívky a také úmrtí pornohvězdy. Promítání je zdarma.
V synagoze vystaví archeologické nálezy
Jevíčko - Na výstavu s poněkud efemérním názvem V náručí památkové a archeologické péče láká jevíčské muzeum zájemce o
prehistorickou minulost regionu do místní synagogy, která je využívána jako výstavní prostor. Vernisáž s hudebním
vystoupením je naplánovaná na úterní šestou hodinu odpolední. Vystaveny budou nálezy z archeologických výzkumů, které
prováděli pracovníci Regionálního muzea v Litomyšli. Výstava bude návštěvníkům přístupná po dobu čtrnácti dnů.
Chvaletické letní kino nabízí divákům Řachandu
Chvaletice - Letní kino před kulturním domem nabídne v úterý od 21 hodin pohádku Řachanda vyprávějící o rozmazlené
princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném
Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - jak se chováme k
ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Na promítání je vstup zdarma."
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Letní kino
TISK , Datum: 08.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Areál Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů) 

Vstupné zdarma. 

Úterý 8. srpna Správní chlapi 21.00 USA, 2016, 116 min Středa 9. srpna Capí dobrodružství 21.00 USA, 2016, 87 min 

Zpět

Správní chlapi v letním kině
TISK , Datum: 08.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Russell Crowe a Ryan Gosling se dnes večer v pardubickém letním kině představí jako Správní chlapi. To je název
akční komedie amerického režiséra Shanea Blacka z roku 2016, kterou dnes ve 21 hodin vedle Tyršových sadů promítnou
organizátoři letního kina. Ryan Gosling hraje soukromého detektiva, který začíná spolupracovat s nájemným ranařem, kterého
ztvárnil Crowe. 
Společně vyšetřují případ pohřešované dívky a také úmrtí pornohvězdy. Promítání je zdarma. 

Zpět
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Letní kina dnes: v Pardubicích Správní chlapi, v Opatovicích Řachanda URL
WEB , Datum: 08.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Dvě kina, dva filmy. To je dnešní nabídka pro příznivce tradičního letního biografu.

"Russell Crowe a Ryan Gosling se dnes večer v pardubickém letním kině představí jako Správní chlapi. To je název akční
komedie amerického režiséra Shanea Blacka z roku 2016, kterou dnes ve 21 hodin vedle Tyršových sadů promítnou
organizátoři letního kina. Ryan Gosling hraje soukromého detektiva, který začíná spolupracovat s nájemným ranařem, kterého
ztvárnil Crowe. Společně vyšetřují případ pohřešované dívky a také úmrtí pornohvězdy. Promítání je zdarma.Letní kino před
kulturním domem ve Chvaleticích nabídne dnes od 21 hodin pohádku Řachanda, vyprávějící o rozmazlené princezně a dvou
kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde
žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé – jak se chováme k ostatním, tak se
pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Na promítání je vstup zdarma."

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 218 / 302

http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kina-dnes-v-pardubicich-spravni-chlapi-v-opatovicich-rachanda-20170808.html
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 219 / 302

http://www.newtonmedia.eu/


Kulturní tipy: Čápi doručují v kině holčičku URL
WEB , Datum: 09.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kina  dnes opět promítá film pro děti. Na programu je animovaná
komedie Čapí dobrodružství.

"Film vypráví příběh čápů, kteří sice dříve nosili děti, teď však doručují poštu. Nejlepší doručovatel, čáp Junior, ale omylem
zapne přístroj na výrobu dětí, který vytvoří rozkošnou holčičku. Pro Juniora a jeho lidského kamaráda Tulipa začíná souboj s
časem. Musí dítě doručit dřív, než si ho všimne čapí šéf. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma.
Středeční večer bude patřit hudbě
Litomyšl - Smetanův dům pořádá v parku hudební akci s názvem Středa, hudby Vám třeba. Návštěvníkům se představí
svitavská kapela Do větru, která hraje muziku vycházející z písničkářských tradic. Je směsí žánrů rock-folk-funky a latinských
rytmů. Další skupinou, která v programu vystoupí, je kapela Syfon představující jeden z možných přístupů k hardrockové
hudbě. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do Smetanova domu, občerstvení zajišťuje restaurace Karlov.
Do Hlinska dnes za pohádkou
Hlinsko - „Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí? Dva
roztomilí mužíčkové. Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří.
Společně prožívají spoustu veselých a hravých příhod. A… slyšíte? Z chaloupky se ozývá: Vochomůrko vstávej“. Těmito slovy
lákají pořadatelé na dnešní dětské představení Divadla Scéna, které začne v 17 hodin v památkové rezervaci hlineckého
Betléma.
Výstava dinosaurů vezme návštěvníky do druhohor
Pardubice - O víkendu budou moci Pardubáci nahlédnout do doby před více než 200 miliony lety. Putovní výstava dinosaurů
Euro Dino Expo, která se přemístí do prostoru Automatických mlýnů, ukáže svým návštěvníkům, jak naše planeta vypadala v
době druhohor. K vidění budou nejen hýbající se, ale i chodící dinosauři. Děti se na dinosaurovi mohou svézt a jeden z
dinosaurů se bude klubat přímo z vajíčka. Veškeré informace o těchto pradávných tvorech se návštěvníci dozví z promítaného
dokumentárního filmu. Výstava je přístupná v sobotu i v neděli od 10 do 18 hodin."
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 09.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
Čápi doručují v kině holčičku 

Pardubice – Pardubické  letní  kina  dnes opět promítá film pro děti. Na programu je animovaná komedie Čapí dobrodružství.
Film vypráví příběh čápů, kteří sice dříve nosili děti, teď však doručují poštu. Nejlepší doručovatel, čáp Junior, ale omylem
zapne přístroj na výrobu dětí, který vytvoří rozkošnou holčičku. Pro Juniora a jeho lidského kamaráda Tulipa začíná souboj s
časem. Musí dítě doručit dřív, než si ho všimne čapí šéf. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma. 

Zpět

Čápi doručují v letním kině holčičku URL
WEB , Datum: 09.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Pardubické  letní  kina  dnes opět promítá film pro děti. Na programu je animovaná komedie Čapí dobrodružství.

"Film vypráví příběh čápů, kteří sice dříve nosili děti, teď však doručují poštu. Nejlepší doručovatel, čáp Junior, ale omylem
zapne přístroj na výrobu dětí, který vytvoří rozkošnou holčičku. Pro Juniora a jeho lidského kamaráda Tulipa začíná souboj s
časem. Musí dítě doručit dřív, než si ho všimne čapí šéf.
Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma."
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Kulturní tipy: Čápi doručují v kině holčičku URL
WEB , Datum: 09.08.2017 , Zdroj: denik.cz , Autor: Autor: Redakce
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubické  letní  kina  dnes opět promítá film pro děti. Na programu je animovaná
komedie Čapí dobrodružství.

Film vypráví příběh čápů, kteří sice dříve nosili děti, teď však doručují poštu. Nejlepší doručovatel, čáp Junior, ale omylem
zapne přístroj na výrobu dětí, který vytvoří rozkošnou holčičku. Pro Juniora a jeho lidského kamaráda Tulipa začíná souboj s
časem. Musí dítě doručit dřív, než si ho všimne čapí šéf. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma. 
Středeční večer bude patřit hudběLitomyšl - Smetanův dům pořádá v parku hudební akci s názvem Středa, hudby Vám třeba.
Návštěvníkům se představí svitavská kapela Do větru, která hraje muziku vycházející z písničkářských tradic. Je směsí žánrů
rock-folk-funky a latinských rytmů. Další skupinou, která v programu vystoupí, je kapela Syfon představující jeden z možných
přístupů k hardrockové hudbě. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do Smetanova domu, občerstvení zajišťuje
restaurace Karlov. 
Do Hlinska dnes za pohádkouHlinsko - „Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod mechem a kapradím stojí pařezová
chaloupka. A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek a Vochomůrka.
Radostně spolu hospodaří. Společně prožívají spoustu veselých a hravých příhod. A… slyšíte? Z chaloupky se ozývá:
Vochomůrko vstávej“. Těmito slovy lákají pořadatelé na dnešní dětské představení Divadla Scéna, které začne v 17 hodin v
památkové rezervaci hlineckého Betléma. 
Výstava dinosaurů vezme návštěvníky do druhohorPardubice - O víkendu budou moci Pardubáci nahlédnout do doby před
více než 200 miliony lety. Putovní výstava dinosaurů Euro Dino Expo, která se přemístí do prostoru Automatických mlýnů,
ukáže svým návštěvníkům, jak naše planeta vypadala v době druhohor. K vidění budou nejen hýbající se, ale i chodící
dinosauři. Děti se na dinosaurovi mohou svézt a jeden z dinosaurů se bude klubat přímo z vajíčka. Veškeré informace o těchto
pradávných tvorech se návštěvníci dozví z promítaného dokumentárního filmu. Výstava je přístupná v sobotu i v neděli od 10
do 18 hodin. 
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
Příběh rychlého občerstvení v kině 

Pardubice – V Pardubickém letním kině dnes promítnou životopisné drama Zakladatel, které vypráví příběh zakladatele řetězce
s rychlým občerstvením McDonald. 
Ray Kroc, jehož si zahrál Michael Keaton, dostal v roce 1954 od bratrů, kteří provozovali malou restauraci na hamburgery,
objednávku na šest mixérů pro výrobu mléčného šejku. To ho zaujalo a rozhodl se, že objednávku vyřídí osobně. V tu chvíli se
začal psát příběh jedné z největších sítí rychlého občerstvení. Promítání začíná ve 21 hodin. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Dušan Klein zítra uvede nejnovější Básníky URL
WEB , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Letní kino v pátek nabídne poslední, šestý příběh ze série Básníků nazvaný Jak básníci čekají na zázrak. Projekci
snímku uvede v Pardubickém letním kině sám jeho režisér Dušan Klein.

"„Režisér Klein jako jeden z několika mála předních českých režisérů Pardubické  letní  kino  dosud nenavštívil. Proto bych ho
rád potěšil mimořádnou diváckou návštěvností, tak, aby se do Pardubic rád vracel, tak jako mnozí jeho kolegové,“ řekl Jan
Motyčka, promotér Pardubického  letního  kina . V letním kině v Pardubicích své filmy již představili, například režiséři Juraj
Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk
Zelenka, Dan Přibáň, Jan Chicago Novák a další. Hlavním aktérům Básníků, Štěpánovi a Kendymu, je v nejnovějším příběhu už
padesát a cítí, že by měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání. A jak je známo, zázrakům je třeba
pomáhat. Kendy už má plné zuby reklam a jako buldok jde za svým snem o natočení celovečerního filmu. Štěpán dělá zástupce
primáře v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Štěpánovou největší starostí je však jeho třináctiletý syn
Junior, kterého po smrti Aničky-Zrzečky vychovává sám.
Páteční projekce za účasti režiséra Dušana Klein začíná v letním kině ve 21 hodin. 
Kromě Pardubického  letního  kina  promítají v pátek i další kina v okolí Pardubic. V Holicích promítnou ve 22 hodin na
parkovišti u Kulturního domu Holice rodinnou komedii Já kocour, která vypráví příběh bohatého Toma Branda, který si přes
práci nenachází čas na svou rodinu. K narozeninám své dceři kupuje kocoura, který mu náhle změní život.
To ve Chvaleticích se mohou diváci těšit na romantickou komedii Všechno nebo nic. Od 21 hodin se před domem kultury na
plátně objeví kamarádky Linda s Vandou, které spolu mají knihkupectví. V něm pracuje i citlivý a introvertní gay Edo, který
touží po lásce na celý život. Nakonec této partičce zkříží cestu parta mužů a vše dopadá jinak, než očekávali."
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Kulturní tipy: Příběh rychlého občerstvení v kině URL
WEB , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině ve čtvrtek promítnou životopisné drama Zakladatel, které
vypráví příběh zakladatele řetězce s rychlým občerstvením McDonald.

"Ray Kroc, jehož si zahrál Michael Keaton, dostal v roce 1954 od bratrů, kteří provozovali malou restauraci na hamburgery,
objednávku na šest mixérů pro výrobu mléčného šejku. To ho zaujalo a rozhodl se, že objednávku vyřídí osobně. V tu chvíli se
začal psát příběh jedné z největších sítí rychlého občerstvení. Promítání začíná ve 21 hodin.
Přiblíží práci kronikáře města
Moravská Třebová - Během další z řady pravidelných muzejních přednášek, které probíhají každý měsíc, přiblíží František
Matoušek, co všechno obnáší práce městského kronikáře. Návštěvníci letos v pořadí už osmé přednášky se rovněž dozvědí, o
čem se píše v městských kronikách. Přednášející František Matoušek, sám dlouholetý městský kronikář, ve svém vyprávění
neopomene zmínit řadu osobních postřehů ze své práce. Přednáška se koná ve čtvrtek od šesti večer v kinosále muzea.
V náručí památkové péče
Jevíčko - Panelovou výstavu zapůjčenou pardubickým Národním památkovým ústavem a doplněnou o archeologické nálezy ze
záchranného výzkumu, který proběhl před sedmi lety při rekonstrukci Palackého náměstí, mohou od středečního podvečera
lidé navštívit v jevíčské synagoze. Panelová část přináší informace o městských památkových rezervacích a zónách
Pardubického kraje. V archeologické části jsou, kromě nálezů z výzkumu, které představují především keramiku z přelomu 14. a
15. století, na výstavě k vidění kamnové kachle, bronzový depot z muzejních sbírek a replika bronzového meče. Výstava potrvá
až do konce srpna."
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Sportovní park Pardubice: 50 disciplín pro všechny generace URL
WEB , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Miroslav Hruban , RU / den: 68 220
Na devět dní se pardubický park Na Špici promění v jedno velké sportoviště. Od 12. do 20. srpna ho zaplní 16 stálých a 7
variabilních stanovišť, kde si zájemci vyzkouší asi 50 druhů různých sportů. Projektový manažer Sportovního parku Pavel Stara
přišel do studia s pozvánkou pro posluchače.

I letos budou držitelé hrací karty, kterou lze zakoupit přímo na místě nebo v infocentru u Zelené brány, sbírat záznamy o
splnění jednotlivých disciplín. Za zdolání 12 sportovních stanovišť získají diplom, za sportování na 16 stanovištích rovnou
krásnou dřevěnou medaili. Hrací karta přináší držitelům i další výhody jako volný vstup na kvalifikaci na Velkou pardubickou. 
Sport od rána do večera 
Každodenní program parku začne v 9 hodin, ale nedočkaví zájemci se můžou zapojit do ranní rozcvičky nazvané „Vstávejte s
parkem“, která startuje už v 8 hodin. Samotná stanoviště se budou uzavírat již v 18 hodin. Následovat bude část nazvaná
„Usínejme s parkem“. Ta se bude konat každý večer od 18:30 hodin a určena bude zejména rodičům s dětmi. 
Ve Sportovním parku bude možné vyzkoušet snad každý známý sport, od plavání přes kick box až po míčové hry. Ale zájemci
se můžou zapojit i do stále populárnějšího paddle boardingu a dalších méně obvyklých disciplín. 
Nejenom sportovní vyžití 
V době konání Sportovního parku Pardubice se zároveň bude ve městě dít celá řada kulturních a společenských akcí. Hned
první víkend se bude konat Festival chutí, vůní a řemesel a FRIENDS FEST. Závěrečný víkend bude patřit velkému folkovému
festivalu Pernštejnská fortuna a III. kvalifikaci na Velkou pardubickou. 
Každý večer v průběhu konání akce bude možné příjemně zakončit sledováním filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn.
Těšte se znovu na různé workshopy a exhibice, koncerty i animační programy. Součástí akce je i letos masový běh a in-line
bruslení, streetbalový turnaj a další sportovní i jiné aktivity. 
Slavnostní zahájení Sportovního parku bude už v pátek 11. Srpna od 18:30 hodin v areálu zámku Pardubice, kde na
návštěvníky čeká vystoupení Vem Camará capoeira Pardubice a pak budou následovat koncerty skupin Plující a Sabrage. 
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Sportovní park Pardubice: 50 disciplín pro všechny generace URL
WEB , Datum: 10.08.2017 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , Autor: Miroslav Hruban , RU / den: 39 562 , Rubrika: mamehosty
Na devět dní se pardubický park Na Špici promění v jedno velké sportoviště. Od 12. do 20. srpna ho zaplní 16 stálých a 7
variabilních stanovišť, kde si zájemci vyzkouší asi 50 druhů různých sportů. Projektový manažer Sportovního parku Pavel Stara
přišel do studia s pozvánkou pro posluchače.

I letos budou držitelé hrací karty, kterou lze zakoupit přímo na místě nebo v infocentru u Zelené brány, sbírat záznamy o
splnění jednotlivých disciplín. Za zdolání 12 sportovních stanovišť získají diplom, za sportování na 16 stanovištích rovnou
krásnou dřevěnou medaili. Hrací karta přináší držitelům i další výhody jako volný vstup na kvalifikaci na Velkou
pardubickou.Sport od rána do večeraKaždodenní program parku začne v 9 hodin, ale nedočkaví zájemci se můžou zapojit do
ranní rozcvičky nazvané „Vstávejte s parkem“, která startuje už v 8 hodin. Samotná stanoviště se budou uzavírat již v 18 hodin.
Následovat bude část nazvaná „Usínejme s parkem“. Ta se bude konat každý večer od 18:30 hodin a určena bude zejména
rodičům s dětmi.Ve Sportovním parku bude možné vyzkoušet snad každý známý sport, od plavání přes kick box až po míčové
hry. Ale zájemci se můžou zapojit i do stále populárnějšího paddle boardingu a dalších méně obvyklých disciplín.Nejenom
sportovní vyžitíV době konání Sportovního parku Pardubice se zároveň bude ve městě dít celá řada kulturních a
společenských akcí. Hned první víkend se bude konat Festival chutí, vůní a řemesel a FRIENDS FEST. Závěrečný víkend bude
patřit velkému folkovému festivalu Pernštejnská fortuna a III. kvalifikaci na Velkou pardubickou. Každý večer v průběhu konání
akce bude možné příjemně zakončit sledováním filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn. Těšte se znovu na různé
workshopy a exhibice, koncerty i animační programy. Součástí akce je i letos masový běh a in-line bruslení, streetbalový turnaj
a další sportovní i jiné aktivity.Slavnostní zahájení Sportovního parku bude už v pátek 11. Srpna od 18:30 hodin v areálu
zámku Pardubice, kde na návštěvníky čeká vystoupení Vem Camará capoeira Pardubice a pak budou následovat koncerty
skupin Plující a Sabrage.Denní program Sportovního parku Pardubice (12. – 20. Srpen 2017)08:00 až 09:00 Vstáváme s
parkem 09:00 až 18:00 Otevření parku (15 stálých sportovišť, 7 variabilních sportovišť, Science point)18:30 až 19:30 Usínáme
s parkemPoslechněte si celý pořad
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Do letního kina dorazí režisér série Básníků Dušan Klein
TISK , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Pardubické  letní  kino  Pernštejn už během své dvanáctileté existence přivítalo řadu známých filmařů. Jeden z
těch nejznámějších dorazí ke zdymadlu dnes večer. Přijede režisér známé ságy o Básnících Dušan Klein. „Svůj film uvede muž,
jehož životní příběh by sám o sobě vydal na napínavý thriller. Přežil pobyt v terezínském ghettu, normalizační zákazy, emigraci i
návrat z ní, přesto neztratil optimismus a lásku k životu a jako jediný obohatil dějiny tuzemské kinematografie o kompletní
filmovou hexalogii,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka s tím, že Klein přijíždí do pardubického kina poprvé a osobně
uvede (zatím) poslední díl série o „básnících“ s názvem Jak básníci čekají na zázrak. 
Básnická hexalogie je na české poměry unikát. Jednotlivé díly provázejí tuzemské publikum už pětatřicet let přes veškeré
společenské i politické změny a stárnou s ním, a tak je diváci milují. „Proto stojí za to vypravit se v pátek večer do kina na film a
zároveň se setkat s jejich inspirativními, zajímavými a nestárnoucími duchovními otci,“ dodal Motyčka. Vstup je zdarma.
Projekce začíná ve 21 hodin. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

Do letního kina u zdymadla dorazí režisér Básníků Dušan Klein URL
WEB , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , RU / den: 25 000
Pardubické  letní  kino  Pernštejn už během své dvanáctileté existence přivítalo řadu známých filmařů. Jeden z těch
nejznámějších dorazí ke zdymadlu dnes večer. Přijede režisér známé ságy o Básnících Dušan Klein.

„Svůj film uvede muž, jehož životní příběh by sám o sobě vydal na napínavý thriller. Přežil pobyt v terezínském ghettu,
normalizační zákazy, emigraci i návrat z ní, přesto neztratil optimismus a lásku k životu a jako jediný obohatil dějiny tuzemské
kinematografie o kompletní filmovou hexalogii,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. 
Klein podle něj přijíždí do pardubického kina poprvé a osobně uvede zatím poslední díl série o „básnících“ s názvem Jak
básníci čekají na zázrak. 
Básnická hexalogie je na české poměry unikát. Jednotlivé díly provázejí tuzemské publikum už pětatřicet let přes veškeré
společenské i politické změny a stárnou s ním, a tak je diváci milují. 
„Proto stojí za to vypravit se v pátek večer do kina na film a zároveň se setkat s jejich inspirativními, zajímavými a nestárnoucími
duchovními otci,“ dodal Motyčka. Vstup je zdarma. Projekce začíná ve 21 hodin. 
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Na programu je Všechno nebo nic i rodinná komedie Já kocour
TISK , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Holice, Chvaletice– Kromě Pardubického  letního  kina , které večer uvede snímek Jak básníci čekají na zázrak, promítají dnes
i další kina v okolí Pardubic. V Holicích promítnou ve 22 hodin na parkovišti u Kulturního domu Holice rodinnou komedii Já
kocour, která vypráví příběh bohatého Toma Branda, který si přes práci nenachází čas na svou rodinu. K narozeninám své
dceři kupuje kocoura, který mu náhle změní život. To ve Chvaleticích se mohou diváci těšit na romantickou komedii Všechno
nebo nic. Od 21 hodin se před domem kultury na plátně objeví kamarádky Linda s Vandou, které spolu mají knihkupectví. V
něm pracuje i citlivý a introvertní gay Edo, který touží po lásce na celý život. Nakonec této partičce zkříží cestu parta mužů a
vše dopadá jinak, než očekávali. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Režisér Básníků Klein do letního kina nedorazí, areál zatopila bouře URL
WEB , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubické  letní  kino  Pernštejn už během své dvanáctileté existence přivítalo řadu známých filmařů. Jeden z těch
nejznámějších měl ke zdymadlu dnes zamířit večer. Jenže vše je nakonec jinak.

„Přes veškeré dlouhodobé přípravy a oboustranné těšení někdy věci nedopadnou tak, jak je plánujeme, a některé okolnosti
jsou nepřekonatelné. Platí to hlavně pro rozmary počasí, které dnes bohužel způsobily, že dlouhodobě připravovaná návštěva
delegace tvůrců k filmu Jak básníci čekají na zázrak se nakonec neuskuteční,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.

V době odjezdu režiséra Dušana Kleina řádila nad Prahou prudká bouře, která se postupně posunula směrem k Pardubicím.
Silný déšť, který ji doprovázel, stihl zatopit i letní kino, takže od 21 hodin neproběhne ani samotné promítání. Chystaná
slavnostní projekce filmu se přesouvá na začátek září, čímž dojde k prodloužení konání letního kina.

„Termín bude včas oznámen. Provozovatelé Pardubického  letního  kina  se omlouvají a na všechny filmové fanoušky i na
počasí bez deště se těší už zítra,“ dodal Motyčka.

Klein měl do pardubického kina dorazit poprvé a osobně uvést zatím poslední díl série o „básnících“ s názvem Jak básníci
čekají na zázrak. 

Básnická hexalogie je na české poměry unikát. Jednotlivé díly provázejí tuzemské publikum už pětatřicet let přes veškeré
společenské i politické změny a stárnou s ním, a tak je diváci milují. 
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
V letním kině se čeká na zázrak 

Pardubice – Dnes na diváky Pardubického  letního  kina  jako každý pátek čeká česká tvorba. Tentokrát organizátoři na
plátně vedle Tyršových sadů představí snímek Jak básníci čekají na zázrak, který uvede samotný režisér Dušan Klein. Štěpán,
Kendy a Karas zůstávají i po dvanácti letech nerozlučnými přáteli, smysl pro humor a sebeironie z nich za ta léta nevyprchala,
přidává se k nim však skepse. Ve svých padesáti letech chtějí dát životu nějaký řád a splnit si své touhy a přání. Promítání
začíná ve 21 hodin. 

Zpět

Kulturní tipy: V letním kině se čeká na zázrak URL
WEB , Datum: 11.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Dnes na diváky Pardubického  letního  kina  jako každý pátek čeká česká tvorba.
Tentokrát organizátoři na plátně vedle Tyršových sadů představí snímek Jak básníci čekají na zázrak, který uvede samotný
režisér Dušan Klein.

"Štěpán, Kendy a Karas zůstávají i po dvanácti letech nerozlučnými přáteli, smysl pro humor a sebeironie z nich za ta léta
nevyprchala, přidává se k nim však skepse. Ve svých padesáti letech chtějí dát životu nějaký řád a splnit si své touhy a přání.
Promítání začíná ve 21 hodin.
Jaroměřice rozvíří karnevalové veselí
Jaroměřice - Především pro děti je na páteční odpoledne naplánován letní karneval. Pestrý zábavný program plný různých
soutěží, který organizátoři připravili, rovněž zpestří vystoupení Klaunfamilie. Při veselém odpoledni nebude samozřejmě chybět
ani občerstvení. Akce bude doplněna výstavou výtvarných prací z týdenního kurzu kreslení s Britt Marie Pazdírek, který
probíhal od tohoto pondělí. Karnevalová zábava se rozběhne od páté hodiny odpolední v areálu centra života a podnikání.
Dožínky pro děti
Licibořice - Babiččin dvoreček hostí v sobotu 12. srpna po celý den akci Dožínky pro děti - čekají vás zábavné úkoly a tvoření s
obilím."
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 15.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
Týpci a zbraně v letním kině 

Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  dnes promítnou komedii Týpci a zbraně. Film amerického režiséra
Todda Phillipse vypráví skutečný příběh dvou přátel, kterým se během války v Iráku podaří využít iniciativy americké vlády na
zakázky malým firmám. Rychle zbohatnou, ale brzy zjistí, že výhodné obchodování nemá s americkou vládou vlastně nic
společného. V hlavních rolích hrají Miles Teller a Jonah Hill. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné na něj je zdarma. 

Zpět

Park Na Špici opět po roce žije sportem
TISK , Datum: 15.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 11 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616
Loňský Olympijský park Pardubice 2016 navštívilo během tří týdnů 374 tisíc návštěvníků, z toho 66 procent přijelo z jiných
měst. V Pardubicích se tak oživil cestovní ruch, který je v letních měsících jinak slabší, a prakticky okamžitě se začalo uvažovat
o zopakování této úspěšné akce. A nezůstalo pouze u teoretizování. Již letos si na stejném místě můžete od 12. do 20. 
srpna užít devět dní plných sportu a zábavy. 
S Deníkem jsme se do parku Na Špici vydali hned první víkend a na vlastní kůži se podívali na to, co si Sportovní park
Pardubice pro návštěvníky přichystal. 
Pardubice – Je sobota ráno a spolu s Deníkem směřujeme do oblíbeného parku Na Špici, který se na celých devět dní
proměnil v jedno velké sportoviště. Páteční propršené počasí je již minulostí a nad parkem začíná hřát sluníčko. Šestnáct
stálých a sedm variabilních sportovišť je tak připraveno, aby se zde představilo více než šest desítek pardubických sportovních
klubů a na 50 různých druhů sportů. „Nejde tady o to podávat špičkové výkony, být nejrychlejší. 
Jde o poznání lásky ke sportu, radosti z pohybu. 
To je posláním Sportovního parku Pardubice. To je jeho úkolem a za to mu budu vděčný,“ sděluje primátor města Pardubic
Martin Charvát. 
Park a jeho aktivity jsou mířené převážně na děti, které zde budou moci zjistit, jaký sport je jim šitý na míru, který by je mohl
naplňovat a kdo ví, třeba v něm v budoucnu budou naši republiku díky této příležitosti reprezentovat. 
Své si najdou ale také dospělí, mají zde možnost vyzkoušet si aktivity, po kterých už nějakou dobu pokukují, ale zatím si je
nemohli blíže osahat, nebo jednoduše ukáží, jak mají natrénováno. „V loňském roce se ukázalo, že v průměru o víc než třetinu
narostl zájem o sportování. 
Posílily se řady jak tradičních sportů, tak stoupl zájem především o ty méně známé. Judo hlásilo plno prakticky okamžitě,
naplnila se ale také atletika, capoeira nebo kinball,“ říká mluvčí města Pardubic Alexandra Tušlová. 

HRACÍ KARTY 

V rámci loňského Olympijského parku Pardubice 2016 si děti mohly odnést také diplomy a medaile – ty obdržely za určitý počet
splněných stanovišť. A oceňuje se i letos, což dokazují děti pobíhající od stanoviště ke stanovišti. Za splnění připravených
úkolů čeká totiž na malé i velké sportovce diplom, pro velké nadšence pak budou připraveny také medaile. Proto neváhejte a
vyzvedněte si svoji hrací kartu. Ale pozor, stanoviště nejsou pouze v parku Na Špici, ale také v prostředí zámku. Kam jinam
přece umístit třeba takovou lukostřelbu. 

SPORTOVNÍ VYŽITÍ 

Každodenní program parku startuje v 9 hodin. Přišli jsme však o hodinu dříve, abychom se podívali, kolik ranních ptáčat se
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dostaví na ranní rozcvičku v podobě programu Vstáváme s parkem, s nímž se návštěvníci budou moci probouzet již od 8 hodin.
Není to však jen o nějakém protažení, ráno jsou na programu různé formy cvičení, například kruhový a funkční trénink, power
jóga, Zdravá záda či pilates. 
A co všechno si budete moci vyzkoušet v průběhu každého dne? Těšit se můžete na celou škálu sportů, od vodních přes
atletiku až k těm kolektivním. Pořadatelé vsadili nejen na ověřené sporty, jako jsou fotbal, basketbal, hokejbal, volejbal, softball
či nohejbal, ale k vyzkoušení se nabízí i ragby či kinball. Projet se můžete na segwayi, dvoukolovém elektrickém dopravním
prostředku pro jednu osobu využívajícímu ke svému pohybu dynamické stabilizace v segway areně. K vyzkoušení dále lákají
nejrůznější atletické disciplíny, jóga, lukostřelba nebo paintball. 
Hitem letošního léta, který nechybí ani ve sportovním parku, je paddleboarding. 
Jedná se o vodní sport, při kterém jezdec na prkně podobném surfovému longboardu používá k pohybu vpřed dlouhé pádlo.
Člověk při něm rovnoměrně zapojuje celé tělo, zlepší smysl pro rovnováhu a fyzickou kondici. Vodu po této zkušenosti
nemusíte vůbec opouštět, je zde připraveno i samotné plavání, vodní slalom na kanoi nebo potápění. „Vodní sporty měly v
loňském roce ohromný úspěch, ten očekáváme i letos, pokud nám bude přát počasí, tak doufejme,“ dodává Alexandra
Tušlová. A již po prvních dvou dnech je jasné, že park bude slavit úspěch i letos. „Je opět nabito, tolik dětí, máme obrovskou
radost, vypadá to tu stejně jako loni,“ zakončuje Alexandra Tušlová. 
Stanoviště se budou uzavírat vždy v 18 hodin. To ale ještě není úplný konec. Každý večer od 18.30 hodin totiž následuje ještě
Usínáme s parkem. 

VĚDA A DALŠÍ AKCE 

Jak jsme postupným procházením sportovního parku zjistili, akce není pouze o sportech. Dostává zde opět prostor i věda.
Univerzita Pardubice si připravila speciální populárně-naučný program s atraktivními vědeckými a technickými interaktivními
demonstracemi, který si můžete užít na stanovišti Science Point. Po celou dobu trvání parku se zde vystřídá nepřeberné
množství vědců i vysokoškoláků z Univerzity Pardubice. Ti nejpovolanější vás tak provedou světem moderní vědy hravou a
zážitkovou formou, přiblíží zajímavosti kolem nás prostřednictvím zábavných a poučných ukázek, kvízů a demonstrací z
nejrůznějších oborů – chemie, dopravy, elektrotechniky a robotiky. Nenechte si Science Point ujít, nejen, že si zde na chvilku
oddechnete od celodenního sportování, navíc se dozvíte spoustu nových věcí. Neméně přitažlivé jsou pro návštěvníky také
ukázky z oblasti snahy o ulehčení života hendikepovaným. 
Loňský olympijský park však nerozzářil pouze park Na Špici a přilehlý zámek, ale celé město Pardubice. 
I tentokrát máte možnost zúčastnit se celé řady kulturních a společenských akcí, které se konají právě v době sportovního
parku. 
Hned první víkend odstartoval Festival chutí, vůní a řemesel. Kromě vystoupení Big Bandu Chrudim, improvizátorů Paleťáci,
loutkářského souboru či Lovesong Orchestry – nejzábavnější dechovky současnosti a dalších se návštěvníci účastnili
stánkových workshopů. Nechyběly ani informace o samotných výrobcích. Sobota 12. srpna dále patřila Friends Festu,
přátelskému festivalu plnému Ameriky. Každý večer je navíc možné zakončit den v poklidu při sledování filmů v Pardubickém
letním kině Pernštejn. 
Své místo na akci mají stejně jako loni Služby města Pardubic. Po vzoru z minulého ročníku tu v rámci akce Zažij město 2
zaměstnanci SmP připravili nejrůznější atrakce a řadu činností v podobě soutěží jako pexeso s motivy technických služeb,
poznávání značek a další. Připravené bylo kreslení na dřevo, třídění odpadu či virtuální realita. Dětem se tak opět snaží
zábavnou formou přiblížit, co vše je náplní jejich každodenní práce. 
Ve středu 16. srpna si pak nenechte ujít autogramiádu českého vodního slalomáře a kajakáře závodícího v kategorii K1 a
medailisty ME, MS a OH Jiřího Prskavce. S Foxconnem si pak v sobotu 19. srpna budete moci vyzkoušet masový orientační
běh. 
Závěrečný víkend bude patřit velkému folkovému festivalu Pernštejnská fortuna a III. kvalifikaci na Velkou pardubickou, na
kterou můžete s hrací kartou zdarma. Program je opravdu pestrý, těšte se znovu na různé workshopy a exhibice, koncerty či
animační programy. Součástí akce je streetbalový turnaj a další aktivity. 
Nenechte si tento jedinečný projekt ujít a přijďte se přesvědčit sami, neboť v Pardubicích sportují všichni. 

Pořiďte si svou hrací kartu a vyzkoušejte 
si řadu sportovních aktivit 

• Hrací karta je časově neomezená a její součástí jsou QR kód, klíčenka a mapa areálu parku. Na mapě jsou vyznačena stálá i
dočasná stanoviště prezentovaných sportů. 
• Hrací kartu za 80 korun je možné sehnat v Turistickém informačním centru Pardubice u Zelené brány, během konání akce
(12. – 20. 8.) také na infopointu v parku Na Špici, na pokladně u Automatických mlýnů. 
• Aktivní senioři starší 65 let, kteří si chtějí zasportovat, si mohou svou kartu zakoupit za zvýhodněnou cenu 30 korun. 
Stačí předložit doklad totožnosti s informací o roku narození. 

Foto autor:   Foto: Tomáš Kubelka
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LEGO Batman bojuje v „letňáku“
TISK , Datum: 16.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Po oblíbeném filmu LEGO příběh se nyní dočkala vlastního zfilmování i jedna z nejoblíbenějších komiksových
postav. Dnes se děti v Pardubickém letním kině u Tyršových sadů dočkají animované komedie LEGO Batman film, kde známá
komiksová postava zachraňuje město Gotham a brání tomu, aby vládu nad ním převzal Joker, který nemá v plánu nic dobrého.
Batman se musí rozhodnout, zda pro záchranu města rozšíří svůj tým. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Letní kino ustoupilo počasí i stížnostem
TISK , Datum: 17.08.2017 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 1 , Vytištěno: 1 740 , Čtenost: 12 131 , Rubrika: Titulní strana
Promítání pod širým nebem láká, ale déšť rozhoduje.

Chrudimsko, Pardubicko –

„Počasí stojí za nic,“ stýskají si někteří provozovatelé letních kin i oslovení diváci. Ostatně, jsou to právě atmosferické jevy,
které mají poslední slovo, zda se bude promítat, či nikoli. A větru ani dešti se porušit nedá.
„Když je pěkně, minimálně tisícovka diváků je jistá,“ poznamenává promotér Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan
Motyčka s tím, že není neobvyklé, že hlediště zaplní i dvojnásobek milovníků filmu.
„Když prší, nepromítáme, nejhorší jsou ale ty večery, kdy už to vypadá, že bude pršet, těsně před promítáním se vyčasí a do
kina přijde promile diváků,“ komentuje nešvary počasí Jan Motyčka s tím, že stačí, aby sprchlo přes den a volná místa v kině
rapidně přibývají. „Za film a personál přitom platíme tak jako tak, žádná finanční úspora to pro nás není,“ dodává promotér.
Obecně ale platí, že pokud je hezky, areály letních kin na Pardubicku i Chrudimsku se diváky zaplní. V Proseči však dešti
ustoupili.

...3 V Proseči letní kino ustoupilo počasí i stížnostem

Z titulky

Letní kino v prosečských Rychtářových sadech nepromítalo dlouho. Nestálé počasí a další faktory způsobily, že se promítání
přesunulo zpátky pod střechu do místní sokolovny.
„Projekce v Rychtářových sadech byly úspěšné a lidem se líbily, jenže jsme už dvě promítání zrušili kvůli počasí a výhledově to
nevypadá, že by se zlepšilo,“ vysvětluje důvody prosečský starosta Jan Macháček s tím, že za film musí město zaplatit, ať už se
na plátně objeví, či nikoliv.
Úspora financí nebyl jediný důvod. Městu chyběli dobrovolníci, kteří by pomohli se stavbou a následným rozložením plátna a
hlediště.
„Na každou projekci potřebujeme sehnat šest lidí, kteří by nám pomohli, ale počet dobrovolníků ustavičně klesal,“
poznamenává Jan Macháček.
K tomu všemu se přidaly i stížnosti několika místních obyvatel, že je promítání ruší, což starosta okomentoval slovy, že to nebyl
rozhodující důvod, ale ona pověstná poslední kapka.

FILMOVÝ PODZIM

Milovníci filmu z Proseče i okolí si tak sice už neužijí romantiku pod hvězdami, ale ochuzení také nebudou. V sokolovně jim
zážitek vykompenzuje mnohem kvalitnější, prostorový zvuk.
„Jako poděkování našim divákům jsme na poslední tři měsíce roku domluvili hned osmnáct snímků, mezi nimiž nebudou chybět
lahůdky jako poslední Piráti z Karibiku nebo novinka Jana Svěráka Po strništi bos,“ dodává starosta.

POPRVÉ A S ÚSPĚCHEM

Diváckému zájmu se těší i například filiálka Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které letos poprvé promítá v
hrochovotýneckém zámeckém parku, a to každou středu. Pokud to tedy počasí dovolí.
„Věřím, že jsme zde dali vzniknout pěkné tradici,“ komentuje zdejší projekce Jan Motyčka. Starosta Hrochova Týnce Petr
Schejbal je také spokojený. „Diváci zájem mají a doufám, že se u nás bude promítat i příští rok, ale bude to otázka financí a
zařazení do našich kulturních akcí,“ říká starosta.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   Ilustrační foto: Jan Motyčka
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Letní kino ustoupilo počasí i stížnostem URL
WEB , Datum: 17.08.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Lukáš Vaníček , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Chrudimsko
Chrudimsko, Pardubicko – „Počasí stojí za prd,“ stýskají si někteří provozovatelé letních kin i oslovení diváci. Ostatně, jsou to
právě atmosferické jevy, které mají poslední slovo, zda se bude promítat, či nikoli. A větru ani dešti se porušit nedá.

"„Když je pěkně, minimálně tisícovka diváků je jistá,“ poznamenává promotér Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan
Motyčka s tím, že není neobvyklé, že hlediště zaplní i dvojnásobek milovníků filmu. „Když prší, nepromítáme, nejhorší jsou ale ty
večery, kdy už to vypadá, že bude pršet, těsně před promítáním se vyčasí a do kina přijde promile diváků,“ komentuje nešvary
počasí Jan Motyčka s tím, že stačí, aby sprchlo přes den a volná místa v kině rapidně přibývají.
„Za film a personál platíme tak jako tak, žádná finanční úspora to pro nás není,“ poznamenává ještě promotér. 
Zájem by byl
Obecně ale platí, že pokud je hezky, areály letních kin na Pardubicku i Chrudimsku se diváky zaplní. V Proseči však dešti
ustoupili. 
Letní kino v prosečských Rychtářových sadech nepromítalo dlouho. Nestálé počasí a další faktory způsobily, že se promítání
přesunulo zpátky pod střechu do místní sokolovny. 
„Projekce v Rychtářových sadech byly úspěšné a lidem se líbily, jenže jsme už dvě promítání zrušili kvůli počasí a výhledově to
nevypadá, že by se zlepšilo,“ vysvětluje důvody ústupu prosečský starosta Jan Macháček s tím, že za film musí město zaplatit
až už se na plátně objeví, či nikoliv. 
Úspora financí nebyl jediný důvod. Městu chyběli dobrovolníci, kteří by pomohli se stavbou a následným rozložením plátna a
hlediště. 
„Na každou projekci potřebujeme sehnat šest lidí, kteří by nám pomohlo, ale počet dobrovolníků ustavičně klesal,“
poznamenává Jan Macháček.
K tomu všemu se přidaly i stížnosti několika místních obyvatel, že je promítání ruší, což starosta okomentoval slovy, že to nebyl
rozhodující důvod, ale ona pověstná poslední kapka.
FILMOVÝ PODZIM
Milovníci filmu z Proseče i okolí si tak sice už neužijí romantiku pod hvězdami, ale ochuzení také nebudou. V sokolovně jim
zážitek vykompenzuje mnohem kvalitnější, prostorový zvuk. 
„Jako poděkování našim divákům jsme na poslední tři měsíce roku domluvili hned osmnáct snímků, mezi nimiž nebudou chybět
lahůdky jako poslední Piráti z Karibiku nebo novinka Jana Svěráka Po strništi bos,“ dodává starosta. 
POPRVÉ A S ÚSPĚCHEM
Diváckému zájmu se těší i například filiálka Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které letos poprvé promítá v
hrochovotýneckém zámeckém parku, a to každou středu. Pokud to tedy počasí dovolí. „Věřím, že jsme zde dali vzniknout pěkné
tradici,“ komentuje zdejší projekce Jan Motyčka. Starosta Hrochova Týnce Petr Schejbal je také spokojený.
„Diváci zájem mají a doufám, že se u nás bude promítat i příští rok, ale bude to otázka financí a zařazení do našich kulturních
akcí,“ říká starosta."
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V Proseči letní kino ustoupilo počasí URL
WEB , Datum: 17.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Chrudimsko, Pardubicko – Promítání pod širým nebem láká, ale déšť rozhoduje.

"„Počasí stojí za nic,“ stýskají si někteří provozovatelé letních kin i oslovení diváci. Ostatně, jsou to právě atmosferické jevy,
které mají poslední slovo, zda se bude promítat, či nikoli. A větru ani dešti se porušit nedá. „Když je pěkně, minimálně tisícovka
diváků je jistá,“ poznamenává promotér Pardubického  letního  kina  Pernštejn Jan Motyčka s tím, že není neobvyklé, že
hlediště zaplní i dvojnásobek milovníků filmu. „Když prší, nepromítáme, nejhorší jsou ale ty večery, kdy už to vypadá, že bude
pršet, těsně před promítáním se vyčasí a do kina přijde promile diváků,“ komentuje nešvary počasí Jan Motyčka s tím, že stačí,
aby sprchlo přes den a volná místa v kině rapidně přibývají.
„Za film a personál přitom platíme tak jako tak, žádná finanční úspora to pro nás není,“ dodává promotér. Obecně ale platí, že
pokud je hezky, areály letních kin na Pardubicku i Chrudimsku se diváky zaplní. V Proseči však dešti ustoupili. 
Letní kino v prosečských Rychtářových sadech nepromítalo dlouho. Nestálé počasí a další faktory způsobily, že se promítání
přesunulo zpátky pod střechu do místní sokolovny. „Projekce v Rychtářových sadech byly úspěšné a lidem se líbily, jenže jsme
už dvě promítání zrušili kvůli počasí a výhledově to nevypadá, že by se zlepšilo,“ vysvětluje důvody prosečský starosta Jan
Macháček s tím, že za film musí město zaplatit, ať už se na plátně objeví, či nikoliv. Úspora financí nebyl jediný důvod. Městu
chyběli dobrovolníci, kteří by pomohli se stavbou a následným rozložením plátna a hlediště. „Na každou projekci potřebujeme
sehnat šest lidí, kteří by nám pomohli, ale počet dobrovolníků ustavičně klesal,“ poznamenává Jan Macháček. K tomu všemu
se přidaly i stížnosti několika místních obyvatel, že je promítání ruší, což starosta okomentoval slovy, že to nebyl rozhodující
důvod, ale ona pověstná poslední kapka.
FILMOVÝ PODZIM
Milovníci filmu z Proseče i okolí si tak sice už neužijí romantiku pod hvězdami, ale ochuzení také nebudou. V sokolovně jim
zážitek vykompenzuje mnohem kvalitnější, prostorový zvuk. „Jako poděkování našim divákům jsme na poslední tři měsíce roku
domluvili hned osmnáct snímků, mezi nimiž nebudou chybět lahůdky jako poslední Piráti z Karibiku nebo novinka Jana Svěráka
Po strništi bos,“ dodává starosta.
POPRVÉ A S ÚSPĚCHEM
Diváckému zájmu se těší i například filiálka Pardubického  letního  kina  Pernštejn, které letos poprvé promítá v
hrochovotýneckém zámeckém parku, a to každou středu. Pokud to tedy počasí dovolí. „Věřím, že jsme zde dali vzniknout pěkné
tradici,“ komentuje zdejší projekce Jan Motyčka. Starosta Hrochova Týnce Petr Schejbal je také spokojený. „Diváci zájem mají a
doufám, že se u nás bude promítat i příští rok, ale bude to otázka financí a zařazení do našich kulturních akcí,“ říká starosta. "
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Prapodivný ostrov v letním kině
TISK , Datum: 17.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES

Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  dnes divákům představí dobrodružný fantasy snímek s názvem Kong:
Ostrov lebek. Skupina badatelů, vojáků a dobrodruhů utvoří tým, aby společně prozkoumali tajemný, krásný, ale nebezpečný
ostrov, který leží kdesi v Tichém oceánu a není zanesen ani do mapy. Jejich cesta za poznáním se rázem mění v boj o přežití a
útěk z prapodivného ostrova, na kterém není pro člověka místo. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma.

Zpět

Letní kino chystá delegaci k filmu Miluji tě modře
TISK , Datum: 18.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Jako producent se Miroslav Šmídmajer podílel na více než desítce filmů, naposledy na Kleinových Básnících či
Dvojnících v hlavní dvojroli s Ondřejem Sokolem. Má za sebou i řádku realizovaných scénářů, dokumentárních filmů a pustil se
několikrát i do režie celovečerních filmů. Svůj nejnovější snímek Miluju tě modře uvede osobně v pátek 18. srpna v
Pardubickém letním kině Pernštejn. „Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život
by už měl mít „ustálenou“ podobu a pevné obrysy. Opak je pravda. Právě teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane
výpověď z Národní galerie, žije stále pod jednou střechou s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu
ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom,“ popisuje děj filmu promotér
kina Jan Motyčka. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Snímek Miluji tě modře uvede režisér Miloslav Šmídmajer
TISK , Datum: 18.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – Pátek patří v Pardubickém letním kině české tvorbě. Snímek Miluji tě modře, který se promítá dnes večer, uvede
sám režisér Miloslav Šmídmajer. Malíř David Bárta žije svůj mládenecký život, ve kterém mu chybí trocha toho štěstí. Jednoho
dne potkává Terezu, ta jeho život obrací vzhůru nohama. Promítání začíná ve 21 hodin. 

Zpět
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PARDUBICKO a okolí
TISK , Datum: 19.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko
Porodnice 

Ve čtvrtek 17. srpna se v porodnici Pardubické nemocnice narodili 

Matej, Adam, Tobiáš a Dita. 

Redakce Pardubického deníku přeje novorozenců a jejich rodičům hodně štěstí a zdraví. 
Fotografie narozených miminek najdete v sobotním vydání Deníku. 

Rozloučení 

V úterý 22. srpna je pořadí smutečních rozloučení v pardubickém krematoriu následující: 10.30 MRŠTÍK Bedřich, důchodce,
1927, Voleč; 11.15 FOŘT Jan, důchodce, 1959, Sezemice; 12.00 BARRIJ Miloslav, důchodce, 1929, Mikulovice; 13.00 ŠULC
Roman, 1965, Chrudim. 

Letní kino 

Areál Pardubického  letního  kina , ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů) 

Zacátek promítání 21.00 hodin. Vstupné zdarma. 

Sobota 19. srpna 

Nocní zvírata 

USA, 2016, 116 minut. 
Susan Morrow (Amy Adams) má všechno, po čem vždy toužila, a přesto se ocitla v životní pasti. Kurátorka galerie moderního
umění se snaží svou vnitřní prázdnotu zaplňovat vystavováním šokujících exponátů a po nocích bdí v prázdné zlaté kleci v
luxusním domě v L. A., ze kterého asi i před ní nápadně často utíká její partner. 
Neděle 20. srpna 

John Wick 2 

USA / Hong Kong / Itálie / Kanada, 2017, 122 minut. 
V pokračování úspěšného akčního thrilleru z roku 2014 přinutí legendárního Johna Wicka (Keanu Reeves) k návratu ze
zabijáckého důchodu jeho bývalý spolupracovník, který se pomocí intrik snaží převzít kontrolu nad tajemným mezinárodním
sdružením nájemných zabijáků. 

Astrolog 

Sobota 19. srpna 

Slunce vychází v 05.53 hod., pohybuje se po 27. stupni Lva a zapadá v 20.08 hod. 
Světlý den trvá 14 hod. 15 min. Měsíc ubývá ve vodním znamení Raka a od 19.55 hod. v ohnivém znamení Lva. Měsíc v Raku
posiluje smysl pro rodinu, povinnost a citlivost. Líbit se vám bude romantika a něžnosti. Každé pohlazení či vlídné slovo bude
přijato s povděkem. 
Vylepšovat můžete nejenom své vztahy, ale třeba i domácnost. 
Dopoledne je vhodné čas pro všechny aktivity související se zkrášlováním domova. Při nákupech můžete utratit více peněz, než
jste měli v úmyslu. Celkový sklon přehnaně si užívat se může projevit i ve zvýše né konzumaci jídla a pití. 
Odpoledne bude o emocích. Měli byste počítat s tím, že můžete zažít intenzivní střety s druhými, především s těmi, s nimiž jste
nějak emocionálně propojeni. Obtížně můžete vycházet i s ostatními. Hrozí zbytečné hádky, podr ážděnost a ukvapenost. Ale
stejně se nebojte ze sebe vypustit nahromaděné napětí. Pocity uspokojení nad úspěšně prožitým dnem převládnou u Raků,
Býků, Panen, Štírů a Ryb. Oběťmi vlastní představivosti se mohou stát Kozorozi, Berani a Váhy. 

Nedele 20. srpna 

Slunce vychází v 05.54 hod., pohybuje se po 28. stupni Lva a zapadá v 20.06 hod. 
Světlý den trvá 14 hod. 12 min. Měsíc ubývá ve znamení Lva. Měsíc ve Lvu aktivuje ušlechtilost, štědrost, ctižádostivost a
tvořivost. 
Můžete mít potřebu vzbuzovat pozornost. Více než jindy budete toužit po rozkoši, druhém pohlaví a možná i po moci. Líbit se
vám bude zábava, hezké věci a erotika. 
Dnes budete mít dostatek fyzické energie a pozitivní náladu. Můžete sportovat, tvrdě fyzicky pracovat, ale i vést úspěšná
obchodní jednání. Budete přesně vědět, oč vám jde, na vše se budete dívat optimisticky a to vám usnadní jednání. 
Snadno získáte pro vás výhodné podmínky. Pozitivní energií dnes budou nabiti Lvi, Berani, Blíženci, Váhy a Střelci. Nabízené
šance naplno nevyužijí Vodnáři, Býci a Štíři. 

(ic) 

Region vydání: Východní Čechy

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 252 / 302

http://www.newtonmedia.eu/


© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 253 / 302

http://www.newtonmedia.eu/
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„Film je velká alchymie,“ říká producent Miroslav Šmídmajer URL
WEB , Datum: 20.08.2017 , Zdroj: denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , Rubrika: Film
Jako producent se Miroslav Šmídmajer podílel na více než desítce filmů, naposledy na Kleinových Básnících či Dvojnících v
hlavní dvojroli s Ondřejem Sokolem. Má za sebou i řádku realizovaných scénářů, dokumentárních filmů a pustil se několikrát i
do režie celovečerních filmů. Svůj nejnovější snímek Miluju Tě modře uvedl osobně v pátek v Pardubickém letním kině.

"

Při návštěvě Pardubic promluvil také o tom, s čím nejvíce zápasí čeští filmaři. „Filmové natáčení má dvě hlavní úskalí. Tím
prvním je nedostatek kvalitních scénářů. Dnes jsme vděční za jakýkoliv, který se alespoň na první pohled jeví jako dobrý. I když
má třeba drobné nedostatky,“ řekl Miroslav Šmídmajer.

„Nejdříve se může zdát, že drobné nedostatky ve scénáři půjdou snadno opravit, ale ono to pak trvá klidně pět let, než se
přetvoří tak, aby se vůbec dal točit. A stejně se pak film nemusí úplně stoprocentně povést,“ přiblížil Miroslav Šmídmajer. „Je to
asi tím, že se změnila doba. Žijeme rychleji, na psaní scénářů není potřebný klid a čas. V Česku máme problém, že se nám
nedaří vystavět příběh. I u spousty filmů, které máme rádi, silné téma chybí,“ všiml si filmový tvůrce. Přesto však zůstává
optimistou. „Mladá generace dnes jezdí studovat do světa. Věřím, že jednou přijde se silnými příběhy,“ podotkl Miroslav
Šmídmajer.

„Film je jedna velká alchymie. Nejprve se musí najít někdo, kdo se zamiluje do jeho tématu. Pak je nutné, aby si sedl tým lidí,
kteří na něm pracují. Aby vzniklo dobré nebo dokonce mimořádné dílo, je třeba, aby všichni byli ve formě,“ sdělil známý
producent, režisér a scénárista v jedné osobě.

„Člověk je pak vděčný, když se povede natočit příběh, který pak diváci mají rádi, vyhledávají ho opakovaně, nebo sklízí
úspěchy na festivalech. To jsem zažil například se snímkem Jiřího Mádla Pojedeme k moři nebo s pohádkou Peklo s
princeznou, která se reprízuje pravidelně dvakrát ročně v hlavním vysílacím čase a má sledovanost kolem dvou milionů lidí,“
dodal Miroslav Šmídmajer.

„Další potíž jsou finance. Kdo srovnává české filmy s těmi americkými, tak si musí uvědomit, že to je situace podobná, jako
kdybychom chtěli jet Formuli 1 se škodovkou. Je to trochu nerovný boj se zahraniční konkurencí. Naštěstí jsou ale čeští diváci
stále ještě věrni tuzemské kinematografii. Je však pravdou, že točíme za směšné peníze, za které v Americe častokrát
nevzniknou ani titulky na konci filmu,“ uzavřel.

Srpnová promítání Pardubického  letního  kina  začínají každý den ve 21 hodin a jsou zdarma, beachvolejbalová aréna je
otevřena každý den od 15.00 do 21.00 hodin. V pondělí je na programu americký thriller Dívka ve vlaku."
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„Film je velká alchymie,“ říká producent Miroslav Šmídmajer URL
WEB , Datum: 20.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Jako producent se Miroslav Šmídmajer podílel na více než desítce filmů, naposledy na Kleinových Básnících či
Dvojnících v hlavní dvojroli s Ondřejem Sokolem. Má za sebou i řádku realizovaných scénářů, dokumentárních filmů a pustil se
několikrát i do režie celovečerních filmů. Svůj nejnovější snímek Miluju Tě modře uvedl osobně v pátek v Pardubickém letním
kině.

"Při návštěvě Pardubic promluvil také o tom, s čím nejvíce zápasí čeští filmaři. „Filmové natáčení má dvě hlavní úskalí. Tím
prvním je nedostatek kvalitních scénářů. Dnes jsme vděční za jakýkoliv, který se alespoň na první pohled jeví jako dobrý. I když
má třeba drobné nedostatky,“ řekl Miroslav Šmídmajer.
„Nejdříve se může zdát, že drobné nedostatky ve scénáři půjdou snadno opravit, ale ono to pak trvá klidně pět let, než se
přetvoří tak, aby se vůbec dal točit. A stejně se pak film nemusí úplně stoprocentně povést,“ přiblížil Miroslav Šmídmajer. „Je to
asi tím, že se změnila doba. Žijeme rychleji, na psaní scénářů není potřebný klid a čas. V Česku máme problém, že se nám
nedaří vystavět příběh. I u spousty filmů, které máme rádi, silné téma chybí,“ všiml si filmový tvůrce. Přesto však zůstává
optimistou. „Mladá generace dnes jezdí studovat do světa. Věřím, že jednou přijde se silnými příběhy,“ podotkl Miroslav
Šmídmajer.
„Film je jedna velká alchymie. Nejprve se musí najít někdo, kdo se zamiluje do jeho tématu. Pak je nutné, aby si sedl tým lidí,
kteří na něm pracují. Aby vzniklo dobré nebo dokonce mimořádné dílo, je třeba, aby všichni byli ve formě,“ sdělil známý
producent, režisér a scénárista v jedné osobě.
„Člověk je pak vděčný, když se povede natočit příběh, který pak diváci mají rádi, vyhledávají ho opakovaně, nebo sklízí
úspěchy na festivalech. To jsem zažil například se snímkem Jiřího Mádla Pojedeme k moři nebo s pohádkou Peklo s
princeznou, která se reprízuje pravidelně dvakrát ročně v hlavním vysílacím čase a má sledovanost kolem dvou milionů lidí,“
dodal Miroslav Šmídmajer.
„Další potíž jsou finance. Kdo srovnává české filmy s těmi americkými, tak si musí uvědomit, že to je situace podobná, jako
kdybychom chtěli jet Formuli 1 se škodovkou. Je to trochu nerovný boj se zahraniční konkurencí. Naštěstí jsou ale čeští diváci
stále ještě věrni tuzemské kinematografii. Je však pravdou, že točíme za směšné peníze, za které v Americe častokrát
nevzniknou ani titulky na konci filmu,“ uzavřel.
Srpnová promítání Pardubického  letního  kina  začínají každý den ve 21 hodin a jsou zdarma, beachvolejbalová aréna je
otevřena každý den od 15.00 do 21.00 hodin. V pondělí je na programu americký thriller Dívka ve vlaku."
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Will Smith má druhou šanci
TISK , Datum: 22.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes promítne americké drama Collateral Beauty: Druhá šance. Hlavní hrdina filmu,
ředitel reklamní agentury, se vyrovnává s těžkým osudem. Jeho kolegové se rozhodnou ho donutit se překvapivým a lidským
způsobem vyrovnat s tím, co mu život připravil. V hlavní roli se představí Will Smith, kterého doplní hvězdy jako Kate Winslet,
Helen Mirren, Edward Norton nebo Keira Knightley. 
Promítání začíná ve 21 hodin a vstup na něj je zdarma. 

Zpět

Pardubické  letní  kino  jde do finále. I s turnajem v beachvolejbale
TISK , Datum: 23.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (zln) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Už jen něco přes týden schází do konce 12. ročníku pardubického  letního  kina . Ovšem to neznamená, že jeho
pořadatelé jen čekají, až promítnou poslední film. Naopak přichystali novinku - přímo v kině se bude konat beachvolejbalový
turnaj o cenu primátora. 
„Turnaj se uskuteční v pátek 25. srpna od 10 do 20 hodin a sportovní dvojice se mohou už teď zapisovat na startovní listinu,“
uvedl promotér letního kina Jan Motyčka, který nechal kurt s pískem zřídit v půlce léta. „Během srpnových dní se v letním kině
přes den naplno sportuje a relaxuje, během večerů promítá. Na písečném sportovišti jsou vítáni všichni milovníci kolektivních
plážových sportů, především pak plážového volejbalu,“ dodal Motyčka s tím, že kurt je k dispozici zdarma od 15 do 21 hodin. 
Areál poblíž Tyršových sadů v úvodu některé návštěvníky zaskočil svou velikostí a také povrchem. Ostatně ani sami pořadatelé
nebyli zpočátku úplně nadšení z podoby kina. Postupně ho však přetvořili v celkem příjemné místo. „Chtěli jsme 12. ročník
udělat trochu jinak než dřív, toužili jsme vytvořit cosi jako velkou městskou relaxační zónu, kam by lidé nechodili pouze večer a
pouze na filmy, ale aby přicházeli i přes den a mohli si užít koncertů, krátkodobých výstav a také sportu,“ uvedl Motyčka. 
Ten je zatím se svým týmem spokojený i při pohledu na návštěvnost. Pokud večery nepokazil déšť, návštěvnost v červenci vždy
překročila tisícovku diváků. „Pokud film přijeli osobně uvést jeho tvůrci, přiblížila se k hranici dvou tisíc,“ řekl další pořadatel
Tomáš Drechsler. Nejinak je tomu podle něj i v srpnu – promítání začíná ve 21 hodin, ale podle stejného schématu jako v
červenci, pouze pondělky se více přiblížily své tradiční artovější podobě. Úterky a čtvrtky opět patří světové tvorbě, středy
filmům animovaným, pátky české kinematografii, soboty oscarovým snímkům a neděle globálně úspěšným kasovním trhákům.
„Úspěchy sklízí také specialita letošního roku: firemní večery, které jsou vždy zasvěceny určitému tématu, zemi nebo tradičnímu
výrobku. Zvětšilo se také množství sezení pro skupiny přátel, která si lze předem zarezervovat, nechybí občerstvení a pivo i
limonáda z produkce Pardubického pivovaru,“ dodal Motyčka s tím, že kino expanduje i do dalších měst – hraje i v pražských
Žlutých lázních či v Hrochově Týnci. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Kráska a zvíře zazpívají v kině
TISK , Datum: 23.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Na programu Pardubického  letního  kina  je dnes fantasy muzikál Kráska a zvíře. V hrané adaptaci klasické
pohádky se představí Emma Watson v roli mladé a bystré Krásky, kterou na svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu
se Kráska spřátelí se služebnictvem zámku a brzy zjistí, že se za děsivým vzhledem zvířete skrývá vlídná duše skutečného
prince. Promítání začíná ve 21 hodin a vstup na něj je zdarma. Zítra je na programu akční film Sebevražedný oddíl. 

Zpět
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Kráska a zvíře zazpívají v kině URL
WEB , Datum: 23.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Na programu Pardubického  letního  kina  je dnes fantasy muzikál Kráska a zvíře.

"V hrané adaptaci klasické pohádky se představí Emma Watson v roli mladé a bystré Krásky, kterou na svém zámku uvězní
děsivé zvíře. Navzdory strachu se Kráska spřátelí se služebnictvem zámku a brzy zjistí, že se za děsivým vzhledem zvířete
skrývá vlídná duše skutečného prince. Promítání začíná ve 21 hodin a vstup na něj je zdarma.
Zítra je na programu akční film Sebevražedný oddíl. Karolína Bulisová"
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Letní kino bojuje o Hvězdu smrti
TISK , Datum: 26.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  u Tyršových sadů dnes večer nabídnou milovníkům fantasy akční
dobrodružný film Rogue One: Star Wars Story. Americký snímek zrežíroval Gareth Edwards a v hlavních rolích se představí
Felicity Jones, Mads Mikkelsen a Alan Tudyk. 
Dvouhodinový film vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se vydávají na misi, jejímž cílem je ukrást plán nové zbraně
Hvězdy smrti. Promítání začíná ve 21 hodin, film je s dabingem a vstupné je zdarma. 

Zpět

Letní kino bojuje o Hvězdu smrti URL
WEB , Datum: 26.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Organizátoři Pardubického  letního  kina  u Tyršových sadů dnes večer nabídnou milovníkům fantasy akční
dobrodružný film Rogue One: Star Wars Story.

"Americký snímek zrežíroval Gareth Edwards a v hlavních rolích se představí Felicity Jones, Mads Mikkelsen a Alan Tudyk.
Dvouhodinový film vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se vydávají na misi, jejímž cílem je ukrást plán nové zbraně
Hvězdy smrti.
Promítání začíná ve 21 hodin, film je s dabingem a vstupné je zdarma. Lada Součková"
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Letní kino začíná poslední týden
TISK , Datum: 28.08.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (zln) , Vytištěno: 156 343 , Prodáno: 131 696 , Čtenost: 554 152 , Rubrika:
Pardubický kraj
Pardubice 

Prázdniny se chýlí ke konci a to znamená, že bude končit i bezplatné pardubické  letní  kino . V nabídce je však ještě sedm
filmů. Dnes se od 21 hodin u zdymadla promítá film 150 miligramů, zítra bude na řadě americká komedie Tohle je náš svět a ve
středu je na programu poslední letošní pohádka Balerína. 
Program končí v neděli snímkem Nerve: Hra o život. 

Zpět

Pan režisér nás nezlobil, říká o Hřebejkovi sedmiletá herečka URL
WEB , Datum: 28.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - V pátek večer se na plátně Pardubického  letního  kina  představil český dramatický snímek Zahradnictví: Rodinný
přítel režiséra Jana Hřebejka.

"„Jde o trilogii, která zachycuje 20 let života rodiny scénáristy Petra Jarchovského a předchází oblíbeným Pelíškům. Druhý díl,
který se jmenuje Dezertér, bude k vidění na podzim. Třetí pokračování, pojmenované Nápadník, by mělo mít premiéru v
listopadu,“ konstatovala PR manažerka projektu Gábina Vágner.Diváci však měli možnost seznámit se nejen se samotným
filmem, ale také s týmem, který na něm pracuje. Do letního kina totiž přijely dvě mladé herečky. „Jde o sestry, které si zahrály
stejnou postavu – Jiřinku, což byla na plátně dcera zahradníka Miloše Pecky a jeho ženy Emilie, tedy Davida Novotného a
Lenky Krobotové,“ poznamenala Gábina Vágner. Podle sedmileté Johanky Suché prý natáčení vůbec nebylo těžké, naopak to
byla legrace ve volných chvílích došlo i na hry. „David Novotný je správný taťka a Lenka Krobotová zase fajn mamka, všichni ze
štábu na nás byli hodní. Ani pan režisér nás nezlobil,“ vzpomněla si s úsměvem mladá herečka. Se svou starší sestrou
Barborou Suchou se Johanka při natáčení potkala jen v jediný den. „Oba díly, v nichž účinkujeme, se natáčely zvlášť. A stejně
jsme tam měly každá jiné kamarády,“ vysvětlila desetiletá Barbora, která účinkuje spíše v divadle, ale občas chodí i na filmové
castingy. Lada Součková"
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Balerína zatančí na plátně kina
TISK , Datum: 30.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – V Pardubickém letním kině dnes večer budou organizátoři promítat dětem. Na programu je rodinný animovaný film
Balerína, který vypráví příběh mladé dívky Félicie, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí kamaráda utíká ze sirotčince a vydává
se do Paříže. Ve francouzské metropoli ji čeká mnoho zkoušek. Francouzsko-kanadský snímek režisérů Erica Summera a Érica
Warrina je ukázkou přátelství, sebedůvěry a rodinných pout. Promítání začíná ve 21 hodin, vstupné je zdarma. 

Zpět

Balerína zatančí na plátně kina URL
WEB , Datum: 30.08.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – V Pardubickém letním kině dnes večer budou organizátoři promítat dětem. Na programu je rodinný animovaný film
Balerína, který vypráví příběh mladé dívky Félicie, jejíž největší vášní je tanec.

"S pomocí kamaráda utíká ze sirotčince a vydává se do Paříže. Ve francouzské metropoli ji čeká mnoho zkoušek. Francouzsko-
kanadský snímek režisérů Erica Summera a Érica Warrina je ukázkou přátelství, sebedůvěry a rodinných pout.
Promítání začíná ve 21 hodin, vstupné je zdarma. (buk)"
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Kulturní tipy: Balerína zatančí na plátně kina URL
WEB , Datum: 30.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině ve středu večer budou organizátoři promítat dětem.

"Na programu je rodinný animovaný film Balerína, který vypráví příběh mladé dívky Félicie, jejíž největší vášní je tanec. S
pomocí kamaráda utíká ze sirotčince a vydává se do Paříže. Ve francouzské metropoli ji čeká mnoho zkoušek. Francouzsko-
kanadský snímek režisérů Erica Summera a Érica Warrina je ukázkou přátelství, sebedůvěry a rodinných pout. Promítání
začíná ve 21 hodin, vstupné je zdarma.
Litomyšl rozhýbe Rock and Roll
Litomyšl - Do Nové letní scény v parku ve středu zamíří skupina The Pink Panthers. Na tradiční akci Středa, hudby Vám třeba
zahraje sedmičlenná kapela založená v roce 1997 ve Svitavách. Dáma s dalšími šesti pány se snaží navodit na koncertech
atmosféru jako to zvládl Rock and Roll v 50. a 60. letech minulého století. Ve svém repertoáru mají písně od Elvise Presleyho či
Chucka Berryho. Hudební skupina oděna v růžových kostýmech zahraje u Smetanova domu v Litomyšli od půl osmé večer.
Koláže Pavly Aubrechtové
Pardubice - Ve čtvrtek v 17 hodin startuje v galerii Fons na Pernštýnském náměstí vernisáž Pavly Aubrechtové s názvem
Koláže a objektivy. Aubrechtová patří ke generaci umělců, která začala tvořit v 70. letech minulého století. Mezi její osobitá díla
patří například koláže na ručně vyráběný papír nebo obrazy vytvořené s pomocí roztoku používaného v planografii.
Na farmě uspořádají Hravé odpoledne
Pardubice - Farma Apolenka pořádá 12. září další Hravé odpoledne. Akce má za cíl zábavnou formou prezentovat neziskové
organizace z kraje. Návštěvníci se mohou těšit na výtvarné dílny nebo na slalom na invalidním vozíku. Program budou
doprovázet projížďky na koních, taneční vystoupení nebo Králičí hop. Na závěr akce zahraje kapela Mixle v Piksle."
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PARDUBICKO DNES
TISK , Datum: 31.08.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
Iluzionisté v letním kině 

Pardubice – V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů se dnes bude kouzlit. Na programu je film o iluzionistech Podfukáři 2.
Špičkoví iluzionisté, kteří si říkají Čtyři jezdci, se vrací, aby světu ukázali své kousky překračující hranice lidského chápání. I oni
se však nechají ošálit a musí své umění posunout ještě o krok dál, aby vyvázli z problémů. V hlavních rolích se představí Jesse
Eisenberg, Mark Ruffalo nebo Woody Harrelson. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma. 

Zpět

Kulturní tipy: Iluzionisté v letním kině URL
WEB , Datum: 31.08.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubice /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů se ve čtvrtek bude kouzlit. Na programu je film o
iluzionistech Podfukáři 2.

"Špičkoví iluzionisté, kteří si říkají Čtyři jezdci, se vrací, aby světu ukázali své kousky překračující hranice lidského chápání. I
oni se však nechají ošálit a musí své umění posunout ještě o krok dál, aby vyvázli z problémů. V hlavních rolích se představí
Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo nebo Woody Harrelson. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma.
Děti si budou hrát s papírem
Třemošnice - Pracovnice Městské knihovny Třemošnice pořádají o prázdninách pro děti prvního stupně základních škol
oblíbené knihovnické dílničky. O letošních letních prázdninách se uskutečnily už dvě takovéto dílničky, a protože se teď
prázdniny rychle chýlí ke konci, v programu už zbývá čas jen na jednu jedinou a poslední dílničku. Ta se jmenuje „Knihovnické
hrátky nejen s papírem“ a uskuteční se v třemošnické městské knihovně ve čtvrtek od 10 hodin. Účast na dílně je zdarma.
Mnoho hudby za jeden večer
Litomyšl - Ve čtvrtek mohou fanoušci hudby v Litomyšli vybírat hned ze dvou koncertů. Ve dvorečku domu U Rytířů zazní od půl
šesté písně od Tatabojs, Lucie nebo U2. Na Večer s galerií zamíří v podvečer Unotrio, trojice, která zpívá skladby českých i
zahraničních interpretů. Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže zaplní hlas Patrika Kee. Mnohé z melodií a písní hlasového
improvizátora vznikají až na pódiu z okamžitého nápadu. Koncert muzikanta, který vystupuje od roku 2011, začíná v šest hodin.
Němečtí Alphaville rozezní pardubickou Porter Arenu
Pardubice - Legendární německá kapela Alphaville zahraje na závěr letních prázdnin v pardubické Porter Areně. V pátek tu
představí své hity jako Forever Young, Big In Japan nebo Sounds like a Melody, které doplní o skladby z jejich nového alba
Strange Attractor. Předskokanem jim bude kapela Keks se skladbami Víš, Proč holky pláčou nebo Nářez. Koncert začíná v 18
hodin a vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketpro. Oproti původnímu programu na akci nevystoupí kapely The Tap Tap a
Balage Band."
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Kulturní tipy: Iluzionisté v letním kině URL
WEB , Datum: 31.08.2017 , Zdroj: denik.cz , Autor: Autor: Redakce
Pardubice /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů se ve čtvrtek bude kouzlit. Na programu je film o
iluzionistech Podfukáři 2.

dnes 07:27 
Špičkoví iluzionisté, kteří si říkají Čtyři jezdci, se vrací, aby světu ukázali své kousky překračující hranice lidského chápání. I oni
se však nechají ošálit a musí své umění posunout ještě o krok dál, aby vyvázli z problémů. V hlavních rolích se představí Jesse
Eisenberg, Mark Ruffalo nebo Woody Harrelson. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma. 
Děti si budou hrát s papíremTřemošnice - Pracovnice Městské knihovny Třemošnice pořádají o prázdninách pro děti prvního
stupně základních škol oblíbené knihovnické dílničky. O letošních letních prázdninách se uskutečnily už dvě takovéto dílničky,
a protože se teď prázdniny rychle chýlí ke konci, v programu už zbývá čas jen na jednu jedinou a poslední dílničku. Ta se
jmenuje „Knihovnické hrátky nejen s papírem“ a uskuteční se v třemošnické městské knihovně ve čtvrtek od 10 hodin. Účast na
dílně je zdarma. 
Mnoho hudby za jeden večerLitomyšl - Ve čtvrtek mohou fanoušci hudby v Litomyšli vybírat hned ze dvou koncertů. Ve
dvorečku domu U Rytířů zazní od půl šesté písně od Tatabojs, Lucie nebo U2. Na Večer s galerií zamíří v podvečer Unotrio,
trojice, která zpívá skladby českých i zahraničních interpretů. Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže zaplní hlas Patrika Kee.
Mnohé z melodií a písní hlasového improvizátora vznikají až na pódiu z okamžitého nápadu. Koncert muzikanta, který vystupuje
od roku 2011, začíná v šest hodin. 
Němečtí Alphaville rozezní pardubickou Porter ArenuPardubice - Legendární německá kapela Alphaville zahraje na závěr
letních prázdnin v pardubické Porter Areně. V pátek tu představí své hity jako Forever Young, Big In Japan nebo Sounds like a
Melody, které doplní o skladby z jejich nového alba Strange Attractor. Předskokanem jim bude kapela Keks se skladbami Víš,
Proč holky pláčou nebo Nářez. Koncert začíná v 18 hodin a vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketpro. Oproti původnímu
programu na akci nevystoupí kapely The Tap Tap a Balage Band. 
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Detektiv Down zapátrá v kině
TISK , Datum: 01.09.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (jpr) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO DNES 

Pardubice – Jmenuje se Robert, má Downův syndrom, chce být detektivem, ale zatím nemá žádný případ. Příbuzní zmizelého
bruslaře však najednou potřebují co nejneschopnějšího detektiva, tak osloví právě Roberta. Nakonec se zjistí, že není vůbec
špatným pátračem. Norský film Detektiv Down promítají dnes v Pardubickém letním kině ve 21 hodin. 

Zpět

Detektiv Down zapátrá v kině URL
WEB , Datum: 01.09.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – Jmenuje se Robert, má Downův syndrom, chce být detektivem, ale zatím nemá žádný případ.

"Příbuzní zmizelého bruslaře však najednou potřebují co nejneschopnějšího detektiva, tak osloví právě Roberta. Nakonec se
zjistí, že není vůbec špatným pátračem.
Norský film Detektiv Down promítají dnes v Pardubickém letním kině ve 21 hodin. (jpr)"
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Kulturní tipy: Na TOP týdnu vystoupí Farna URL
WEB , Datum: 01.09.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Kulturní program ve Svitavách v pátek rozšíří koncert Ewy Farne.

"Na náměstí Míru vystoupí česká zpěvačka s kapelou S.u.e. od osmi hodin večer. Její hity jako Bumerang či Boky jako skříň ale
možná fanoušci uslyší v místní Fabrice. Za nepříznivého počasí by se totiž akce měla přesunout právě tam. Na další hudební
vystoupení se návštěvníci mohou těšit o víkendu.
Děti čeká večerní dobrodružství
Žumberk - „Hledej poklad!“ Tak se jmenuje program pátečního nočního pohádkového lesa v Žumberku, na který se mohou těšit
tamější školáci i předškoláci. Pro předškolní děti začne program už v 18 hodin a pro ty starší o hodinu později. Odcházet se
bude po skupinách od kostela. Občerstvení bude zajištěno na hřišti a nabízí se také možnost opékání špekáčků z vlastních
zdrojů.
Detektiv Down zapátrá v kině
Pardubice - Jmenuje se Robert, má Downův syndrom, chce být detektivem, ale zatím nemá žádný případ. Příbuzní zmizelého
bruslaře však najednou potřebují co nejneschopnějšího detektiva, tak osloví právě Roberta. Nakonec se zjistí, že není vůbec
špatným pátračem. Norský film Detektiv Down promítají v pátek v Pardubickém letním kině ve 21 hodin.
Děti se rozloučí s prázdninami
Ronov nad Doubravou - V pátek od 17 hodin se u hasičské stanice v Ronově nad Doubravou uskuteční „Rozloučení s
prázdninami“. Děti si mohou zasoutěžit a dokázat svoji zručnost například v malování a střelbě a svá kouzla tu předvede
kouzelník. Účastníci s vlastním lampionkem obdrží párek na opečení. Program skončí po setmění ohňostrojem.
Pardubický zámek provoní výstava barevných jiřinek
Pardubice - Výstava jiřin je s Pardubicemi spjatá již mnoho let, první se datuje už do roku 1927. Jiřinky od pátku do neděle
rozzáří rytířský sál zámku v Pardubicích. „V letošním roce se přihlásilo 16 vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí. Nově
zde bude vystavovat svá novošlechtění i Výzkumný ústav okrasných rostlin Průhonice. Návštěvníky potěší české i zahraniční
odrůdy a třeba si zde vyberou některé ke zkrášlení svých zahrádek,“ řekl Jiří Tobiášek z výboru organizace Dagla, která
výstavu pořádá."
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Detektiv Down zakončí sezonu letního kina
TISK , Datum: 02.09.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (buk) , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Pardubicko a okolí
Pardubice – I když jsou letní prázdniny u konce, Pardubické  letní  kino  promítá dál. Jelikož páteční promítání norského filmu
Detektiv Down překazilo deštivé počasí, rozhodli se ho organizátoři kina společně se školou Svítání přesunout na pondělí.
„Přišlo nám líto, že původní termín projekce zhatila nepřízeň počasí. Věříme, že v pondělí se mraky rozestoupí a my budeme
moci důstojně oslavit závěr letošní sezony Pardubického  letního  kina  a 25. narozeniny školy Svítání,“ sdělil za organizátory
Tomáš Drechsler. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma.

Region vydání: Východní Čechy

Zpět

Detektiv Down zakončí sezónu letního kina URL
WEB , Datum: 02.09.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice – I když jsou letní prázdniny u konce, Pardubické  letní  kino  promítá dál. Jelikož páteční promítání norského filmu
Detektiv Down překazilo deštivé počasí, rozhodli se ho organizátoři kina společně se školou Svítání přesunout na pondělí.

"„Přišlo nám líto, že původní termín projekce zhatila nepřízeň počasí. Věříme, že v pondělí se mraky rozestoupí a my budeme
moci důstojně oslavit závěr letošní sezony Pardubického  letního  kina  a 25. narozeniny školy Svítání,“ sdělil za organizátory
Tomáš Drechsler. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma. (buk)"
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Krátce z kultury: Detektiv Down zakončí sezonu letního kina URL
WEB , Datum: 02.09.2017 , Zdroj: orlicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Kultura
Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - I když jsou letní prázdniny u konce, Pardubické  letní  kino  promítá dál.

"Jelikož páteční promítání norského filmu Detektiv Down překazilo deštivé počasí, rozhodli se ho organizátoři kina společně se
školou Svítání přesunout na pondělí. „Přišlo nám líto, že původní termín projekce zhatila nepřízeň počasí. Věříme, že v pondělí
se mraky rozestoupí a my budeme moci důstojně oslavit závěr letošní sezony Pardubického  letního  kina  a 25. narozeniny
školy Svítání,“ sdělil za organizátory Tomáš Drechsler. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma.
Sál patřil pěveckým kurzům
Chrudim - Ve městě pokračuje 1. ročník hudebního festivalu Zlatá Pecka. V minulých dnech byly na programu pěvecké
interpretační kurzy pod vedením mezzosopranistky Dagmar Peckové, která je ústřední postavou celého festivalu. O hudební
doprovod se při kurzech staral Zdeněk Klauda, klavírista, dirigent a šéfkorepetitor Národního divadla v Praze. Vyvrcholením
kurzů byl včerejší společný koncert účastníků v sále chrudimského Muzea.
Workshop oživí pardubické mlýny
Pardubice - V sobotu v 10 hodin dopoledne začíná v Automatických mlýnech třetí letní workshop. Na programu je například
otevřená dílna, palačinkový set kapely Dva, koncert kapely Ra nebo Dírkované divadlo Ani Šebelkové. Program pokračuje v
Automatických mlýnech i v neděli.
Hasiči se utkají o pohár města
Chrudim - Sbor dobrovolných hasičů Chrudim pořádá v prostoru bývalé ploché dráhy jednatřicátý ročník soutěže v požárním
útoku „O pohár města Chrudim" a memoriál Aleny Karlíkové, a to v rámci oslav 145 let od založení sboru. Sobotní klání
zařazené do Ligy okresu začíná ráno v osm hodin."
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Letní kino bude delší. Finále přijde až v pondělí
TISK , Datum: 02.09.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 160 861 , Prodáno: 133 848 , Čtenost: 554 152 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Pardubické  letní  kino  protahuje svůj program. Poslední promítání se tak bude o proti původním plánům konat
až v pondělí. 
„Je to dárek pro naše věrné filmové příznivce a podporovatele,“ řekl jednatel společnosti Cinema Time Tomáš Drechsler. 
„Srdečně zveme všechny, kteří s námi společně trávili více než šest desítek letních večerů, ale i ty, co se letos ještě do letního
kina podívat nestihli. V pondělí 4. září budou mít poslední šanci. A aby měli lehčí rozhodování, nachystali jsme pro ně řadu
překvapení,“ uvedl Drechsler. 
Finále letošní sezony obstará od 21 hodin projekce česko-norského snímku Detektiv Down. Ale to nebude všechno. Pořadatelé
chystají také speciální program s praktickou školou Svítání. Ta už 25 let pomáhá dětem a mladým lidem s handicapem. „Přišlo
nám líto, že původní termín projekce včera zhatila nepřízeň počasí. Věříme, že v pondělí se mraky rozestoupí a my budeme
promítat,“ sdělil Tomáš Drechsler s tím, že hosty čeká filmová delegace, vyhlášení výtvarné soutěže pardubického Febiofestu o
nejhezčí plakát letního kina, křest almanachu školy Svítání a vybrané drinky za poloviční ceny. 
„Zkrátka, bude to rozloučení se sezonou ve velkém stylu,“ dodal Tomáš Drechsler. 
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Handicapovaní ve Svítání oslavili jubileum i nový tartanový ovál URL
WEB , Datum: 05.09.2017 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Škola Svítání , RU / den: 25 000
Základní škola a Praktická škola Svítání, jejímž posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením, včera otevřela v areálu v
Komenského ulici nový atletický ovál. Zároveň si při zahradní slavnosti připomněla čtvrt století existence.

Po bubenické show a rozhlasové znělce malá ranní rozcvička částečně v retro úborech. Školní rok ve škole Svítání začal ve
hravém sportovním i kulturním duchu. Nechybělo ani první proběhnutí po novém tartanovém oválu, u některých ovšem projetí
na vozíčku. Zasportovali si téměř všichni účastníci malé slavnosti, včetně hostů z ministerstva, kraje, města a dalších. Taková
byla mimo jiné oslava včerejších pětadvacátých narozenin pardubické Základní školy a Praktické školy Svítání. 
Fotogalerie 
Žákům a klientům začal sloužit nový tartanový ovál. Ředitelka školy Miluše Horská. 
Start závodu na nové tartanové dráze. Při zahradní slavnosti nechybělo ani hudební vystoupení. 
Zobrazit fotogalerii 
„My si vždycky hrajeme, protože nás tomu učí děti,“ řekla její ředitelka Miluše Horská. „Atletický ovál je velice potřebný. Žákům a
klientům, především těm upoutaným na vozík, umožní pravidelný pohyb. Ten má pro jejich vývoj a kvalitu dalšího života zásadní
význam,“ dodala. 
O požehnání oválu v hodnotě 464 tisíc korun se postaral pardubický arciděkan Antonín Forbelský. Druhým narozeninovým
dárkem byla včerejší večerní exkluzivní projekce školy v pardubickém letním kině Pernštejn. Komedie Detektiv Down měla být
uvedena už v pátek, kvůli nepřízni počasí však byla přesunuta na pondělí. 
„Ze skromné školičky s 26 žáky je dnes organizace se 145 zaměstnanci, jež dohromady pečuje o zhruba 700 žáků a klientů,“
uvádí ředitelka v předmluvě ke speciálnímu almanachu, který škola k výročí vydala. 
Zajímá vás dění v krajích? 
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy. 
Podle ní je podstatné, že škola měla po celou dosavadní dobu své existence tendenci se rozvíjet, což dokládá, že o ni byl a je
stále zájem. Důležitý pro její rozvoj byla od počátku kvalitní psycholožka i to, že soukromou školu přijala pozitivně Česká školní
inspekce. 
Velice jí pomohlo to, že se pedagogové snažili pořádat kulturní a jiné programy, kterými si získala jméno a s ním i sponzory. I
díky nim si rok před oválem škola pořídila přírodní učebnu a zároveň scénu v altánu, ještě předtím minigolfové hřiště či
vyvýšený záhon pro klienty na vozíčcích. 
„Ovál završil naše snažení, v Komenského ulici už máme téměř všechno, co potřebujeme,“ řekla zástupkyně ředitelky Markéta
Hujerová. 
Opravy se dočkají i další budova 
Vedení školy chce napříště investovat hlavně do historického objektu klášterní školy v Klášterní ulici, a to s pomocí evropských
dotací, pokud se je podaří získat. 
Opravy budou stát 120 milionů korun. Škola v budově zřídí sociální firmu, která se bude zabývat drobnou výrobou a zaměstná
klienty školy. 
„Nejvíce nás trápí zaměstnávání žáků, naše společnost ani naše zákony nejsou připravené na to, že zaměstnají člověka s
mentálním postižením. Šance najít práci pro ně je minimální,“ řekla Markéta Hujerová. Ředitelka Miluše Horská je zároveň
místopředsedkyní Senátu, její post je podle ní pro fungování školy výhodou i nevýhodou 
„Někoho jako politik odradím, někdy to zase pomůže. Ale všechny ústrky spojené s provozem školy jsem v politice zúročila,“
dodala ředitelka. 
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Handicapovaní ve Svítání oslavili jubileum i nový tartanový ovál
TISK , Datum: 05.09.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Jaroslav Hubený , Vytištěno: 160 861 , Prodáno: 133 848 , Čtenost: 554 152 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Základní škola a Praktická škola Svítání, jejímž posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením, včera otevřela v areálu v
Komenského ulici nový atletický ovál. Zároveň si při zahradní slavnosti připomněla čtvrt století existence. 

PARDUBICE Po bubenické show a rozhlasové znělce malá ranní rozcvička částečně v retro úborech. Školní rok ve škole
Svítání začal ve hravém sportovním i kulturním duchu. Nechybělo ani první proběhnutí po novém tartanovém oválu, u
některých ovšem projetí na vozíčku. Zasportovali si téměř všichni účastníci malé slavnosti, včetně hostů z ministerstva, kraje,
města a dalších. Taková byla mimo jiné oslava včerejších pětadvacátých narozenin pardubické Základní školy a Praktické školy
Svítání. 
„My si vždycky hrajeme, protože nás tomu učí děti," řekla její ředitelka Miluše Horská. „Atletický ovál je velice potřebný. Žákům a
klientům, především těm upoutaným na vozík, umožní pravidelný pohyb. Ten má pro jejich vývoj a kvalitu dalšího života zásadní
význam,“ dodala. O požehnání oválu v hodnotě 464 tisíc korun se postaral pardubický arciděkan Antonín Forbelský. Druhým
narozeninovým dárkem byla včerejší večerní exkluzivní projekce školy v pardubickém letním kině Pernštejn. Komedie Detektiv
Down měla být uvedena už v pátek, kvůli nepřízni počasí však byla přesunuta na pondělí. 
„Ze skromné školičky s 26 žáky je dnes organizace se 145 zaměstnanci, jež dohromady pečuje o zhruba 700 žáků a klientů,“
uvádí ředitelka v předmluvě ke speciálnímu almanachu, který škola k výročí vydala. Podle ní je podstatné, že škola měla po
celou dosavadní dobu své existence tendenci se rozvíjet, což dokládá, že o ni byl a je stále zájem. Důležitý pro její rozvoj byla
od počátku kvalitní psycholožka i to, že soukromou školu přijala pozitivně Česká školní inspekce. 
Velice jí pomohlo to, že se pedagogové snažili pořádat kulturní a jiné programy, kterými si získala jméno a s ním i sponzory. I
díky nim si rok před oválem škola pořídila přírodní učebnu a zároveň scénu v altánu, ještě předtím minigolfové hřiště či
vyvýšený záhon pro klienty na vozíčcích. „Ovál završil naše snažení, v Komenského ulici už máme téměř všechno, co
potřebujeme,“ řekla zástupkyně ředitelky Markéta Hujerová. 
Vedení školy chce napříště investovat hlavně do historického objektu klášterní školy v Klášterní ulici, a to s pomocí evropských
dotací, pokud se je podaří získat. 
Opravy budou stát 120 milionů korun. Škola v budově zřídí sociální firmu, která se bude zabývat drobnou výrobou a zaměstná
klienty školy. 
„Nejvíce nás trápí zaměstnávání žáků, naše společnost ani naše zákony nejsou připravené na to, že zaměstnají člověka s
mentálním postižením. Šance najít práci pro ně je minimální,“ řekla Markéta Hujerová. Ředitelka Miluše Horská je zároveň
místopředsedkyní Senátu, její post je podle ní pro fungování školy výhodou i nevýhodou „Někoho jako politik odradím, někdy to
zase pomůže. Ale všechny ústrky spojené s provozem školy jsem v politice zúročila,“ dodala ředitelka. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Jaroslav Hubený, redaktor MF DNES
Foto autor:   Foto: Josef Vostárek, ČTK
Foto popis:   Svítání Nový tartanový ovál je další z řady nových prvků, kterými se škole daří zlepšovat podmínky pro
handicapované.
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Handicapovaní ve škole Svítání oslavili jubileum i nový tartanový ovál URL
WEB , Datum: 05.09.2017 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: MF DNES, Jaroslav Hubený , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy
Pardubická Základní škola a Praktická škola Svítání, jejímž posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením, otevřela v
areálu v Komenského ulici nový atletický ovál. Zároveň si při zahradní slavnosti v první školní den připomněla čtvrt století
existence.

Po bubenické show a rozhlasové znělce malá ranní rozcvička částečně v retro úborech. Školní rok ve škole Svítání začal ve
hravém sportovním i kulturním duchu.

Nechybělo ani první proběhnutí po novém tartanovém oválu, u některých ovšem projetí na vozíčku. Zasportovali si téměř
všichni účastníci malé slavnosti, včetně hostů z ministerstva, kraje, města a dalších.

„My si vždycky hrajeme, protože nás tomu učí děti,“ řekla její ředitelka Miluše Horská. „Atletický ovál je velice potřebný. Žákům a
klientům, především těm upoutaným na vozík, umožní pravidelný pohyb. Ten má pro jejich vývoj a kvalitu dalšího života zásadní
význam,“ dodala.

O požehnání oválu v hodnotě 464 tisíc korun se postaral pardubický arciděkan Antonín Forbelský. Druhým narozeninovým
dárkem byla večerní exkluzivní projekce školy v pardubickém letním kině Pernštejn. Komedie Detektiv Down měla být uvedena
už v pátek, kvůli nepřízni počasí však byla přesunuta na pondělí. 

„Ze skromné školičky s 26 žáky je dnes organizace se 145 zaměstnanci, jež dohromady pečuje o zhruba 700 žáků a klientů,“
uvádí ředitelka v předmluvě ke speciálnímu almanachu, který škola k výročí vydala. Zajímá vás dění v krajích? 

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy. 

Podle ní je podstatné, že škola měla po celou dosavadní dobu své existence tendenci se rozvíjet, což dokládá, že o ni byl a je
stále zájem. Důležitý pro její rozvoj byla od počátku kvalitní psycholožka i to, že soukromou školu přijala pozitivně Česká školní
inspekce. 

Velice jí pomohlo to, že se pedagogové snažili pořádat kulturní a jiné programy, kterými si získala jméno a s ním i sponzory. I
díky nim si rok před oválem škola pořídila přírodní učebnu a zároveň scénu v altánu, ještě předtím minigolfové hřiště či
vyvýšený záhon pro klienty na vozíčcích.

„Ovál završil naše snažení, v Komenského ulici už máme téměř všechno, co potřebujeme,“ řekla zástupkyně ředitelky Markéta
Hujerová. Opravy se dočká i další budova 

Vedení školy chce napříště investovat hlavně do historického objektu klášterní školy v Klášterní ulici, a to s pomocí evropských
dotací, pokud se je podaří získat. 

Opravy budou stát 120 milionů korun. Škola v budově zřídí sociální firmu, která se bude zabývat drobnou výrobou a zaměstná
klienty školy. 

„Nejvíce nás trápí zaměstnávání žáků, naše společnost ani naše zákony nejsou připravené na to, že zaměstnají člověka s
mentálním postižením. Šance najít práci pro ně je minimální,“ řekla Markéta Hujerová.

Ředitelka Miluše Horská je zároveň místopředsedkyní Senátu, její post je podle ní pro fungování školy výhodou i nevýhodou.
„Někoho jako politik odradím, někdy to zase pomůže. Ale všechny ústrky spojené s provozem školy jsem v politice zúročila,“
dodala ředitelka. 
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Galerie: Pardubické  letní  kino  navštívilo 60 tisíc lidí URL
WEB , Datum: 08.09.2017 , Zdroj: denik.cz
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím.
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Nemocnice Pardubického kraje pro své zaměstnance na závěr letních prázdnin připravila filmový večer v
Pardubickém letním kině. URL
WEB , Datum: 08.09.2017 , Zdroj: pardubice.cz , RU / den: 3 500
Prožít letní večer s kolegy před promítacím plátnem u zajímavého filmu. Takovou možnost na závěr prázdnin pro své
zaměstnance připravila Nemocnice Pardubického kraje. Ve spolupráci s Pardubickým  letním  kinem  (nejen) pro ně
nachystala Filmový večer. Promítal se francouzský snímek z medicínského prostředí 150 miligramů.
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Letní kino ukončilo sezónu Detektivem Downem. Za dva měsíce přišlo 60 tisíc lidí URL
WEB , Datum: 08.09.2017 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Redakce , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Pardubicko
Pardubice - Dvanáctý ročník Pardubického  letního  kina  se tento týden dobral ke svému konci. Na každodenní večerní
promítání dorazilo podle odhadu organizátorů celkem asi 60 tisíc diváků. Promítalo se téměř nepřetržitě po dobu dvou měsíců,
vynechalo se pouze šestkrát kvůli nepříznivému počasí.

"Letos se diváci mohli těšit z několika novinek. Letní kino se přemístilo do centra města, místo prostoru u pardubického
skateparku nedaleko nádraží, kde se promítalo několik posledních let, se kino přestěhovalo na plochu vedle Tyršových sadů.
Nově také cizojazyčné filmy byly promítány častěji s dabingem než v původní verzi a s titulky, organizátoři se tak přizpůsobili
preferenci lidí, kterou zjišťovali v anketě. „Letní kino je i o setkávání se s přáteli, nejen o zhlédnutí filmu, takže jsme u většiny
filmů s výjimkou muzikálů přešli k dabovaným verzím,“ uvedl organizátor Jan Motyčka. Novinkou letošní sezóny bylo také to, že
kino zůstávalo „otevřené“ i přes den, například v prostoru za hledištěm si mohli návštěvníci zahrát beach volejbal. Posledním
promítaným filmem byl česko-norský snímek Detektiv Down, který byl doprovázen programem školy Svítání. „Nechyběla ani
filmová delegace, křest almanachu školy Svítání a spousta dárků pro návštěvníky,“ informoval jeden z provozovatelů kina
Tomáš Drechsler. Filmových delegací navštívilo největší letní kino v České republice hned několik. První promítací večer do
kina zavítal režisér filmu Anděl páně 2 Jiří Strach, producent Čestmír Kopecký představil jeden z nejdiskutovanějších českých
filmů Všechno bude fajn. Promítání rodinné komedie Špunti na vodě zase odstartovalo slovy režiséra Jiřího Chlumského. Kino
také navštívil Miloslav Šmídmajer, aby zde uvedl snímek Miluji tě modře. Lada Součková"
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Letní kino v Hrochově Týnci u diváků bodovalo
TISK , Datum: 12.09.2017 , Zdroj: Týdeník Chrudimsko , Strana: 18 , Autor: (ron) , Rubrika: Ohlédnutí za sezonou
Promítalo se každou prázdninovou středu zcela zdarma. Diváci viděli výběr toho nejlepšího z české a světové kinematografie
posledního roku Hrochův Týnec – Letošní premiérové promítání v hrochovotýneckém zámeckém parku se dá shrnout do jedné
věty: To se povedlo. 
Největší letní kino v tuzemsku, jímž je Pardubické  letní  kino  Pernštejn, se vydalo na pouť po České republice a usídlilo se
také v Hrochově Týnci. Tamní zastupitelé se totiž rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnout svým
obyvatelům, ale i divákům z přilehlého okolí a turistům, atraktivní letní program. Proto oslovili pořadatele Pardubického
letního  kina  a nový projekt byl na světě. 

HRÁLO SE POKAŽDÉ 

„Letní kino v Hrochově Týnci promítalo každou prázdninovou středu zcela zdarma výběr toho nejlepšího z české a světové
kinematografie posledního roku. Hrálo se pokaždé, pouze druhý z filmů Špunti na vodě, plánovaný na středu 12. července byl
kvůli dešti promítnut v náhradním termínu v pátek téhož týdne. Zájem obyvatel a návštěvníků obrovský, již na první projekci
dorazilo více než 500 diváků. 
Taková byla průběrná návštěvnost i dalších snímků, přičemž v nejnavštěvovanější byly české komedie,“ hodnotí první ročník
letního promítání Jan Motyčka, ředitel společnosti Cinema Time. 
K vysoké návštěvnosti přispívá vskutku romantické prostředí zámeckého amfiteátru a rovněž velké plátno, výkonný projektor,
kvalitní zvuk, ale i stánek pivovaru s občerstvením. 

PODĚKOVÁNÍ 

„Projekt bylo možné realizovat díky podpoře Městského úřadu v Hrochově Týnci a místních donátorů. Nicméně hlavním
hybatelem a iniciátorem celého projektu byl pan zastupitel Martin Novotný,“ dodává s uznáním Jan Motyčka. 
Promítání zdarma má důležitý význam: je dostupné pro všechny sociální vrstvy obyvatel, a tak kulturní zážitek stmeluje i rodiny,
které obracejí každou korunu. 
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Letní kino v Hrochově Týnci u diváků bodovalo URL
WEB , Datum: 15.09.2017 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Romana Netolická , RU / den: 60 000 , Rubrika: Moje Chrudimsko
Hrochův Týnec – Letošní premiérové promítání v hrochovotýneckém zámeckém parku se dá shrnout do jedné věty: To se
povedlo.

"Největší letní kino v tuzemsku, jímž je Pardubické  letní  kino  Pernštejn, se vydalo na pouť po České republice a usídlilo se
také v Hrochově Týnci. Tamní zastupitelé se totiž rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnout svým
obyvatelům, ale i divákům z přilehlého okolí a turistům, atraktivní letní program. Proto oslovili pořadatele Pardubického
letního  kina  a nový projekt byl na světě.
HRÁLO SE POKAŽDÉ
„Letní kino v Hrochově Týnci promítalo každou prázdninovou středu zcela zdarma výběr toho nejlepšího z české a světové
kinematografie posledního roku. Hrálo se pokaždé, pouze druhý z filmů Špunti na vodě, plánovaný na středu 12. července byl
kvůli dešti promítnut v náhradním termínu v pátek téhož týdne.
Zájem obyvatel a návštěvníků obrovský, již na první projekci dorazilo více než 500 diváků. Taková byla průběrná návštěvnost i
dalších snímků, přičemž v nejnavštěvovanější byly české komedie,“ hodnotí první ročník letního promítání Jan Motyčka, ředitel
společnosti Cinema Time.
K vysoké návštěvnosti přispívá vskutku romantické prostředí zámeckého amfiteátru a rovněž velké plátno, výkonný projektor,
kvalitní zvuk, ale i stánek pivovaru s občerstvením.
PODĚKOVÁNÍ
„Projekt bylo možné realizovat díky podpoře Městského úřadu v Hrochově Týnci a místních donátorů. Nicméně hlavním
hybatelem a iniciátorem celého projektu byl pan zastupitel Martin Novotný,“ dodává s uznáním Jan Motyčka.
Promítání zdarma má důležitý význam: je dostupné pro všechny sociální vrstvy obyvatel, a tak kulturní zážitek stmeluje i rodiny,
které obracejí každou korunu."
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Pardubické  letní  kino  letos překonalo své rekordy a chce dál expandovat
TISK , Datum: 16.10.2017 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: Zuzana Zlinská , Vytištěno: 157 965 , Prodáno: 132 680 , Čtenost: 554 152 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Teprve v minulém týdnu zmizelo od pardubického zdymadla zázemí letního kina. A zazimování plátna, kiosků i promítací boudy
mohli pořadatelé dělat s dobrou náladou. Během léta přivítali 60 tisíc diváků a už nyní chystají novinky na příští sezonu.
Například by se mohlo promítat na více místech v Pardubicích. 

PARDUBICE Pardubické  letní  kino  má za sebou už dvanáct sezon. Ta letošní však byla zase něčím jiná než ty předešlé.
Promítalo se nejvíce dní a areál se přestěhoval na nové místo nedaleko Tyršových sadů a zdymadla. 
„Letos jsme přivítali celkem šedesát tisíc diváků během šestašedesáti promítacích dnů v Pardubicích, k tomu dalších dvacet
tisíc filmových fanoušků ve Žlutých lázních a zahradách Anežského kláštera v Praze a čtyři tisíce dalších v Hrochově Týnci,“
informuje promotér letního kina Jan Motyčka, který se rozhodl, že bude se svým projektem expandovat i do dalších měst. 

Hosté snědli během sezony pět tisíc kornoutů s popcornem 

Přesto jsou pro něj stále nejdůležitější Pardubice. A tak Motyčku těší, že minulý měsíc skončený ročník může prohlásit za
rekordní. „Byl nejúspěšnější, co se týká návštěvnosti. Rekordní byla i konzumace nápojů z produkce Pardubického pivovaru.
Vypilo se 80 hektolitrů piva Vilém a Porter a 45 hektolitrů pardubických limonád. Snědlo se přes pět tisíc kusů kornoutů s
popcornem a tisíce hamburgerů a párků v rohlíku,“ vypočítává Jan Motyčka. Na příští rok mají pořadatelé letního kina velké
plány. Chtějí, aby se z Pardubic stalo hlavní město letních kin, a také plánují všechna svá kina postupně proměnit ve specifické
relaxační oázy, v nichž se budou setkávat nejen fanoušci kinematografie, výtvarného umění, divadla a literatury, ale i příznivci
letních kolektivních sportů. 
Kino se má navíc rozšiřovat nejen do dalších regionů, ale rozrůst se má i v krajském městě. „Promítání chceme v Pardubicích
rozšířit i do dalších míst, už teď projevil zájem starosta městské části Dubina Vítězslav Štěpánek, kde by se mělo každý
prázdninový čtvrtek promítat ve Studáneckém lese, a zájem projevil i starosta městské části Dukla Jiří Rejda,“ zmínil Motyčka
aktivitu starostů, kteří budou mít příští léto těsně před komunálními volbami. 
Domovská scéna má být příští rok krásnější a evokovat léto se vším všudy. „Chceme vytvořit celodenní program, v němž
budou mít přes den prostor další kulturní aktivity, jako je tanec, výstavy či divadlo a také sport. Letos poprvé vyrostl v prostoru
letního kina plážový kurt a konal se beachvolejbalový turnaj o cenu primátora. Večer bude vyhrazen kinu,“ nastiňuje svou vizi
další pořadatel bezplatného promítání Tomáš Drechsler. 
Zdokonalit se má také filmová nabídka a pořadatelé letního kina by chtěli v Pardubicích přivítat ještě více delegací tvůrců
promítaných snímků. Letos letní kino v Pardubicích navštívil například producent Čestmír Kopecký, režiséři Jiří Chlumský, Miloš
Šmídmajer či delegace k filmu Jana Hřebejka Zahradnictví: Rodinný přítel. 
Druhý ze zakladatelů kina Drechsler by si pak přál, aby letní kino získalo stabilní promítací plochu. V minulých letech totiž kino
cestovalo po Pardubicích, promítalo se nejen u Tyršových sadů, ale také u skateparku. 
„Prostor u Tyršových sadů, kde jsme pořádali letošní dvanáctý ročník, bychom rádi ještě rozšířili a dotvořili, aby se z něj stala
opravdová relaxační zóna s celodenním programem. V Pardubicích se tak bude dát kvalitně a příjemně strávit celé léto a nikdo
nebude muset za kulturou ani za sportem nikam cestovat. Tak se navíc splní jeden z našich velkých cílů: brzy v kině přivítat
miliontého návštěvníka,“ uzavírá Tomáš Drechsler. 

Na cesty vyrazí menší mobilní letní kina s obřím plátnem 

Pro města a obce, v nichž není stálá letní promítací scéna, připravili promotéři mobilní kina, díky nimž lze stvořit open air scénu
prakticky kdekoliv. 
„Letos jsme promítali souběžně na čtyřech místech republiky a překročili jsme tak svůj Rubikon, protože jsme si vyzkoušeli, že
to dokážeme. V příštím roce chystáme expanzi do dalších regionů a budeme se intenzivně věnovat mobilnímu kinu, které se
velmi osvědčilo v místech, kde žádné kino nemají,“ řekl Motyčka s tím, že výhodou technologie mobilního kina je možnost
postavit na zelené louce letní kino pro 10 tisíc diváků s obřím plátnem velikosti 12 krát 6 metrů – to vše za pouhou hodinu. „To
ovšem neznamená, že na své rodné město zapomeneme, ba naopak,“ dodal Motyčka. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Zuzana Zlinská, spolupracovnice MF DNES
Foto autor:   Foto: archiv MAFRA
Foto popis:   Zadarmo do kina I na novém místě u zdymadla našlo letní kino své diváky. Za promítání se nemusí platit, nad
projektem má už šest let záštitu Ministerstvo kultury ČR. Promotéři Tomáš Drechsler a Jan Motyčka navíc letos nabídku rozšířili
i o takzvané mobilní kino.
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Kroutil: Pro venkov jsou důležití hlavně dobří a poctiví hospodáři
TISK , Datum: 05.12.2017 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 70 , Vytištěno: 2 710 , Čtenost: 8 616 , Rubrika: Příloha - Setkání s hejtmanem
Ing. Václav Kroutil (ČSSD) Radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov 

Václav Kroutil se narodil v Pardubicích. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou, obor fytotechnika. V roce 1991 složil státní
zkoušku v oboru management a marketing zemědělství. V roce 2000 byl akreditován poradcem pro program SAPARD a dotace
ze SF Evropské unie. Je zakládajícím členem CZ-BIOM. Je aktivní v poradenském systému AK ČR a podílí se na zpracování
studií proveditelnosti ke konkrétním podnikatelským záměrům. 
Má jednu dceru a ve svém volném čase se rád věnuje myslivosti, chovatelství a zahrádkářství. 

Více než rok uběhl od krajských voleb, kterými započal již třetí volební období člen Rady Pardubického kraje Václav Kroutil.
„Venkovu bych přál dobré hospodáře, kteří se dívají na venkov jako na živý organismus s dlouhodobou perspektivou, a ne
takové, kteří by chtěli z venkova jen těžit,“ říká Václav Kroutil. 

* V programovém prohlášení jste slibovali, že budete významně podporovat Program obnovy venkova. Děje se tak? 

Příslib, že budeme držet nebo navyšovat finanční prostředky určené pro Program obnovy venkova (POV) naplňujeme. Jak je
uvedeno i v programovém prohlášení, venkov tvoří většinu prostoru našeho kraje, a jeho rozvoj a udržení tradic je pro nás
prioritou. V roce 2017 bylo v rámci tohoto programu uzavřeno celkem 448 smluv v celkové částce 59,5 milionu korun. V
posledních dnech jsme schvalovali rozpočet na příští rok a tuto částku hodláme v roce 2018 navýšit na více než 65 milionů
korun. V rámci POV nově také vypisujeme rozšířený dotační program pro Místní akční skupiny. Pro venkov jsou však vždy
důležití především dobří a poctiví hospodáři, kteří jsou ochotni nalézat společnou řeč. Což zaznělo i na celostátní konferenci
Venkov 2017 začátkem listopadu v Dřítči. 

* Stále se mluví o tom, že mladá generace se do této oblasti příliš nehrne. Snaží se s tím kraj nějak bojovat? 

Stále se snažíme popularizovat zemědělskou tématiku, a to právě především mezi školáky. Setkáváme se s řediteli středních
zemědělských a základních škol, profesních organizací a zemědělských podniků, abychom na toto téma hovořili. Zapojujeme se
do projektů jak propagačních, tak i investičních. Jedním z úspěšných projektů a efektivní propagací je projekt TECHNOhrátky,
které mají za cíl atraktivní formou žákům základních škol představit technické a zemědělské obory na našich středních školách.
Další z forem podpory školství jsou také investice do zemědělských škol. V minulých letech jsme podpořili Střední školu
zemědělskou a veterinární v Lanškrouně, nyní půjde velká část investice do Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v
Chrudimi. Ale nezaměřujeme se jen na mladé. Aktivit, kterým se v této oblasti věnujeme, je mnoho. Snažíme se podporovat
regionální výrobce, ať už potravinářskou soutěží MLS Pardubického kraje nebo propagací na akcích, jako jsou Krajské dožínky
či na výstavě Koně v akci. Tradičně jsme hostili výstavu Naše pole nebo uspořádali krajskou soutěž v orbě. Letos jsme
podpořili dotací například také začínající včelaře, mezi které jsme rozdělili téměř milion korun. 

* Jaké jsou aktivity Pardubického kraje v souvislosti s ochranou životního prostředí? 

Dlouhodobě prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje realizujeme projekt „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“. Ten je
financován Pardubickým krajem, ale také společností AOS EKO-KOM a kolektivními systémy ASEKOL a ELEKTROWIN. Naším
společným cílem je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových
odpadů. Nedílnou součástí projektu je také zvyšování informovanosti a motivace občanů k jejich aktivní účasti na třídění
odpadů. Ke třídění se snažíme motivovat obce, a to soutěží „O perníkovou popelnici“, jejíž jubilejní desátý ročník proběhl v
tomto roce. Letos jsme také finančně podpořili propagaci tématu třídění odpadů v Pardubickém letním kině prostřednictvím
projekce spotu. Pardubický kraj také dlouhodobě podporuje Ekocentrum PALETA, občanské sdružení zabývající se
ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež, které od roku 2004 zastává roli Krajského
koordinátora Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje. V rámci krajského projektu podporujeme
Ekocentrum PALETA při realizaci školních programů pro žáky mateřských a základních škol. Třídění odpadů považujeme
směru vede dobře a náš kraj se ve třídění odpadů pohybuje na předních místech. Vedle třídění však v Pardubickém kraji
existují firmy, které umí i dobře recyklovat. Nachází se zde například podnik, který už řadu let vyrábí z určitých druhů plastů
různé tvarovky s širokým využitím. Na jiném místě v kraji se v současné době připravuje inovativní postup, který bude umět
vytříděnou složku odpadu přeměnit na stavební materiál. 

* Řeší kraj na svém území také problematiku starých ekologických zátěží? 

S ohledem na ochranu životního prostředí toto téma nelze opomenout. Její nedílnou součástí jsou také analýzy rizik, které
necháváme zpracovávat. Aktuálně se to týká například areálu bývalé textilní továrny Vitka – Vlněna Brněnec, v jejímž případě
jsme rádi, že se naštěstí nepotvrzuje krizový scénář. Dále pracujeme na analýzách rizik v oblasti Králík a Červené Vody, které
budou dokončeny příští rok. 
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