
Pardubické letní kino Počet zpráv: 111, 14.04.2021

Pardubičtí tahouni společně vstoupili do nového desetiletí… URL
WEB , Datum: 28.01.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu , Autor: Pardubice Živě , Vydavatel: Pardubice ŽIVĚ
...2020 Folklórní festival Pardubice Hradec Králové – Pernštýnská noc – 5. 6. 2020 Městské slavnosti – Zrcadlo umění – 17. 6.
– 19. 6. 2020 Pardubické  letní  kino  Pernštejn – 26. 6. – 31. 8. 2020 Czech Open – 16. 7. – 2. 8. 2020 Pardubická juniorka –
8. 8. – 14. 8. 2020 Sportovní park...

Akce, které táhnou. Divadlo, koně, hudba a také sport
TISK , Datum: 24.02.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 56 , Autor: Zuzana Zlinská , Vytištěno: 124 411 , Prodáno: 101 612 , Čtenost: 477 205 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Příloha - Pardubice
... 11. 4. 2020 Aviatická pouť 30. 5. – 31. 5. 2020 Pernštýnská noc 5. 6. 2020 Městské slavnosti - Zrcadlo umění 7. 6. – 19. 6.
2020 Pardubické  letní  kino  Pernštejn 26. 6. – 31. 8. 2020 Festival šachu a her Czech Open 16. 7. – 2. 8. 2020 Pardubická
juniorka 8. 8. – 14. 8. 2020 Sportovní...

Akce, které táhnou. Divadlo, koně, hudba a také sport
TISK , Datum: 28.02.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 24 , Vytištěno: 533 820 , Čtenost: 647 430 , Vydavatel: Mafra, a.s.
... 30. 5. – 31. 5. 2020 Pernštýnská noc 5. 6. 2020 Městské slavnosti - Zrcadlo umění 7. 6. – 19. 6. 2020 Pardubické  letní
kino  Pernštejn 26. 6. – 31. 8. 2020 Festival šachu a her Czech Open 16. 7. – 2. 8. 2020 Pardubická juniorka 8. 8. – 14. 8....

Pardubické  letní  kino  letos pořídí nové plastové lavičky z dotace kraje URL
WEB , Datum: 17.06.2020 , Zdroj: pardubickykraj.cz , RU / den: 3 500 , Vydavatel: pardubickykraj.cz
Pardubické  letní  kino  je největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, počtem projekcí a délkou trvání nejen
tuzemským, ale i středoevropským unikátem. Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 14 let jeho existence velmi oblíbili, což
může potvrdit jak 800 tisíc spokojených diváků,...

Pardubické  letní  kino  dostalo facelift, začne promítat 26. června URL
WEB , Datum: 17.06.2020 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: Film
Oblíbené letní kino v Pardubicích začne promítat 26. června, kdy uvede český film 3Bobule. Areál na pravém břehu Labe je
díky dotaci od Pardubického kraje nově vybaven designovým mobiliářem. Stánky, sklady, lavičky, toalety a další vybavení
umožní areál využívat celoročně i pro jiné akce. “Vznikl s...

Léto začíná. Otevře kino na břehu Labe
TISK , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Stanislava Králová , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 , Čtenost: 477 205 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...ale především umožní využití služby ‚virtuálního číšníka‘. Pomocí QR kódu si přes telefon lidé budou moci objednat
občerstvení,“ řekl ředitel Pardubického  letního  kina  Leoš Kučera. Na nové lavičky poskytl dotaci Pardubický kraj. Pořadatelé
letního kina je zakoupili od bohdanečské firmy Transform,...

Kultura v kraji žije, i když zatím omezeně URL
WEB , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: pardubickykraj.cz , RU / den: 3 500 , Vydavatel: pardubickykraj.cz
... Další dotace spojené s památkami nebo kulturou získali někteří žadatelé z podpory cestovního ruchu. Jedná se například o
nové lavičky pro Pardubické  letní  kino , Zámecký pivovar v Semíně, který je rodištěm architekta Josefa Gočára, nebo
Muzeum řemesel v Letohradu. ...

Kultura v kraji žije, i když zatím omezeně… URL
WEB , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu , Vydavatel: Pardubice ŽIVĚ
... Další dotace spojené s památkami nebo kulturou získali někteří žadatelé z podpory cestovního ruchu. Jedná se například o
nové lavičky pro Pardubické  letní  kino , Zámecký pivovar v Semíně, který je rodištěm architekta Josefa Gočára, nebo
Muzeum řemesel v Letohradu. Zdroj a foto: Pardubický kraj ...

Pardubické  letní  kino  bude i letos zdarma URL
WEB , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lada Součková , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Kultura
Pardubické  letní  kino  bude i letos. Celé léto, opět zdarma a s rozestupy. Největší kino v České republice vstupuje do
jubilejního 15. ročníku a opět se vrací do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky. "Pro areál, kde se kino utáboří již
potřetí, našli provozovatelé kina název Za vodou a...

Letní kino bude opět zdarma
TISK , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 6 530 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...– Pardubické  letní  kino  bude i letos. Celé léto, opět zdarma a s rozestupy. Největší kino v České republice vstupuje do
jubilejního 15. ročníku a opět se vrací do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky. Pro areál, kde se kino utáboří již
potřetí, našli provozovatelé kina název Za vodou a...

Navzdory covidu peníze do kultury půjdou
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-21-1211/page/1
https://www.pardubicezive.eu/pardubicti-tahouni-spolecne-vstoupili-do-noveho-desetileti/
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/107605/pardubicke-letni-kino-letos-poridi-nove-plastove-lavicky-z-dotace-kraje
http://pardubice.rozhlas.cz/pardubicke-letni-kino-dostalo-facelift-zacne-promitat-26-cervna-8228739
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/107621/kultura-v-kraji-zije-i-kdyz-zatim-omezene
https://www.pardubicezive.eu/kultura-v-kraji-zije-i-kdyz-zatim-omezene/
https://pardubicky.denik.cz/kultura_region/pardubicke-letni-kino-bude-i-letos-zdarma-20200618.html
http://www.newtonmedia.eu/


Navzdory covidu peníze do kultury půjdou
TISK , Datum: 22.06.2020 , Zdroj: Právo , Strana: 16 , Autor: (lž) , Vytištěno: 92 631 , Prodáno: 57 800 , Čtenost: 205 343 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Rubrika:
Region Čechy
... Další dotace spojené s památkami nebo kulturou získali někteří žadatelé z podpory cestovního ruchu. Jedná se například o
nové lavičky pro Pardubické  letní  kino , Zámecký pivovar v Semíně, který je rodištěm architekta Josefa Gočára, nebo
Muzeum řemesel v Letohradu. ...

Pro chvíle volna...
TISK , Datum: 23.06.2020 , Zdroj: Aha! pro ženy , Strana: 37 , Autor: Zuzana Skálová , Vytištěno: 64 870 , Prodáno: 38 397 , Čtenost: 104 933 , Vydavatel:
CZECH NEWS CENTER, a.s.
...sekt, jezuity i císařskými úředníky a kněžími. Máte-li rádi českou historii, tato kniha je jasnou volbou… LETNÍ KINO
PARDUBICE Pardubické  letní  kino  s Pardubickým pivovarem začíná již 26. června v areálu Za vodou, na pravém břehu
Labe. Toto kino je největším letním kinem v České republice a...

Pardubické  letní  kino  bude i letos zdarma
TISK , Datum: 24.06.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (las) , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 6 530 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Pardubický týden
...– Pardubické  letní  kino  bude letos celé léto zdarma a s rozestupy. Největší kino v České republice vstupuje do jubilejního
15. ročníku a už potřetí se vrací do areálu Za vodou vedle mostu Pavla Wonky. Provozovatelé slibují spoustu novinek. První
projekci plánují již na pátek 26. června, kdy bude...

Pardubické  letní  kino  začne promítat už zítra
RÁDIO , Datum: 25.06.2020 , Zdroj: Rádio Blaník - Čechy , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 141 280 , Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES
a.s.
...TKACZYKOVÁ, moderátorka A teď pozvánka do bijáku. Pardubické  letní  kino  začne promítat už zítra. Areál na pravém
břehu Labe za mostem Pavla Wonky se může pochlubit hned několika novinkami. Více promotér letního kina, Jan Motyčka. Jan
MOTYČKA, promotér letního kina...

PRO KINO NOVÉ LAVIČKY
TISK , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: Bulvár , Strana: 9 , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Evropské vydavatelství, spol. s r.o. , Rubrika: Prezentace
...krajském městě startuje patnáctý ročník Pardubického  letního  kina . Bezplatné filmové projekce si za uplynulých čtrnáct let
diváci oblíbili, o čemž svědčí to, že jich už před filmovým plátnem sedělo osm set tisíc. A teď se jim bude sedět ještě lépe - kino
získalo prostředky na nový bezpečný...

Letní kino láká i na větší pohodlí v hledišti
TISK , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 20 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 329 749 , Čtenost: 647 430 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika:
Náš kraj
...dnes večer startuje už 15. ročník pardubického  letního  kina . I letos se bude promítat v areálu na pravém břehu Labe
nedaleko mostu Pavla Wonky. Také pořadatelé pardubického  Letního  kina  Pernštejn měli během jara strach, zda epidemie
nemoci covid-19 nezruší i jejich letní plány. Nakonec jim však...

Letní kino láká i na větší pohodlí v hledišti
TISK , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 54 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 , Čtenost: 477 205 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Příloha - Náš kraj
...dnes večer startuje už 15. ročník pardubického  letního  kina . I letos se bude promítat v areálu na pravém břehu Labe
nedaleko mostu Pavla Wonky Také pořadatelé pardubického  Letního  kina  Pernštejn měli během jara strach, zda epidemie
nemoci covid-19 nezruší i jejich letní plány. Nakonec jim však...

Pardubické  letní  kino  startuje v pondělí, láká na komfortnější posezení URL
WEB , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: impuls.cz , RU / den: 18 510 , Vydavatel: impuls.cz
...Dobrý ročník zahájí v pondělí 29. června jubilejní 15. sezonu pardubické  letní  kino . Návštěvníci se mohou těšit na mix
filmů. Potěší je také komfortnější zázemí, které se výrazně proměnilo. Poslední aristokratka, Samotáři, Na střeše nebo také
Angry Birds ve filmu 2 či Mizerové navždy - to je jen...

Pardubické  letní  kino  startuje v pondělí, láká na komfortnější posezení URL
WEB , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: Stanislava Králová , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice - zprávy
...Dobrý ročník zahájí v pondělí 29. června jubilejní 15. sezonu pardubické  letní  kino . Návštěvníci se mohou těšit na mix
filmů. Potěší je také komfortnější zázemí, které se výrazně proměnilo. Poslední aristokratka, Samotáři, Na střeše nebo také
Angry Birds ve filmu 2 či Mizerové navždy - to je jen...

Letní kino Pardubice nakonec zahájí promítání až v pondělí
TISK , Datum: 27.06.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 , Čtenost: 477 205 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
... Pardubické  Letní  kino  Pernštejn začne o tři dny později, než se původně plánovalo. Hlavního pořadatele Jana Motyčku k
rozhodnutí vedlo varování meteorologů, kteří na celý víkend slibovali pro Pardubice mohutné večerní deště doprovázené
bouřkami. „Bohužel hned v pátek jsme měli problém s instalací...

Tipy na kulturu: Obhájce nevinných URL
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https://www.impuls.cz/regiony/pardubicky-kraj/letni-kino-pardubice-program.A200626_174203_imp-pardubicky_kov
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/letni-kino-pardubice-program.A200618_553981_pardubice-zpravy_skn
http://www.newtonmedia.eu/


Tipy na kulturu: Obhájce nevinných URL
WEB , Datum: 29.06.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
Drama podle skutečné události "KDY: 30. června 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma V tomto silném
příběhu, natočeném podle skutečné události, absolvent harvardské univerzity Bryan Stevenson svede právní boj o osvobození
neprávem odsouzeného. Začátek ve 21.30 hodin.

Letní kino začne až ve středu
TISK , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 1 , Autor: (kris) , Vytištěno: 1 260 , Čtenost: 9 106 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...AKTUÁLNĚ Pardubice – Zahájení pardubického  letního  kina  se kvůli dešti přesouvá na středu 1. července. Nepříznivé
počasí neumožnilo těžké technice dovézt nový mobiliář do areálu Za vodou za Wonkovým mostem. „Je nám to líto, ale
vzhledem k tomu, že se chceme chovat ohleduplně k přírodnímu areálu,...

Letní kino začne až ve středu
TISK , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (kris) , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 6 530 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
...AKTUÁLNĚ Pardubice – Zahájení pardubického  letního  kina  se kvůli dešti přesouvá na středu 1. července. Nepříznivé
počasí neumožnilo těžké technice dovézt nový mobiliář do areálu Za vodou za Wonkovým mostem. „Je nám to líto, ale
vzhledem k tomu, že se chceme chovat ohleduplně k přírodnímu areálu,...

Až na středu 1. července odsunulo pardubické  letní  kino  svou první projekci
TV , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: V1 TV , Zpráva: 4 , Provozovatel: VČTV, s.r.o.
...-------------------- Až na středu 1. července odsunulo pardubické  letní  kino  svou první projekci. Za problémem je podle
pořadatelů déšť, který podmáčel půdu a nedovolil těžké technice navést do areálu potřebný mobiliář a mimo jiné i nové lavičky
pořízené z příspěvku Pardubického kraje. Letní kino...

Tipy na kulturu: Addamsova rodina URL
WEB , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
Pardubické  letní  kino  "KDY: 1. července 2020 KDE: Louka u Wonkova mostu, Pardubice ZA KOLIK: Zdarma Připravte si
prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se
členové této vtipné a výstřední rodinky představí v...

Tipy na kulturu: Addamsova rodina URL
WEB , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
Pardubické  letní  kino  "KDY: 1. července 2020 KDE: Louka u Wonkova mostu, Pardubice ZA KOLIK: Zdarma Připravte si
prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se
členové této vtipné a výstřední rodinky představí v...

tipy deníku
TISK , Datum: 01.07.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 17 591 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
PARDUBICKO / Pardubický kraj
Pardubického  letní  kino  Od 1. července, na pravém břehu Labe Celé léto, opět zdarma a s rozestupy. Každý den od 21.30
hodin. Filmy jsou pečlivě vybírány tak, aby si každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii. Pro
zasvěcenější filmové diváky jsou připraveny jako bonusy...

Tipy na víkend 4. a 5. července: KAM vyrazit? URL
WEB , Datum: 02.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na víkend
...Gottwald. Ve středu 8. července se lidé mohou těšit od 17:30 na Kulturní park Pardubice, který v 19:30 vystřídá folková
skupina Jinotaj. Pardubické  letní  kino  KDY: po celé prázdninyKDE: u Wonkova mostu v Pardubicích ZA KOLIK: zdarma Celé
léto se promítá na pravém břehu Labe v Pardubicích (u Wonkova...

Tipy na víkend 4. a 5. července: KAM vyrazit? URL
WEB , Datum: 02.07.2020 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 18 500 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na víkend
...Gottwald. Ve středu 8. července se lidé mohou těšit od 17:30 na Kulturní park Pardubice, který v 19:30 vystřídá folková
skupina Jinotaj. Pardubické  letní  kino  KDY: po celé prázdninyKDE: u Wonkova mostu v Pardubicích ZA KOLIK: zdarma Celé
léto se promítá na pravém břehu Labe v Pardubicích (u...

Tipy na kulturu: Joker URL
WEB , Datum: 03.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
Pardubické  letní  kino  "KDY: 4. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma Zkrachovalý komediant
Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku
klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do...

Kam vyrazit v okolí
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https://pardubicky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tipy-na-kulturu-obhajce-nevinnych-20200629.html
https://pardubicky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tipy-na-kulturu-addamsova-rodina-20200630.html
https://pardubicky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tipy-na-kulturu-addamsova-rodina-20200630.html
https://pardubicky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-4-a-5-cervence-kam-vyrazit-20200702.html
https://chrudimsky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-4-a-5-cervence-kam-vyrazit-20200702.html
https://pardubicky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tipy-na-kulturu-joker-20200703.html
http://www.newtonmedia.eu/


Kam vyrazit v okolí
TISK , Datum: 03.07.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 17 591 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Svitavsko
PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  Pardubické  letní  kino  bude promítat celé na pravém břehu Labe v Pardubicích (u Wonkova
mostu), vstup je zdarma. Začátek ve 21.30 hodin. Dnes promítá kino českou komedii Poslední aristokratka, v sobotu
psychologické drama Joker a v neděli akční snímek Anna. FESTIVAL NA...

Tipy na kulturu: Obsluhoval jsem anglického krále URL
WEB , Datum: 05.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...muži, který na konci svého života hledá obrazy času, který prožil "KDY: 6. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA
KOLIK: Zdarma Kniha Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále patří k vrcholům jeho tvorby. V životních osudech
malého českého číšníka se tu zrcadlí naděje,...

Tipy na kulturu: Velké dobrodružství Čtyřlístku URL
WEB , Datum: 07.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...malém domku na kraji Třeskoprsk bydlí čtyři kamarádi "KDY: 8. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK:
Zdarma Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z
hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně...

Tipy na kulturu: Western Stars URL
WEB , Datum: 09.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...Springsteen představuje své poslední album Western Stars "KDY: 9. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK:
Zdarma Bruce Springsteen představuje své poslední album Western Stars s celou kapelou a orchestrem a je to opravdový
filmový zážitek. Přijměte pozvání do jeho historické...

Tipy na kulturu: John Wick 3 URL
WEB , Datum: 11.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...se na válku! "KDY: 12. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma Ve třetí části této adrenalinové akční
série má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů
vypsaných na jeho hlavu. Poté, co porušil pravidla...

Tipy na kulturu: Bolest a sláva URL
WEB , Datum: 13.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...Banderas a Penélope Cruz pod režijní taktovkou Pedra Almodóvara "KDY: 14. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino
ZA KOLIK: Zdarma Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí.
Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit....

Bolest a sláva v letním kině
TISK , Datum: 14.07.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 17 591 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu dnes od 21:30 hodin nabídne drama Bolest a sláva. V příběhu
slavného režiséra, jehož svět se hroutí, hrají hlavní role Antonio Banderas a Penélope Cruz. Film režíroval Pedro Almodóvar.
Vstup zdarma.

Tipy na kulturu: Matthias a Maxime URL
WEB , Datum: 15.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...a Maxime jsou nerozluční kamarádi už od dětství "KDY: 16. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma
Když jsou ale během natáčení studentského filmu vyzváni, aby se políbili před kamerou, vše se náhle promění. Zdánlivě
nenarušitelné pouto je znejistěno pochybnostmi - jaké city...

PARDUBICKÝM KRAJEM
TISK , Datum: 17.07.2020 , Zdroj: Blesk , Strana: 8 , Vytištěno: 185 184 , Prodáno: 145 583 , Čtenost: 695 123 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.
...třeba se do vyřezávání pustíte sami a najdete tak novou zábavu na letošní léto. (www.svojanov.cz) ?? Letňák jede na plné
obrátky – unikátní pardubické  letní  kino , které během prázdnin zdarma promítá v krajském městě každý den filmové pecky,
jede na plné obrátky. Každý večer od 21.30 hodin nabízí...

Tipy na kulturu: Doktor Spánek od Stephena Kinga URL
WEB , Datum: 18.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...navazuje na děj filmu Osvícení "KDY: 19. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma Film navazuje na
děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Nyní dospělý
Dan Torrance (Ewan McGregor) se usilovně snaží...

Tipy na kulturu: Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon URL
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Tipy na kulturu: Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon URL
WEB , Datum: 21.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem "KDY: 22. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK:
Zdarma Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie …
zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic...

Tipy na kulturu: Mizerové navždy URL
WEB , Datum: 22.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...až do smrti "KDY: 23. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma Zatímco Marcus (Martin Lawrence) se
pomalu chystá do policejního důchodu, Mike (Will Smith) je přesvědčený, že bude lovit zločince do konce života. A to může být
co nevidět – někdo se ho totiž pokouší zabít....

Tipy na kulturu: 365 dní URL
WEB , Datum: 26.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...populární stejnojmenné knihy autora Blanky Lipinské "KDY: 27. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK:
Zdarma Zfilmování populární stejnojmenné knihy autora Blanky Lipinské ukazuje Lauru Biel (Anna Maria Sieklucka), úspěšnou
hotelovou manažerku, jejíž manžel ale sedí do noci u...

Tipy na kulturu: Vlastníci URL
WEB , Datum: 30.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Tipy na kulturu
...kino "KDY: 31. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s
manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria
Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára...

Přinášíme nejlepší letní kulturní tipy! Zkuste divadlo pod hvězdami, koncerty nebo autokino URL
WEB , Datum: 02.08.2020 , Zdroj: pozitivni-zpravy.cz , RU / den: 3 500 , Vydavatel: pozitivni-zpravy.cz
...Dollarphotoclub Jestli preferujete tradiční letní kino, na které je momentálně počasí jako stvořené, můžete si přijít na své i
mimo Prahu. Pardubické  letní  kino  Pernštejn je největší v republice a nabízí opravdu bohatý filmový program – projekce si
můžete vychutnat každý prázdninový večer od 21.30...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník Bruntálský Region , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 3 090 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Téma
...hodin Za kolik: Zdarma Film Jiřího Menzela představí konec starých časů. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník Frýdecko-Místecko , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 3 090 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Téma
...Kdy: 28.8.2020 ve 21.00 Kde: u kina Kosmos v Třinci Za kolik: 80 Kč Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník okresu Nový Jičín , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 750 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Téma
...Kdy: 7. 8. 2020 ve 21.00 Kde: Studénka, Letní kino Za kolik: Vstup zdarma Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník Opavský a Hlučínský Region , Strana: 8 , Vytištěno: 2 150 , Čtenost: 26 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s. , Rubrika: Téma
...Sega. Kdy: 28. 8. od 20 hodin Kde: Litultovice, zámecký park Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v
ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji
(otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník Karvinsko , Strana: 8 , Vytištěno: 2 660 , Čtenost: 35 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Téma
...Kde: Letní kino, Park B. Němcové, Karviná-Fryštát Za kolik: 80 Kč Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem
v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji
(otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
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Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Kutnohorský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 840 , Čtenost: 8 900 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
kutnohorský týden
...počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Kladenský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 810 , Čtenost: 19 279 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Kladenský týden
...počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Benešovský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 000 , Čtenost: 3 519 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Benešovský týden
...sv. Františka z Assisi Kdy: 8. srpna, od 21:00 Film: Ženy v běhu Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v
ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji
(otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Nymburský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 940 , Čtenost: 10 323 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Týdeník Nymbursko
...počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Boleslavský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 100 , Čtenost: 4 759 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Boleslavský týden
...počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Kroměřížský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 720 , Čtenost: 2 143 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
kroměřížský týdeník
...festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Zlínský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 360 , Čtenost: 5 239 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Zlínský
týden
...festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Kolínský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 850 , Čtenost: 3 747 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Kolínský
týden
...počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Rakovnický deník , Strana: 10 , Vytištěno: 490 , Čtenost: 1 608 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Rakovnický týden
...počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Berounský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 790 , Čtenost: 2 509 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Berounský týden
...počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
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Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Příbramský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 000 , Čtenost: 5 997 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Příbramský týden
...počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Prostějovský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 540 , Čtenost: 2 167 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Moravský sever
...festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Týdeník Domažlicko , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 660 , Čtenost: 11 440 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Téma týdne
...přesouvají na internet, v kině se budou pouze promítat filmy. (mln, tom) Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Týdeník Klatovska , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 420 , Čtenost: 11 440 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Téma týdne
...je nafukovací plátno. 11. 8. uvede např. český film Národní třída. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem
v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji
(otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Prostějovský týden , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 650 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Téma týdne
...aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Českobudějovický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 3 930 , Čtenost: 18 542 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Jihočeský týdeník - téma týdne
...srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v Paříži (21 hodin) Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Hradecký deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 960 , Čtenost: 14 480 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Východočeský týdeník - téma týdne
...však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal
až 5. července. Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za
vodou. Diváci, kteří díky podpoře města i...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Plzeňský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 6 660 , Čtenost: 19 084 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Západočeský týdeník - téma týdne
...snímek Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Jindřichohradecký deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 130 , Čtenost: 3 865 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Jihočeský týdeník - téma týdne
...srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v Paříži (21 hodin) Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Písecký deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 300 , Čtenost: 1 702 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Jihočeský týdeník - téma týdne
...srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v Paříži (21 hodin) Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
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Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Českokrumlovský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 230 , Čtenost: 2 458 , Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Jihočeský týdeník - téma týdne
...srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v Paříži (21 hodin) Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Prachatický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 410 , Čtenost: 2 486 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Jihočeský týdeník - téma týdne
...srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v Paříži (21 hodin) Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Strakonický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 370 , Čtenost: 4 883 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Jihočeský týdeník - téma týdne
...srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v Paříži (21 hodin) Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Táborský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 820 , Čtenost: 6 674 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Jihočeský týdeník - téma týdne
...srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v Paříži (21 hodin) Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 170 , Čtenost: 4 751 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Východočeský týdeník - téma týdne
...však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal
až 5. července. Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za
vodou. Diváci, kteří díky podpoře města i...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Jičínský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 510 , Čtenost: 2 888 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Východočeský týdeník - téma týdne
...však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal
až 5. července. Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za
vodou. Diváci, kteří díky podpoře města i...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Náchodský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 400 , Čtenost: 5 091 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Východočeský týdeník - téma týdne
...však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal
až 5. července. Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za
vodou. Diváci, kteří díky podpoře města i...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Orlický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 090 , Čtenost: 3 827 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Východočeský týdeník - téma týdne
...však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal
až 5. července. Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za
vodou. Diváci, kteří díky podpoře města i...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 450 , Čtenost: 17 591 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Východočeský týdeník - téma týdne
...však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal
až 5. července. Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za
vodou. Diváci, kteří díky podpoře města i...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Rychnovský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 250 , Čtenost: 1 830 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Východočeský týdeník - téma týdne
...však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal
až 5. července. Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za
vodou. Diváci, kteří díky podpoře města i...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
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Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 480 , Čtenost: 9 162 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Východočeský týdeník - téma týdne
...však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal
až 5. července. Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za
vodou. Diváci, kteří díky podpoře města i...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Krkonošský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 850 , Čtenost: 7 458 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Východočeský týdeník - téma týdne
...však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal
až 5. července. Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za
vodou. Diváci, kteří díky podpoře města i...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Chebský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 690 , Čtenost: 4 648 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Západočeský týdeník - téma týdne
...snímek Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Domažlický deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 860 , Čtenost: 6 094 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Západočeský týdeník - téma týdne
...snímek Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Klatovský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 500 , Čtenost: 6 924 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Západočeský týdeník - téma týdne
...snímek Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Rokycanský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 470 , Čtenost: 3 093 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Západočeský týdeník - téma týdne
...snímek Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Sokolovský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 560 , Čtenost: 1 816 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Západočeský týdeník - téma týdne
...snímek Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Tachovský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 950 , Čtenost: 2 688 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Západočeský týdeník - téma týdne
...snímek Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Karlovarský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 130 , Čtenost: 8 732 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Příloha - Západočeský týdeník - téma týdne
...snímek Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Tipy na letní kina na Žďársku
TISK , Datum: 06.08.2020 , Zdroj: Týdeník Vysočina , Strana: 9 , Vytištěno: 4 540 , Čtenost: 22 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Téma týdne
...Vítka, zakletého do ptačí podoby. Zlé sestry ale Anince štěstí nepřejí. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
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Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 07.08.2020 , Zdroj: Nové Přerovsko , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 8 760 , Čtenost: 72 000 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Téma týdne
...Quentina Tarantina, v hlavních rolích: Leonardo Di Caprio, Brad Pitt Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 07.08.2020 , Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 5 910 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Téma týdne
...Ženy v běhu pondělí 24. 8. – 3Bobule (100 Kč) úterý 25. 8. – Sněžný kluk Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

naše tipy na letní kina z Hranicka a Přerovska:
TISK , Datum: 07.08.2020 , Zdroj: Hranický týden , Strana: 9 , Vytištěno: 3 400 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Téma týdne
...Quentina Tarantina, v hlavních rolích: Leonardo Di Caprio, Brad Pitt Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním
kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském
kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy...

Tipy na letní kina na Vyškovsku
TISK , Datum: 07.08.2020 , Zdroj: Vyškovské noviny , Strana: 9 , Vytištěno: 6 080 , Čtenost: 44 000 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Téma týdne
...který je zakletý do ptačí podoby. Hlasovat lidé mohou na webu Rousínova. Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším
letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už...

Letí kino rozehrálo druhý poločas. Bude se slavit… URL
WEB , Datum: 13.08.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu , Vydavatel: Pardubice ŽIVĚ
...– I v srpnu pokračuje Pardubické  letní  kino  v promítání a svým divákům nabídne, jak jinak než zdarma, bohatý program. A
také celou řadu gratulantů, kteří přijedou kinu popřát k patnáctým narozeninám. Zatímco první měsíc byl částečně věnován
proměně areálu Za Vodou, srpen bude oslavný. A o...

Tipy na víkend v Pardubickém kraji: Keltské recepty v Nasavrkách nebo jízda na trakaři URL
WEB , Datum: 13.08.2020 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , RU / den: 39 562 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Rubrika: Tipy na výlet
...odpoledne završí koncert písničkáře Pavla Helána v sezemickém kostele v 17 hodin. Letní kino rozehrálo druhý poločas I v
srpnu pokračuje Pardubické  letní  kino  v promítání bohatého filmového programu. A přijedou i gratulanti, kteří popřejí kinu k
jeho patnáctým narozeninám. "V našem letním...

Dnes promítnou film Na střeše
TISK , Datum: 22.08.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 2 450 , Čtenost: 17 591 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. ,
Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO AKTUÁLNĚ Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin promítá film režiséra Jiřího Mádla Na
střeše. Soužití nevraživého pána (Alois Švehlík) a vietnamského mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace, je plný
tragikomických situací. Vstup do kina je zdarma.

Promítnou film Na střeše URL
WEB , Datum: 22.08.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Kultura
Pardubické  letní  kino  v sobotu od 21.30 hodin promítá film režiséra Jiřího Mádla Na střeše. "Soužití nevraživého pána (Alois
Švehlík) a vietnamského mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace, je plný tragikomických situací. Vstup do kina je
zdarma.

Letní kino promítá až do konce září. V novém
TISK , Datum: 19.09.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 110 915 , Prodáno: 93 999 , Čtenost: 453 105 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...O měsíc natahují pořadatelé pardubického  letního  kina  program. Na filmy bude možné zadarmo chodit za most Pavla
Wonky až do konce září vždy od 20 hodin. Fanoušci kinematografie se navíc mohou těšit na kompletně dobudované zázemí
včetně nových barů. „Dlouho jsem stál o to, aby areál měl nějakou...

Návštěvníky letního kina změří unikátní termokamera… URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu , Vydavatel: Pardubice ŽIVĚ
...diváci spolu s námi užijí krásné babí léto v letním kině, které jako vždy promítá zdarma. Filmy začínají už ve 20 hodin,” dodal
Leoš Kvapil. Pardubické  letní  kino  je největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, počtem projekcí a délkou
trvání nejen tuzemským, ale i středoevropským...

Patnáctý ročník letního kina nečekaně vrcholí! URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu , Vydavatel: Pardubice ŽIVĚ
...– Pardubické  letní  kino  dramaturgií reaguje na aktuální, celospolečenská dění. Nejinak tomu bude v závěru jeho patnácté
sezóny. Pomyslnou třešničkou na dortu jubilejního ročníku bude dnešní uvedení snímku OKO V OBLACÍCH, mistrovsky
zobrazujícího moderní bezpečnostní technologie, versus nečernobílé...
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Kino jede do konce září
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 3 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 499 830 , Čtenost: 598 245 , Vydavatel: Mafra, a.s.
...konec léta neodradil pořadatele pardubického  letního  kina  ukončit sezonu PARDUBICE / Pokud se počasí nezkazí natolik,
že by jak se říká psa z domu nevyhnal, mohou se návštěvníci oblíbeného letního kina na louce na pravém břehu Labe
nedaleko mostu Pavla Wonky těšit na poslední letošní promítání pod...

Kino slavilo patnáctiny během zvláštní sezony
TISK , Datum: 19.10.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 109 652 , Prodáno: 92 123 , Čtenost: 453 105 , Vydavatel:
Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj Pardubický
...Dostavba areálu za provozu, nezvykle deštivé počasí a v neposlední řadě covid-19. Ne, pardubické  letní  kino  letos nemělo
ty správné podmínky k oslavě patnáctých narozenin. Přesto jsou pořadatelé bezplatného promítání nakonec spokojení.
„Nepřízeň počasí nás bohužel provázela celou sezonou, jako by...

Filmy zdarma v ohrožení: radní seberou kinu peníze
TISK , Datum: 15.12.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 110 377 , Prodáno: 91 789 , Čtenost: 453 105 ,
Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubický kraj
...které mají dlouhodobě nárok na dotaci od města. Podle zakladatele bezplatného biografu Jana Motyčky je to nefér krok
radních. PARDUBICE Pardubické  letní  kino  poprvé promítalo v létě 2006. Od té doby každé prázdniny tisíce lidí zhlédnou
více než 60 filmů. Není tak divu, že politici projekt...

Filmy zdarma v ohrožení: pardubičtí radní seberou letnímu kinu peníze URL
WEB , Datum: 16.12.2020 , Zdroj: impuls.cz , Autor: Tomáš Kubelka , RU / den: 18 510 , Vydavatel: impuls.cz
...velké akce, které mají dlouhodobě nárok na dotaci od města. Podle zakladatele bezplatného biografu Jana Motyčky je to
nefér krok radních. Pardubické  letní  kino  poprvé promítalo v létě 2006. Od té doby každé prázdniny tisíce lidí zhlédnou více
než 60 filmů. Není tak divu, že politici projekt...

Vezmou radní peníze pardubickému letnímu  kinu ? URL
WEB , Datum: 16.12.2020 , Zdroj: novinychrudim.cz , Autor: Roman Zahrádka , RU / den: 10 000 , Vydavatel: novinychrudim.cz
...zastupitelé důkladně seznámení, i proto bude čtvrteční rozhodování nejspíš dramatické a výsledek je nejistý. Napsal: Miloš
Pelikán Foto: Pardubické  letní  kino  Pernštejn ...

Filmy zdarma v ohrožení, pardubičtí radní seberou letnímu kinu peníze URL
WEB , Datum: 16.12.2020 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Pardubice - zprávy
...velké akce, které mají dlouhodobě nárok na dotaci od města. Podle zakladatele bezplatného biografu Jana Motyčky je to
nefér krok radních. Pardubické  letní  kino  poprvé promítalo v létě 2006. Od té doby každé prázdniny tisíce lidí zhlédnou více
než 60 filmů. Není tak divu, že politici projekt...

Není to unikát. Letní kino přijde o peníze
TISK , Datum: 22.12.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: LADA SOUČKOVÁ , Vytištěno: 2 450 , Čtenost: 17 591 , Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s. , Rubrika: Titulní strana
...– Pardubické  letní  kino  přijde o velkou část dotací, jelikož ho zastupitelé vyškrtli z takzvaných Pardubických tahounů, mezi
něž patří 15 největších a unikátních akcí ve městě. Letní kino s...

Zastupitelé zamítli dotaci, letní kino na břehu Labe je tak v existenčních nesnázích URL
WEB , Datum: 22.12.2020 , Zdroj: novinychrudim.cz , Autor: Roman Zahrádka , RU / den: 10 000 , Vydavatel: novinychrudim.cz
...se na podobě a fungování kina musí projevit negativně,“ uvedl Motyčka. Na internetu zatím lze dohledat jednoznačnou
informaci: 16. ročník Pardubického  letního  kina  začne 25. června 2021. Zda bude promítat denně a zdarma, jak bylo v
městě perníku zvykem od roku 2006, momentálně nejspíš neví ani...

Pardubické  letní  kino  už není tahoun, organizátor přijde o peníze URL
WEB , Datum: 22.12.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lada Součková , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
Pardubické  letní  kino  přijde o velkou část dotací, jelikož ho zastupitelé vyškrtli z takzvaných Pardubických tahounů, mezi něž
patří 15 největších a unikátních akcí ve městě. Letní kino s...

Sázka organizátora s náměstkem. Kdo bude v letním kině sbírat odpadky? URL
WEB , Datum: 22.12.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lada Součková , RU / den: 24 103 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika:
Pardubicko
...náměstka Jakuba Rychteckého, v sázce je sbírání odpadků v kině. "Seškrtání dotací pro Pardubické  letní  kino  a jeho
vyřazení z Pardubických tahounů rozpoutalo velkou diskuzi. Organizátor...
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Pardubičtí tahouni společně vstoupili do nového desetiletí… URL
WEB , Datum: 28.01.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu , Autor: Pardubice Živě
Pardubice – Do čtvrtého společného roku vstoupily tradiční a kvalitní pardubické akce z oblasti kultury a sportu. Projekt, který
je sdružuje, nese název Pardubičtí tahouni – magnet na akce, má v našem městě už dobrý zvuk a svým názvem zaštiťuje
patnáct nejvýznamnějších událostí z širokého spektra žánrů, jakými jsou divadlo, film, folklór, klasická hudba, ale i odlišné
podoby sportu, mj. motorky, letecká akrobacie a samozřejmě v neposlední řadě koně.

„Sezónu pro značku Pardubičtí tahouni již tradičně zahájil divácky oblíbený festival divadelních komedií GRAND Festival
smíchu, v říjnu ji pak zakončí jubilejní 130. Velká pardubická steeplechase. Téma koně bude bezpochybně hrát velmi
významnou roli napříč celou sezónou, jelikož Pardubice se v roce 2020 zhostily role Evropského města koní skrze jedinečný
titul sdružených měst EURO EQUUS,“ uvedl náměstek zodpovědný za kulturu Jan Mazuch. 
Pardubičtí tahouni sdružují pod jedním názvem prestižní akce, které přitahují pozornost návštěvníků ze širokého okolí a často i
ze zahraničí. Jsou mezi nimi také ty, co se pyšní titulem nejstarší akce svého druhu v Evropě. TOP události roku v Pardubicích
jsou dotované městem z vlastního programu podpory kvůli potřebě zachovat i v dalších letech jejich kontinuitu a tradici, mají
vlastní logo i společné webové stránky. „Dlouhodobou finanční podporou nejvýznamnějších akcí, kterých si v Pardubicích
opravdu vážíme, jsme zajistili jejich větší stabilitu a otevřel se prostor pro jejich další rozvoj. Zkušenost ukázala, že se podařilo
navázat i užší spolupráci mezi pořadateli Tahounů, osvědčuje se i společná a vzájemná propagace,“ uvedl náměstek primátora
Jakub Rychtecký, který stál u zrodu Pardubických tahounů. „Tříletý dotační program těmto akcím letos končí a o trochu
intenzivněji budeme vyhodnocovat, jak si vybrané kulturní a sportovní pilíře města po prvních letech pod hlavičkou Pardubičtí
tahouni stojí. Chystáme rovněž otevřenou výzvu pro další tříleté dotační kolo, která bude obsahovat obdobná kritéria – chceme
zkrátka znovu prověřené městské akce podpořit, neboť mají nezastupitelný podíl v oblasti cestovního ruchu a zvyšování
atraktivity našeho města pro tuzemské i zahraniční turisty,“ doplnil slova náměstka vedoucí oddělení kultury Martin Karas. 
Prvním tahounem přitahujícím pozornost byl opět Grand festival smíchu – soutěžní přehlídka nejlepších komedií letos slavila
jubilejní 20. ročník. V polovině března bude v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích zahájen 42. ročník mezinárodního
hudebního festivalu Pardubické hudební jaro, a to Slavnostním zahajovacím koncertem s podtitulem Pocta houslím a
houslistům. Na pódiu se netradičně sejdou nejúspěšnější absolventi luhačovické Akademie Václava Hudečka společně s
Komorní filharmonií Pardubice pod taktovkou Tomáše Braunera. Jubileum si letos kromě milovníků divadelních komedií
připomenou příznivci aviatiky. Na pardubickém letišti se totiž bude konat 30. Aviatická pouť – a například rakouští piloti The
Flying Bulls už nyní přislíbili největší účast jejich letounů na jednom místě. Pardubice dostojí svému přízvisku Město koní v říjnu
– Městské slavnosti budou letos inspirovány koněm a budou zvát na 130. Velkou pardubickou steeplechase. Ještě předtím
připomene koně v Evropě mezinárodní výstava o koních a lidech Koně v akci. 
Zpětnou vazbu hodnotící povědomí veřejnosti o značce Pardubičtí tahouni město opět získalo díky dotazníku uveřejněném na
webu tahounů www.tahouni.eu. Stejně jako minulý rok se soutěžní ankety o zajímavé ceny zúčastnili návštěvníci z okolních i
více vzdálených měst, například z Brna, Českého Brodu, Nového Bydžova či Olešnice. Ze zahraničních návštěvníků můžeme
jmenovat i turisty z Německa či Velké Británie. 
Souhrn všech patnácti „tahounských“ akcí naleznete na mapě Pardubických tahounů. Tištěná verze mapy bude k dispozici v
Turistickém informačním centru Pardubice a její elektronická podoba je k nahlédnutí na vlastním webu tahounů. 
GRAND Festival Smíchu – leden 2020 / leden 2021 
Pardubické hudební jaro – 12. 3. – 29. 4. 2020 
Pardubický vinařský půlmaraton – 11. 4. 2020 
Aviatická pouť Pardubice – 30. 5. – 31. 5. 2020 
Folklórní festival Pardubice Hradec Králové – Pernštýnská noc – 5. 6. 2020 
Městské slavnosti – Zrcadlo umění – 17. 6. – 19. 6. 2020 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn – 26. 6. – 31. 8. 2020 
Czech Open – 16. 7. – 2. 8. 2020 
Pardubická juniorka – 8. 8. – 14. 8. 2020 
Sportovní park Pardubice – 8. 8. – 16. 8. 2020 
Pardubická vinařská noc – 21. 8. 2020 
Koně v akci – 5. 9. – 6. 9. 2020 
Zlatá přilba – 2. 10. – 4. 10. 2020 
Městské slavnosti, podzimní část s ohňostrojem – 9. 10. – 11. 10. 2020 
Velká pardubická steeplechase – 11. 10. 2020 
Zdroj: Magistrát města Pardubic 
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ 
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Akce, které táhnou. Divadlo, koně, hudba a také sport
TISK , Datum: 24.02.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 56 , Autor: Zuzana Zlinská , Vytištěno: 124 411 , Prodáno: 101 612 , Čtenost: 477 205 ,
Rubrika: Příloha - Pardubice
Tradiční pardubické akce z oblasti kultury a sportu, které mají věhlas daleko za hranicemi města a kraje. Už pátým rokem
funguje projekt, který nese název Pardubičtí tahouni. 

Toto označení má ve městě skvělý zvuk a svým názvem zaštiťuje patnáct nejvýznamnějších událostí z širokého spektra žánrů,
jakými jsou divadlo, film, folklor, klasická hudba, ale i odlišné podoby sportu, například motorky, letecká akrobacie a
samozřejmě v neposlední řadě koně. „Sezonu pro značku Pardubičtí tahouni již tradičně zahájil divácky oblíbený festival
divadelních komedií Grand Festival smíchu, v říjnu ji pak zakončí jubilejní 130. Velká pardubická steeplechase. Téma koně
bude bezpochybně hrát velmi významnou roli napříč celou sezonou, jelikož Pardubice se v roce 2020 zhostily role Evropského
města koní skrze jedinečný titul sdružených měst EURO EQUUS,“ uvedl náměstek zodpovědný za kulturu Jan Mazuch. 
Pardubičtí tahouni sdružují pod jedním názvem prestižní akce, které přitahují pozornost návštěvníků ze širokého okolí a často i
ze zahraničí. Jsou mezi nimi také ty, co se pyšní titulem nejstarší akce svého druhu v Evropě. TOP události roku v Pardubicích
jsou dotované městem z vlastního programu podpory kvůli potřebě zachovat i v dalších letech jejich kontinuitu a tradici, mají
vlastní logo i společné webové stránky. 
„Dlouhodobou finanční podporou nejvýznamnějších akcí, kterých si v Pardubicích opravdu vážíme, jsme zajistili jejich větší
stabilitu a otevřel se prostor pro jejich další rozvoj. Zkušenost ukázala, že se podařilo navázat i užší spolupráci mezi pořadateli
tahounů, osvědčuje se i společná a vzájemná propagace,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký, který stál u zrodu
Pardubických tahounů. „Tříletý dotační program těmto akcím letos končí a o trochu intenzivněji budeme vyhodnocovat, jak si
vybrané kulturní a sportovní pilíře města po prvních letech pod hlavičkou Pardubičtí tahouni stojí. Chystáme rovněž otevřenou
výzvu pro další tříleté dotační kolo, která bude obsahovat obdobná kritéria – chceme zkrátka znovu prověřené městské akce
podpořit, neboť mají nezastupitelný podíl v oblasti cestovního ruchu a zvyšování atraktivity našeho města pro tuzemské i
zahraniční turisty,“ doplnil slova náměstka vedoucí oddělení kultury Martin Karas. Prvním tahounem přitahujícím pozornost byl
opět Grand Festival smíchu - soutěžní přehlídka nejlepších komedií letos slavila jubilejní 20. ročník. 
V polovině března bude v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích zahájen 42. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pardubické hudební jaro, a to Slavnostním zahajovacím koncertem s podtitulem Pocta houslím a houslistům. Na pódiu se
netradičně sejdou nejúspěšnější absolventi luhačovické Akademie Václava Hudečka společně s Komorní filharmonií Pardubice
pod taktovkou Tomáše Braunera. Jubileum si letos kromě milovníků divadelních komedií připomenou příznivci aviatiky. Na
pardubickém letišti se totiž bude konat 30. Aviatická pouť - a například rakouští piloti The Flying Bulls už nyní přislíbili největší
účast svých letounů na jednom místě. Pardubice dostojí svému přízvisku Město koní v říjnu – Městské slavnosti budou letos
inspirovány koněm a budou zvát na 130. Velkou pardubickou steeplechase. Ještě předtím připomene koně v Evropě
mezinárodní výstava o koních a lidech Koně v akci. 
Zpětnou vazbu hodnotící povědomí veřejnosti o značce Pardubičtí tahouni město opět získalo díky dotazníku uveřejněném na
webu tahounů www.tahouni.eu. Stejně jako minulý rok se soutěžní ankety o zajímavé ceny zúčastnili návštěvníci z okolních i
více vzdálených měst, například z Brna, Českého Brodu, Nového Bydžova či Olešnice. Ze zahraničních návštěvníků můžeme
jmenovat i turisty z Německa či Velké Británie. Tištěná verze mapy bude k dispozici v Turistickém informačním centru Pardubice
a její elektronická podoba je k nahlédnutí na vlastním webu tahounů. 

Pardubičtí tahouni v roce 2020 

Grand Festival smíchu leden 2020 
Pardubické hudební jaro 
12. 3. – 29. 4. 2020 
Pardubický vinařský půlmaraton 
11. 4. 2020 
Aviatická pouť 30. 5. – 31. 5. 2020 
Pernštýnská noc 5. 6. 2020 
Městské slavnosti - Zrcadlo umění 
7. 6. – 19. 6. 2020 
Pardubické  letní  kino  Pernštejn 
26. 6. – 31. 8. 2020 
Festival šachu a her Czech Open 
16. 7. – 2. 8. 2020 

Pardubická juniorka 
8. 8. – 14. 8. 2020 
Sportovní park Pardubice 
8. 8. – 16. 8. 2020 
Pardubická vinařská noc 
21. 8. 2020 
Koně v akci 5. 9. – 6. 9. 2020 
Plochodrážní Zlatá přilba 
2. 10. – 4. 10. 2020 
Městské slavnosti, 
podzimní část s ohňostrojem 
9. 10. – 11. 10. 2020 
Velká pardubická steeplechase 
11. 10. 2020 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Akce, které táhnou. Divadlo, koně, hudba a také sport
TISK , Datum: 28.02.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 24 , Vytištěno: 533 820 , Čtenost: 647 430
Tisíce návštěvníků každoročně navštěvují tradiční
pardubické akce z oblasti kultury a sportu, které mají věhlas daleko za hranicemi města a kraje. Už pátým rokem jsou sdružené
pod společnou hlavičku - Pardubičtí tahouni.

PARDUBICE / Toto označení má ve městě skvělý zvuk a svým názvem zaštiťuje patnáct nejvýznamnějších událostí ze širokého
spektra žánrů, jakými jsou divadlo, film, folklor, klasická hudba i odlišné podoby sportu, například motorky, letecká akrobacie a
samozřejmě v neposlední řadě koně.
„Sezonu pro značku Pardubičtí tahouni již tradičně zahájil divácky oblíbený festival divadelních komedií Grand Festival smíchu,
v říjnu ji zakončí jubilejní 130. Velká pardubická steeplechase. Téma koně bude bezpochybně hrát velmi významnou roli napříč
celou sezonou, jelikož Pardubice se v roce 2020 zhostily role Evropského města koní skrze jedinečný titul sdružených měst
EURO EQUUS,“ uvedl náměstek zodpovědný za kulturu Jan Mazuch. Pardubičtí tahouni sdružují pod jedním názvem prestižní
akce, které přitahují pozornost návštěvníků ze širokého okolí a často i ze zahraničí. Jsou mezi nimi také ty, jež se pyšní titulem
nejstarší akce svého druhu v Evropě.
Top události roku v Pardubicích jsou dotované městem z vlastního programu podpory kvůli potřebě zachovat i v dalších letech
jejich kontinuitu a tradici, mají vlastní logo i společné webové stránky.
„Dlouhodobou finanční podporou nejvýznamnějších akcí, kterých si v Pardubicích opravdu vážíme, jsme zajistili jejich větší
stabilitu a otevřel se prostor pro jejich další rozvoj. Zkušenost ukázala, že se podařilo navázat i užší spolupráci mezi pořadateli
tahounů, osvědčuje se i společná a vzájemná propagace,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký, který stál u zrodu
Pardubických tahounů.
„Tříletý dotační program těmto akcím letos končí. O trochu intenzivněji budeme vyhodnocovat, jak si vybrané kulturní a
sportovní pilíře města po prvních letech pod hlavičkou Pardubičtí tahouni stojí. Chystáme rovněž otevřenou výzvu pro další
tříleté dotační kolo, která bude obsahovat obdobná kritéria – chceme zkrátka znovu prověřené městské akce podpořit, neboť
mají nezastupitelný podíl v oblasti cestovního ruchu a zvyšování atraktivity našeho města pro tuzemské i zahraniční turisty,“
doplnil slova náměstka vedoucí oddělení kultury Martin Karas.

30. Aviatická pouť i 130. Velká pardubická

Prvním tahounem přitahujícím pozornost byl opět Grand Festival smíchu. Soutěžní přehlídka nejlepších komedií letos slavila
jubilejní 20. ročník. V polovině března bude v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích zahájen 42. ročník mezinárodního
hudebního festivalu Pardubické hudební jaro, a to Slavnostním zahajovacím koncertem s podtitulem Pocta houslím a
houslistům. Na pódiu se netradičně sejdou nejúspěšnější absolventi luhačovické Akademie Václava Hudečka společně s
Komorní filharmonií Pardubice pod taktovkou Tomáše Braunera.
Jubileum si letos kromě milovníků divadelních komedií připomenou příznivci aviatiky. Na pardubickém letišti se totiž bude konat
30. Aviatická pouť. Na ní například rakouští piloti The Flying Bulls už nyní přislíbili největší účast svých letounů na jednom
místě. Pardubice dostojí svému přízvisku Město koní v říjnu – Městské slavnosti budou letos inspirovány koněm a budou zvát
na 130. Velkou pardubickou steeplechase. Ještě předtím připomene koně v Evropě mezinárodní výstava o koních a lidech
Koně v akci.
Zpětnou vazbu hodnotící povědomí veřejnosti o značce Pardubičtí tahouni město opět získalo díky dotazníku zveřejněném na
webu tahounů www.tahouni. eu.
Stejně jako minulý rok se soutěžní ankety o zajímavé ceny zúčastnili návštěvníci z okolních i více vzdálených měst, například z
Brna, Českého Brodu, Nového Bydžova či Olešnice. Ze zahraničních návštěvníků můžeme jmenovat i turisty z Německa či
Velké Británie. Tištěná verze mapy bude k dispozici v Turistickém informačním centru Pardubice a její elektronická podoba je k
nahlédnutí na vlastním webu tahounů. (zuz)

Pardubičtí tahouni v roce 2020
Grand Festival smíchu leden 2020
Pardubické hudební jaro 12. 3. – 29. 4. 2020
Pardubický vinařský půlmaraton 11. 4. 2020
Aviatická pouť 30. 5. – 31. 5. 2020
Pernštýnská noc 5. 6. 2020
Městské slavnosti - Zrcadlo umění 7. 6. – 19. 6. 2020
Pardubické  letní  kino  Pernštejn 26. 6. – 31. 8. 2020
Festival šachu a her Czech Open 16. 7. – 2. 8. 2020
Pardubická juniorka 8. 8. – 14. 8. 2020
Sportovní park Pardubice 8. 8. – 16. 8. 2020
Pardubická vinařská noc 21. 8. 2020
Koně v akci 5. 9. – 6. 9. 2020
Plochodrážní Zlatá přilba 2. 10. – 4. 10. 2020
Městské slavnosti, podzimní část 9. 10. – 11. 10. 2020
Velká pardubická steeplechase 11. 10. 2020

Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
Foto autor:   FOTO / MAFRA
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Pardubické  letní  kino  letos pořídí nové plastové lavičky z dotace kraje URL
WEB , Datum: 17.06.2020 , Zdroj: pardubickykraj.cz , RU / den: 3 500
Pardubické  letní  kino  je největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, počtem projekcí a délkou trvání nejen
tuzemským, ale i středoevropským unikátem. Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 14 let jeho existence velmi oblíbili, což
může potvrdit jak 800 tisíc spokojených diváků, tak řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy.
Nejen díky tomu se každý ročník těší velkému zájmu médií. Úspěch Pardubického  letního  kina  se samozřejmě nezrodil ze
dne na den. Po celá léta jeho konání pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které je v porovnání s akcemi
podobného druhu činí velmi specifickým: je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního
zajištění včetně mimořádně rozsáhlé propagace a v neposlední řadě absence vstupného. Skutečnost, že projekce jsou zdarma,
je kruciální: tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny vrstvy obyvatel. Lze důvodně předpokládat, že tento
aspekt získá v období ekonomické krize na ještě větším významu.

Jubilejní 15. ročník letního kina 15. ročník největšího středoevropského letního kina bude slavnostně zahájen v pátek 26.
června 2020 ve 21:30 uvedením českého filmu 3Bobule. Důvod výběru tohoto tytu byl jednoduchý – Pardubické  letní  kino
se prostřednictvím své technologie Mobilního kina podílelo na natáčení hudebního klipu k filmu. Tedy ve filmu takříkajíc „hrálo“.
Nadcházející ročník letního kina bude výjimečný především dokončenou proměnu zázemí letního kina, koncipovaného nikoliv
jako dočasné a improvizované tábořiště dvouměsíčního festivalu, nýbrž jako areál s dostatečnou kapacitou budovaný s
výhledem dlouholetého využití. Biotop, který spolek PARDUBICE – ZELENÁ BRÁNA POLABÍ získal do pronájmu je oceněním
předchozích ročníků Pardubického  letního  kina , ale především možností účelného využití lokality, kterou nám může celá
země závidět. Unikátní poloha 7500 m2 rozlehlého areálu, obklopeného přírodou, byť 5 minut chůze z centra města, má
potenciál významně přispět k formování a rozvoji veřejného života regionu. Strategickým partnerem projektu je vedle
Statutárního města Pardubice, zejména Pardubický kraj. „Letošní rok je pro kulturu velmi těžký. Velké množství akcí se muselo
kvůli zdravotním omezením zrušit nebo výrazně omezit. Pardubické  letní  kino  je jednou z mála událostí, které mohou za
jistých okolností fungovat v plné šíři,“ uvedl I. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek a pokračoval:
„Pardubický kraj v minulých letech finančně podporoval Pardubické  letní  kino  částkou až 50 tisíc korun. V letošním roce, kdy
bylo podmínkou provozu kina vybavení novým bezpečným mobiliářem, kraj mimořádně přispěje částkou 250 tisíc korun. Věřím,
že včerejší rozhodnutí Zastupitelstva výrazně pomůže konání této celoprázdninové každodenní kulturní akce, která je pro
návštěvníky z Pardubic i kraje zdarma,“ dodal Roman Línek. Právě díky této podpoře bude možné realizovat instalaci stabilních
míst k sezení v dostatečném, minimálně třímetrovém rozestupu. Výměna stávajících plastových židliček za 150 nových
designových lavic instalovaných v dostatečných tak nejen zvýší komfort diváků, ale především umožní využití potenciálu služby
„virtuálního číšníka“, respektive produktu SPEEDLO, společnosti Deep Vision. Divák letního kina si touto cestou objedná
občerstvení, které mu bude doručenu přímo na místo, bez nutnosti čekání u barů a nevyhnutelného kontaktu s dalšími
návštěvníky. Letní kino se tak stane nepoměrně méně rizikové na potenciální šíření COVID-19 než jiné divácky exponované
sportovní, kulturní, či společenské akce v Pardubickém kraji pořádané. Dodavatel laviček, financovaných z dotace
Pardubického kraje, společnost sídlící v Lázních Bohdaneč, využívá k výrobě širokého spektra produktů, mj. městského
mobiliáře unikátní materiál TRAPLAST™, vzniklých pečlivým zpracováním plastů určených k recyklaci. Dramaturgická skladba
programu 
Významným specifikem, které Pardubické  letní  kino  odlišuje od ostatních kulturních podniků podobného druhu, je ucelená
dramaturgie. Filmy jsou pečlivě vybírány tak, aby si každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii.
Pro zasvěcenější filmové diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, zejména retrospektivy významných
tuzemských režisérů. Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program
dle vlastních potřeb a chutí, protože vědí, že pondělky a středy patří dětem (Na vlnách animace), úterní a čtvrteční projekce
přinášejí to nejlepší ze světové kinematografie posledního roku (Výlety po zeměkouli, Co obdivuje filmový svět), pátky se nesou
ve znamení současné tuzemské tvorby (Co je české, to je hezké), soboty bývají ve znamení snímků oceněných Americkou
filmovou akademií za předešlý rok (Milujeme Oscara) a neděle patří celosvětově úspěšným hitům (Trháky). Diváci letního kina
se tak mohou těšit mimo jiné na snímky Případ mrtvého nebožtíka, Modelář, Jumanji: Další level, Můj příběh, Poslední
aristokratka, Národní třída, Tenkrát v Hollywoodu, Angry Birds ve filmu 2, Mizerové navždy, Muži v černém: Globální hrozba,
Trhlina, Na střeše, Samotáři: Obnovená premiéra po 20 letech. Neopomenuty nezůstanou také tradiční mimořádné projekce,
tentokrát zastoupeny uvedením kultovního snímku Válka Barev režiséra Filipa Renče a scénáristy Zdenka Zelenky za osobní
účasti zmíněných tvůrců a také fanoušků Indoor Paintball Pardubice. 
Diváci Pardubického  letního  kina  Pardubické  letní  kino  představuje jednoznačný přínos hned pro několik různě
strukturovaných sociálních i věkových skupin. Díky léty prověřené dramaturgické koncepci je mohou navštěvovat jak rodiče s
dětmi, tak teenageři, zástupci střední generace i senioři. Všem návštěvníkům se navíc dostane nejen pouhé projekce, ale de
facto plnohodnotného festivalového programu. Kino funguje bez přestávky celé letní prázdniny, takže přináší možnost
každodenního kulturního vyžití jak pro rezidenty, tak pro turisty a návštěvníky Pardubického kraje. Podpora Pardubického
letního  kina  
Hlavním partnerem Pardubického  letního  kina  je již od jeho prvního ročníku (2006) Pardubický pivovar. Letní kino je od
samého začátku podporováno statutárním městem Pardubice. Zastupitelstvo města Pardubic schválilo dne 18. prosince 2017
podporu Pardubického  letního  kina  v rámci programu „Pardubičtí tahouni“ a zařadilo je tak opakovaně mezi nejvýznamnější
projekty města pro období 2018 až 2020. Projekt zahrnuje akce, které jsou stěžejními pilíři pardubické kultury a sportu a
pomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku. Záštitu nad každým z posledních
deseti ročníků Pardubického  letního  kina  převzalo Ministerstvo kultury ČR. Pardubické  letní  kino  tak patří mezi
nejvýznamnější kulturní projekty České republiky. Spolek PARDUBICE – ZELENÁ BRÁNA POLABÍ 
Zapsaný spolek PARDUBICE – ZELENÁ BRÁNA POLABÍ, byl založen s cílem vytvářet, rozvíjet, podporovat a koordinovat
aktivity v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu a souvisejících služeb v turistickém regionu Pardubického kraje. Zejména
rozvojem a správou areálu na pravém břehu Labe, označeném jako p. č. 355/14 v katastrálním území Pardubice, bezplatně
přenechaném do výpůjčky statutárním městem Pardubice na pět, respektive deset let, s cílem vybudovat z této lokality účelně
využívané a společensky vyhledávané místo pro odpočinek a smysluplné využívání volného času, ať již jednotlivců nebo rodin
s dětmi, a to zejména účastí na pořádaných kulturních, sportovních či společenských aktivitách, přispívajících ke zvýšení kvality
sociálního a kulturního prostředí regionu. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 18 / 198

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/107605/pardubicke-letni-kino-letos-poridi-nove-plastove-lavicky-z-dotace-kraje
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 19 / 198

http://www.newtonmedia.eu/


Pardubické  letní  kino  dostalo facelift, začne promítat 26. června URL
WEB , Datum: 17.06.2020 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , RU / den: 39 562 , Rubrika: Film
Oblíbené letní kino v Pardubicích začne promítat 26. června, kdy uvede český film 3Bobule. Areál na pravém břehu Labe je
díky dotaci od Pardubického kraje nově vybaven designovým mobiliářem.

Stánky, sklady, lavičky, toalety a další vybavení umožní areál využívat celoročně i pro jiné akce. “Vznikl standardní amfiteátr,
který bude fungovat nejen o prázdninách,” řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (Koalice pro Pardubický
kraj).

Zelenou plochu o rozloze 7500 metrů čtverečných poblíž centra zdarma zapůjčilo na pět let město s možností prodloužení o
dalších pět let.

Filmy zdarma celé prázdniny

Podle ředitele kina Leoše Kučery se bude promítat denně až do konce letních prázdnin. Pondělky a středy budou patřit dětem,
úterky a čtvrtky výběru ze světové kinematografie posledního roku, pátky současné tuzemské tvorbě a neděle celosvětově
úspěšným hitům. Diváci se dočkají i obnovených premiér, například snímků Samotáři nebo Válka barev.

Podrobný program bude zveřejňován webu letního kina. Biograf pod širým nebem promítá zdarma. Umožňuje to mimo jiné
dotace města Pardubice v roční výši 600 000 korun.
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Léto začíná. Otevře kino na břehu Labe
TISK , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Stanislava Králová , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 , Čtenost: 477 205 ,
Rubrika: Kraj Pardubický
Uvedením filmu 3Bobule zahájí příští pátek 15. sezonu letní kino v Pardubicích. Návštěvníci se mohou těšit na mix českých i
dětských filmů, ale i na koncerty hereckých hvězd. Potěší je také zázemí letního kina, které se výrazně proměnilo. 

PARDUBICE Poslední aristokratka, Samotáři, Na střeše nebo také Angry Birds ve filmu 2 či Mizerové navždy - to je jen malá
ochutnávka programu letošního letního kina, které příští pátek začne zpříjemňovat večery na pravém břehu Labe. 
Na návštěvníky už nečeká improvizované tábořiště pro dvouměsíční festival filmů, ale nové posezení. Pořadatelé letního kina
zajistili sety stolků s lavicemi, kam se vejdou čtyři lidé. 
„Výměna stávajících plastových židliček za 150 designových lavic zvýší nejen komfort diváků, ale především umožní využití
služby ‚virtuálního číšníka‘. Pomocí QR kódu si přes telefon lidé budou moci objednat občerstvení,“ řekl ředitel Pardubického
letního  kina  Leoš Kučera. Na nové lavičky poskytl dotaci Pardubický kraj. Pořadatelé letního kina je zakoupili od
bohdanečské firmy Transform, která k výrobě využívá plasty určené k recyklaci. A právě takové sety napevno připevněné
budou návštěvníkům k dispozici. Dají se lehce udržovat, po dešti je stačí otřít a dlouho vydrží. Na ně i další provoz letního kina
uvolnil Pardubický kraj netradičně vysokou sumu - 250 tisíc korun. Minulé roky přitom kraj letnímu kinu posílal 50 tisíc. 
Město Pardubice dává na provoz 600 tisíc korun ročně, provozovatelům letního kina navíc na pět let bezplatně zapůjčil místo s
tím, že spolek Zelená brána Polabí, který areál u Labe spravuje, vybuduje z lokality využívané a společensky vyhledávané
místo pro odpočinek a smysluplné využívání volného času. „Kultura to má hodně složité, velká část akcí se nekoná, nebo za
velmi restriktivních opatřeních. Ani tady jsme nevěděli, jestli vůbec bude možné letní kino provozovat. Toto je nakonec jedna z
mála aktivit, která se bude konat v plné šíři,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Osazením areálu lavičkovými sety se
zachová dostatečný odstup, který hygienici požadují. 
„Pečlivě jsme sledovali, jak bude rozvolňování opatření pokračovat. Areál bylo možné rozdělit do sektorů, ale ve finále jsme
mohli kromě klasického sezení připravit i komfortnější nové lavičky,“ řekl Kučera. Kromě zázemí a dobrého počasí už je v
podstatě k produkci potřebné jediné - tma. Promítat se bude na novém plátně. 
Letní kino začne projekcí příští pátek filmem 3Bobule. Snímek pořadatelé nevybrali náhodně - Pardubické  letní  kino  se
prostřednictvím své technologie Mobilní kino podílelo na natáčení hudebního klipu k filmu. Tedy ve snímku takříkajíc hrálo. 
Podrobný program najdou zájemci na webu letního kina během několika dnů. V nabídce si vyberou jak děti, tak příznivci
českých novinek nebo hollywoodských trháků. 
„Pro zasvěcenější diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, zejména retrospektivy významných českých
režisérů. Jednotlivé dny v týdnu budou patřit různým žánrům,“ popsal dramaturgii programu Kučera. 
Návštěvníci letního kina už vědí, že pondělky a středy patří dětem, úterní a čtvrteční projekce přinesou novinky ze světové
kinematografie, pátky nabídnou současné české filmy. Dvouměsíční sobotní promítání se ponese v duchu Milujeme Oscara, na
své si tedy přijdou milovníci Americkou filmovou akademií ověnčených filmů. Neděle bude patřit celosvětově úspěšným
trhákům. 
Jako každoročně, i letos do letního kina zavítá delegace. Na projekci svého filmu Válka barev přijede režisér Filip Renč a
scenárista Zdeněk Zelenka. A protože se film odehrává v prostředí paintballových zápasů, ten večer na místo dorazí i lidé z
pardubického paintballového týmu a zájemci si budou moci tuto formu zábavy vyzkoušet. 

Virtuální číšník Zpočátku to vypadalo, že jedinou možnou variantou, jak si objednat pivo a další občerstvení v letním kině, bude
možné jen přes QR kód, který je na každé nové lavičce. Před návštěvníky by se pak v průběhu filmu zjevila zakuklená obsluha,
která by jim požadovaný počet piv nebo limonád přinesla. Protože rozvolňování pokračuje rychleji, než se plánovalo, obsluha už
nebude muset připomínat kosmonauta, ale nabízená služba zůstane a číšníci budou moci roznášet občerstvení v běžném
oblečení. Divák si přes mobilní telefon objedná občerstvení, které mu bude doručené na místo, a to bez nutnosti čekání a
nevyhnutelného kontaktu s dalšími návštěvníky. Pořadatelé si od nové služby, která již běžně funguje na zahrádkách
restaurací, slibují menší fronty u klasických stánků s občerstvením, kde si budou moci lidé také nakupovat. Pořadatelé nyní už
jen řeší, v jakém rozestupu budou lidé ve frontách za sebou stát. Všechny podrobnosti se budou ještě upřesňovat. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
O autorovi: Stanislava Králová, redaktorka MF DNES
Foto autor:   Foto: Radek Kalhous, MAFRA
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Kultura v kraji žije, i když zatím omezeně URL
WEB , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: pardubickykraj.cz , RU / den: 3 500
Pardubice – Zastupitelé Pardubického kraje projednali letošní omezené dotace do kultury, obnovy památek a významných akcí
zapsaných v dokumentu Tvář kraje. Kraj letos musel zrušit podprogramy na podporu kulturních aktivit, na preventivní péči o
sbírky muzeí a galerií a omezit i program na podporu památkové péče. Zastupitelé podle doporučení výboru pro kulturu a
památkovou péči podpořili dotace u rozpracovaných a spolufinancovaných akcí a také u živé kultury, která má se může v rámci
rozvolňování podmínek ve zbytku roku konat.

„Menší dotace do kultury projednala už Rada kraje, Zastupitelstvo se zabývalo těmi většími a také dotacemi pro obce. Celkem
byly schváleny dotace na obnovu památek v hodnotě přes 13 milionů korun. Největší částka, 10 milionů korun, jde v rámci
memoranda s městem Pardubice a Ministerstvem kultury do Larischovy vily v sousedství pietního areálu Zámeček v
Pardubicích. Jeden milion získal klášter v Dolní Hedeči na nový turistický vstup do areálu včetně bezbariérového přístupu.
Částky do 200 tisíc korun pak získaly například zámecký areál v Chrasti, zámek Jaroměřice, kašny v Poličce, lenní dvůr v
Útěchově, zámek v Hrochově Týnci, hrad Košumberk, poutní kostel ve Vraclavi, Svitavský betlém a další žadatelé,“ informoval
1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek. 
Z 26 akcí zařazených do dokumentu Tvář kraje se letos šest neuskutečnilo vůbec a další budou v redukované podobě či
pozdějším termínu a některých se omezení pravděpodobně nedotknou. Zastupitelé na tyto akce schválili 14 dotací v celkové
výši 2,6 milionu korun. 
Další dotace spojené s památkami nebo kulturou získali někteří žadatelé z podpory cestovního ruchu. Jedná se například o
nové lavičky pro Pardubické  letní  kino , Zámecký pivovar v Semíně, který je rodištěm architekta Josefa Gočára, nebo
Muzeum řemesel v Letohradu. 
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Kultura v kraji žije, i když zatím omezeně… URL
WEB , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu
Pardubice – Zastupitelé Pardubického kraje projednali letošní omezené dotace do kultury, obnovy památek a významných akcí
zapsaných v dokumentu Tvář kraje. Kraj letos musel zrušit podprogramy na podporu kulturních aktivit, na preventivní péči o
sbírky muzeí a galerií a omezit i program na podporu památkové péče. Zastupitelé podle doporučení výboru pro kulturu a
památkovou péči podpořili dotace u rozpracovaných a spolufinancovaných akcí a také u živé kultury, která má se může v rámci
rozvolňování podmínek ve zbytku roku konat.

„Menší dotace do kultury projednala už Rada kraje, Zastupitelstvo se zabývalo těmi většími a také dotacemi pro obce. Celkem
byly schváleny dotace na obnovu památek v hodnotě přes 13 milionů korun. Největší částka, 10 milionů korun, jde v rámci
memoranda s městem Pardubice a Ministerstvem kultury do Larischovy vily v sousedství pietního areálu Zámeček v
Pardubicích. Jeden milion získal klášter v Dolní Hedeči na nový turistický vstup do areálu včetně bezbariérového přístupu.
Částky do 200 tisíc korun pak získaly například zámecký areál v Chrasti, zámek Jaroměřice, kašny v Poličce, lenní dvůr v
Útěchově, zámek v Hrochově Týnci, hrad Košumberk, poutní kostel ve Vraclavi, Svitavský betlém a další žadatelé,“ informoval
1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek. 
Z 26 akcí zařazených do dokumentu Tvář kraje se letos šest neuskutečnilo vůbec a další budou v redukované podobě či
pozdějším termínu a některých se omezení pravděpodobně nedotknou. Zastupitelé na tyto akce schválili 14 dotací v celkové
výši 2,6 milionu korun. 
Další dotace spojené s památkami nebo kulturou získali někteří žadatelé z podpory cestovního ruchu. Jedná se například o
nové lavičky pro Pardubické  letní  kino , Zámecký pivovar v Semíně, který je rodištěm architekta Josefa Gočára, nebo
Muzeum řemesel v Letohradu. 
Zdroj a foto: Pardubický kraj 
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Pardubické  letní  kino  bude i letos zdarma URL
WEB , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lada Součková , RU / den: 24 103 , Rubrika: Kultura
Pardubické  letní  kino  bude i letos. Celé léto, opět zdarma a s rozestupy. Největší kino v České republice vstupuje do
jubilejního 15. ročníku a opět se vrací do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky.

"Pro areál, kde se kino utáboří již potřetí, našli provozovatelé kina název Za vodou a slibují spoustu novinek. Přestože ještě
před měsícem nevěděli, zda se kino otevře, první projekci plánují již na pátek 26. června, kdy bude provoz zahájen českým
filmem 3Bobule.
„Situace nebyla jednoduchá, pečlivě jsme sledovali, jak se bude vyvíjet, stále se zkracovaly vzdálenosti mezi lidmi a měnily
podmínky toho, co mají areály splňovat,“ popsal ředitel Pardubického  letního  kina  Leoš Kučera. Promítat chtějí do konce
letních prázdnin.
Dny zasvěcené různým žánrům
Během několika dní organizátoři zveřejní program na červenec a opět zasvětili jednotlivé dny v týdnu různým žánrům. Na
pondělky a středy se mohou těšit děti, úterý a čtvrtky patří těm nejlepším snímkům z uplynulého roku. Na pátky si organizátoři
připravili soubor českých filmů, v sobotu přehrají filmy oceněné Oscarem a v neděli se vrátí k celosvětové úspěšným trhákům.
Proč 3Bobule?Film 3Bobule vybrali organizátoři pro zahájení letošního ročníku záměrně, jelikož Pardubické  letní  kino  se díky
své technologii Mobilní kino podílelo na natáčení hudebního klipu k tomuto filmu.Datum: 26. 6. 2020, 21:30 hod.
Organizátoři ale přiznali, že připravit nabitý a zajímavý program letos nebylo kvůli koronavirové pandemii vůbec jednoduché.
„Příliš nových filmů není, distribuční společnosti posunuly premiéry třeba do srpna nebo až na další sezonu, protože kina
začala fungovat teprve před několika týdny,“ vysvětlil Kučera.
Divákům chtějí letos nabídnout snímky jako Případ mrtvého nebožtíka, Modelář, Jumanji: Další level, Poslední aristokratka,
Národní třída, Tenkrát v Hollywoodu nebo Mizerové navždy. V červenci budou promítání kvůli vhodným světelným podmínkám
začínat ve 21:30 hodin.
Na diváky čeká ale spousta novinek, které se týkají lepší vybavenosti areálu. Při filmu se budou moci místo stávajících
plastových židliček usadit na nové lavičky, které pro letní kino vyhotoví společnost z Lázní Bohdaneč, jež sedací plochy vytvoří
z plastu vhozeného do pardubických žlutých kontejnerů. Lavičky mezi sebou budou rozmístěné v třímetrových rozestupech a na
každou z nich mohou usednout tři až čtyři lidé. V případě velké účasti jsou organizátoři připraveni vytvořit v rozlehlém areálu
sektory.

Virtuální číšník
Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou virtuální číšník.
Naskenováním QR kódu umístěného na lavičce si diváci objednají jídlo a pití, které jim přímo na jejich místo přinese obsluha.
Novinkou bude také občerstvení, které bude fungovat každý den a zastavit se u něho budou moci například lidé využívající
frekventovanou cyklostezku.

Minulý ročník skončilo kino ve ztrátě půl milionu korun, podle organizátorů je ale rozpočet nyní stabilizovaný a dále chtějí, aby
lidé neplatili vstupné. Podporu mají ve městě Pardubice a v Pardubickém kraji, který jim letos oproti minulým ročníkům poskytl
pětinásobnou dotaci. „Letošní rok je pro kulturu velmi těžký. Letní kino je jednou z mála událostí, které mohou za jistých
okolností fungovat v plné šíři,“ vysvětlil náměstek hejtmana Roman Línek.
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Letní kino bude opět zdarma
TISK , Datum: 18.06.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (las) , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 6 530 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  bude i letos. Celé léto, opět zdarma a s rozestupy. 
Největší kino v České republice vstupuje do jubilejního 15. ročníku a opět se vrací do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla
Wonky. 
Pro areál, kde se kino utáboří již potřetí, našli provozovatelé kina název Za vodou a slibují spoustu novinek. 
Přestože ještě před měsícem nevěděli, zda se kino otevře, první projekci plánují již na pátek 26. června, kdy bude provoz
zahájen českým filmem 3Bobule. 
„Situace nebyla jednoduchá, pečlivě jsme sledovali, jak se bude vyvíjet, stále se zkracovaly vzdálenosti mezi lidmi a měnily
podmínky toho, co mají areály splňovat,“ popsal ředitel Pardubického  letního  kina  Leoš Kučera. Promítat chtějí do konce
letních prázdnin. 
Během několika dní organizátoři zveřejní program na červenec a opět zasvětili jednotlivé dny v týdnu různým žánrům. Na
pondělky a středy se mohou těšit děti, úterý a čtvrtky patří těm nejlepším snímkům z uplynulého roku. Na pátky si organizátoři
připravili soubor českých filmů, v sobotu přehrají filmy oceněné Oscarem a v neděli se vrátí k celosvětové úspěšným trhákům. 

...3

Pardubické  letní  kino  bude i letos zdarma 

Pokračování ze strany 1 

Organizátoři ale přiznali, že připravit nabitý a zajímavý program letos nebylo kvůli koronavirové pandemii vůbec jednoduché.
„Příliš nových filmů není, distribuční společnosti posunuly premiéry třeba do srpna nebo až na další sezonu, protože kina
začala fungovat teprve před několika týdny,“ vysvětlil Kučera. 
Divákům chtějí letos nabídnout snímky jako Případ mrtvého nebožtíka, Modelář, Jumanji: Další level, Poslední aristokratka,
Národní třída, Tenkrát v Hollywoodu nebo Mizerové navždy. V červenci budou promítání kvůli vhodným světelným podmínkám
začínat ve 21:30 hodin. Na diváky čeká ale spousta novinek, které se týkají lepší vybavenosti areálu. Při filmu se budou moci
místo stávajících plastových židliček usadit na nové lavičky, které pro letní kino vyhotoví společnost z Lázní Bohdaneč, jež
sedací plochy vytvoří z plastu vhozeného do pardubických žlutých kontejnerů. Lavičky mezi sebou budou rozmístěné v
třímetrových rozestupech a na každou z nich mohou usednout tři až čtyři lidé. V případě velké účasti jsou organizátoři
připraveni vytvořit v rozlehlém areálu sektory. 

VIRTUÁLNÍ ČÍŠNÍK 

Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou virtuální číšník.
Naskenováním QR kódu umístěného na lavičce si diváci objednají jídlo a pití, které jim přímo na jejich místo přinese obsluha. 
Novinkou bude také občerstvení, které bude fungovat každý den a zastavit se u něho budou moci například lidé využívající
frekventovanou cyklostezku. 
Minulý ročník skončilo kino ve ztrátě půl milionu korun, podle organizátorů je ale rozpočet nyní stabilizovaný a dále chtějí, aby
lidé neplatili vstupné. Podporu mají ve městě Pardubice a v Pardubickém kraji, který jim letos oproti minulým ročníkům poskytl
pětinásobnou dotaci. „Letošní rok je pro kulturu velmi těžký. Letní kino je jednou z mála událostí, které mohou za jistých
okolností fungovat v plné šíři,“ vysvětlil náměstek hejtmana Roman Línek. 

Proč 3Bobule? Film 3Bobule vybrali organizátoři pro zahájení letošního ročníku záměrně, jelikož Pardubické  letní  kino  se
díky své technologii Mobilní kino podílelo na natáčení hudebního klipu k tomuto filmu. Datum: 26. 6. 2020, 21:30 hod. 
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Navzdory covidu peníze do kultury půjdou
TISK , Datum: 22.06.2020 , Zdroj: Právo , Strana: 16 , Autor: (lž) , Vytištěno: 92 631 , Prodáno: 57 800 , Čtenost: 205 343 , Rubrika: Region Čechy
Zastupitelé Pardubického kraje projednali letošní omezené dotace do kultury, obnovy památek a významných akcí zapsaných v
dokumentu Tvář kraje. Kraj letos musel zrušit podprogramy na podporu kulturních aktivit, na preventivní péči o sbírky muzeí a
galerií a omezit i program na podporu památkové péče, ale přesto na podporu kultury v regionu nerezignoval. „Menší dotace
do kultury projednala už rada kraje, zastupitelstvo se zabývalo těmi většími a také dotacemi pro obce. Celkem byly schváleny
dotace na obnovu památek v hodnotě přes 13 milionů korun. Největší částka, 10 milionů korun, jde do Larischovy vily v
sousedství pietního areálu Zámeček v Pardubicích. Jeden milion získal klášter v Dolní Hedeči na nový turistický vstup do areálu
včetně bezbariérového přístupu. Částky do 200 tisíc korun pak získaly například zámecký areál v Chrasti, zámek Jaroměřice,
kašny v Poličce, lenní dvůr v Útěchově, zámek v Hrochově Týnci, hrad Košumberk, poutní kostel ve Vraclavi, Svitavský betlém
a další žadatelé,“ vyjmenoval 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek (Koalice pro PaK). 
Z 26 akcí zařazených do dokumentu Tvář kraje se letos šest neuskutečnilo vůbec a další budou v redukované podobě či
pozdějším termínu a některých se omezení pravděpodobně nedotknou. Zastupitelé na tyto akce schválili 14 dotací v celkové
výši 2,6 milionu korun. 
Další dotace spojené s památkami nebo kulturou získali někteří žadatelé z podpory cestovního ruchu. 
Jedná se například o nové lavičky pro Pardubické  letní  kino , Zámecký pivovar v Semíně, který je rodištěm architekta Josefa
Gočára, nebo Muzeum řemesel v Letohradu. 

Region vydání: Právo - region Čechy

Zpět

Pro chvíle volna...
TISK , Datum: 23.06.2020 , Zdroj: Aha! pro ženy , Strana: 37 , Autor: Zuzana Skálová , Vytištěno: 64 870 , Prodáno: 38 397 , Čtenost: 104 933
UŽ JENOM DOMA ANEB TIPY NA TÝDEN OD 24. DO 30. ČERVNA 

NA VÝSTAVU 

100 ROKŮ ŘÍŠE LOUTEK PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO, DŮM U ZLATÉHO PRSTENU 

Letos v září oslaví divadlo Říše loutek, jehož zakladatelem byl akademický sochař Vojtěch Sucharda, 100 let své existence. Při
té příležitosti pořádá Muzeum hlavního města Prahy výstavu, která představuje unikátní historické loutky, rekvizity, ukázky
dekorací a kostýmů doplněné dobovými fotografiemi. Výstava připomíná i práci těch, kteří loutkám dávají život – od řezbářů po
loutkoherce. Trvá do 31. ledna 2021. 

VIDĚT JINAK OSTRAVA, GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

Výstava malíře Pavla Nešlehy zveřejňuje výběr z jeho rozsáhlé, tematicky bohaté tvorby. Představuje obrazy, kresby, pastely a
digitální tisky vzniklé od osmdesátých let do jeho smrti v roce 2003. Záměrem výstavy je ukázat myšlenkovou hloubku umělcova
osobitého vnímání světa, kterýpak možná uvidíte trochu jinak i vy. 

KULTURA 
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ŽIVOT V PRAVĚKU – HOŘICE, MUZEUM 

Od 26. června až do 20. prosince můžete obdivovat rozsáhlý soubor originálních ilustrací Zdeňka Buriana ke knihám Eduarda
Štorcha. Zobrazení světa a života pravěkých lidí představuje v díle malíře Zdeňka Buriana významnou linii. Na hořické výstavě
uvidíte Burianovy ilustrace zachycující všední život »kromaňonců«. Uvidíte tu i řadu pravěkých nálezů ze vzácných
archeologických sbírek muzea, například pozůstatky mamuta či nosorožce srstnatého. 

PROPOJENÉ ZAHRADY 

Zahrady brněnských vil Tugendhat a Löw-Beer jsou konečně propojené, a to novým turniketem, který umožňuje návštěvníkům
projít obě zahrady, a to za cenu jakékoliv vstupenky do vily Tugenhadt. 
V zahradě Löw-Beer je možnost navštívit kavárnu a projít se přírodním parkem a pak se můžete vrátit zpět. 
Turniket bude v provozu denně od března do října 10 – 18 hodin a od listopadu do února 10 – 17 hodin. 

PRAHA ŽIJE HUDBOU 

Od 25. do 27. června se uskuteční pouliční festival Praha žije hudbou. Na více než 30 místech v centru hlavního města, jako
např. Můstek, náměstí Republiky, Kampa a podobně, vystoupí během tří dnů h d ů pod širým nebem řada zpěváků, hudebníků
i pouličních umělců. Těšit se můžete třeba na Lenku Dusilovou, Cirkus Brothers a mnohé další. Podrobnosti najdete na:
https://www.prahazijehudbou.cz/ 

KULTURA 

HRADECKÝ SLUNOVRAT HRADEC NAD MORAVICÍ, ZÁMEK 

Festival se uskuteční od 27. do 28. června ve venkovních prostorách. Na druhou část uvnitř Červeného zámku se můžete těšit
koncem října. Těšte se na hudbu od kytarového rocku přes moderní písničkářství, elektroniku i world music z Česka i ze
zahraničí. Zahrají třeba Hradišťan & Jiří Pavlica, nový projekt Jaromíra 99 s názvem Letní kapela, dále známé kapely -123
minut, Nylon Jail a další. 
Dvoudenní permanentku pořídíte za 699 Kč a můžete vidět a slyšet vše! 

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ DOKSY, HLAVNÍ PLÁŽ U MÁCHOVA JEZERA 

Již první červnový víkend bude ve znamení prázdnin nejen pro děti. 
Muzikálová show bude probíhat 3x za den na hlavní pláži Máchova jezera. Můžete se těšit na show plnou známých dětských
písní s tanečním workshopem, malováním na obličej, kouzel a zábavy a prázdniny mohou začít. 

KE ČTENÍ 

VLASTIMIL VONDRUŠKA KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ – VÍDEŇSKÝ SEN 

Začátkem května vyšlo druhé pokračování historické ságy sklářského rodu Heřmanů. 
Osudy potomků rodu, kteří se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se prolínají s příběhy
zajímavých severočeských postav – například hraběcím rodem Kinských, sloupskými poustevníky, šenovskými obchodníky,
členy tajných evangelických sekt, jezuity i císařskými úředníky a kněžími. Máte-li rádi českou historii, tato kniha je jasnou
volbou… 

LETNÍ KINO 

PARDUBICE 

Pardubické  letní  kino  s Pardubickým pivovarem začíná již 26. června v areálu Za vodou, na pravém břehu Labe. Toto kino je
největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, dramaturgií a délkou trvání nejen republikovým, ale i
středoevropským unikátem. 
Podrobný program do 30. srpna najdete na stránkách: http://www.letni-kino.cz/ 

***

Aha! pro ženy
V úterý 30. června vychází nové Aha! pro ženy. Nezapomeňte si dojít do trafiky pro 27. číslo vašeho oblíbeného časopisu, kde
najdete recepty na Letní zeleninu! 

Akce mohou být na poslední chvíli zrušeny. Předem se informujte u organizátora či na jeho webu, zda se program skutečně
koná. 

Foto autor:   foto ara, Shutterstock
Foto popis:   Lenka Dusilová
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Zpět

Pardubické  letní  kino  bude i letos zdarma
TISK , Datum: 24.06.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Autor: (las) , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 6 530 , Rubrika: Pardubický týden
Pardubice – Pardubické  letní  kino  bude letos celé léto zdarma a s rozestupy. Největší kino v České republice vstupuje do
jubilejního 15. ročníku a už potřetí se vrací do areálu Za vodou vedle mostu Pavla Wonky. Provozovatelé slibují spoustu
novinek. První projekci plánují již na pátek 26. června, kdy bude provoz zahájen českým filmem 3Bobule. 
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Zpět

Pardubické  letní  kino  začne promítat už zítra
RÁDIO , Datum: 25.06.2020 , Zdroj: Rádio Blaník - Čechy , Zpráva: 4 , Poslechovost pořadu: 141 280

Veronika TKACZYKOVÁ, moderátorka 
A teď pozvánka do bijáku. Pardubické  letní  kino  začne promítat už zítra. Areál na pravém břehu Labe za mostem Pavla
Wonky se může pochlubit hned několika novinkami. Více promotér letního kina, Jan Motyčka.

Jan MOTYČKA, promotér letního kina 
Areál bude vybaven 150 novými lavičkami, které jednak zvýší komfort diváků a zároveň si divák může objednat občerstvení,
tedy ne jenom o přestávce, ale zároveň i během filmu, bude mu doneseno jaksi na jeho místo.

Veronika TKACZYKOVÁ, moderátorka 
Prvním snímkem budou zítra 3Bobule. Biograf pod širým nebem promítá zdarma.

PRO KINO NOVÉ LAVIČKY
TISK , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: Bulvár , Strana: 9 , Vytištěno: 15 000 , Rubrika: Prezentace
V krajském městě startuje patnáctý ročník Pardubického  letního  kina . Bezplatné filmové projekce si za uplynulých čtrnáct let
diváci oblíbili, o čemž svědčí to, že jich už před filmovým plátnem sedělo osm set tisíc. A teď se jim bude sedět ještě lépe - kino
získalo prostředky na nový bezpečný mobiliář. Na něj poskytl Pardubický kraj dotaci čtvrt milionu korun.

„Letošní rok je pro kulturu velmi těžký. Velké množství akcí se muselo kvůli zdravotním omezením zrušit nebo výrazně omezit.
Pardubické  letní  kino  je jednou z mála událostí, které mohou za jistých okolností fungovat v plné šíři,“ uvedl I. náměstek
hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek a pokračoval: „Pardubický kraj v minulých letech finančně podporoval
Pardubické  letní  kino  částkou až 50 tisíc korun. V letošním roce, kdy bylo podmínkou provozu kina vybavení novým
bezpečným mobiliářem, kraj mimořádně přispěje částkou 250 tisíc korun.“ Právě díky této podpoře bude možné realizovat
instalaci stabilních míst k sezení v dostatečném, minimálně třímetrovém rozestupu. Výměna stávajících plastových židliček za
150 nových designových lavic instalovaných v dostatečných tak nejen zvýší komfort diváků, ale především umožní využití
potenciálu služby „virtuálního číšníka“. Divák letního kina si touto cestou objedná občerstvení, které mu bude doručenu přímo
na místo, bez nutnosti čekání u barů a nevyhnutelného kontaktu s dalšími návštěvníky. Letní kino se tak stane nepoměrně
méně rizikové na potenciální šíření COVID-19 než jiné divácky exponované sportovní, kulturní, či společenské akce v
Pardubickém kraji pořádané. Dodavatel laviček, financovaných z dotace Pardubického kraje, společnost sídlící v Lázních
Bohdaneč, využívá k výrobě širokého spektra produktů, mj. městského mobiliáře unikátní materiál TRAPLAST™, vzniklých
pečlivým zpracováním plastů určených k recyklaci.
A co diváci uvidí? Letní kino startuje uvedením českého filmu 3Bobule v pátek 26. června ve 21.30 hodin. Jednotlivé dny v
týdnu jsou pak zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí, protože
vědí, že pondělky a středy patří dětem (Na vlnách animace), úterní a čtvrteční projekce přinášejí to nejlepší ze světové
kinematografie posledního roku (Výlety po zeměkouli, Co obdivuje filmový svět), pátky se nesou ve znamení současné
tuzemské tvorby (Co je české, to je hezké), soboty bývají ve znamení snímků oceněných Americkou filmovou akademií za
předešlý rok (Milujeme Oscara) a neděle patří celosvětově úspěšným hitům (Trháky). Diváci letního kina se tak mohou těšit
mimo jiné na snímky Případ mrtvého nebožtíka, Modelář, Jumanji: Další level, Můj příběh, Poslední aristokratka, Národní třída,
Tenkrát v Hollywoodu, Angry Birds ve filmu 2, Mizerové navždy, Muži v černém: Globální hrozba, Trhlina, Na střeše, Samotáři:
Obnovená premiéra po 20 letech.
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Zpět

Letní kino láká i na větší pohodlí v hledišti
TISK , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 20 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 329 749 , Čtenost: 647 430 , Rubrika: Náš kraj
Právě dnes večer startuje už 15. ročník pardubického  letního  kina . I letos se bude promítat v areálu na pravém břehu Labe
nedaleko mostu Pavla Wonky. 

Také pořadatelé pardubického  Letního  kina  Pernštejn měli během jara strach, zda epidemie nemoci covid-19 nezruší i jejich
letní plány. Nakonec jim však nahrály dvě věci - jednak Česká republika zvládla situaci celkem dobře a pak jako venkovní
událost nebude kino čelit tak velkým omezením jako akce v uzavřeném prostoru. 
Navíc Jan Motyčka, zakladatel úspěšného projektu, který se rozjel o prázdninách roku 2006 v Tyršových sadech, zařadil službu,
jež ještě pravděpodobnost nákazy sníží. Diváci totiž budou moci využít služeb virtuálního číšníka. 
„Divák letního kina si přes aplikaci objedná občerstvení, které mu bude doručeno přímo na místo, bez nutnosti čekání u barů a
nevyhnutelného kontaktu s dalšími návštěvníky. Letní kino se tak stane nepoměrně méně rizikové na potenciální šíření nemoci
než jiné divácky exponované sportovní, kulturní či společenské akce,“ uvedl Jan Motyčka. 
Ten se zároveň chlubí i tím, že dodá za pomoci sponzorských darů nové, pohodlnější lavičky z produkce místní firmy
Transform. 
„Nabídneme divákům 120 nových laviček z produkce místní akciové společnosti, které budou instalovány v dostatečných
rozestupech. Výměna stávajících, nejednotně vizuálně působících plastových židliček za zbrusu nové designové lavice tak zvýší
komfort diváků,“ uvedl dlouholetý provozovatel kina. 
Motyčka je přitom hlavně rád, že našel se svými kolegy stálé místo. Radní mu totiž louku nedaleko sídliště Polabiny pronajali na
několik roků. Dříve přitom každý rok musel řešit, kde bude promítat. Vedle zmíněného parku tak svůj biograf stavěl už i u
skateparku nebo zdymadla. „Jsme za místo u řeky velmi vděční. Byť jsme měli zpočátku problémy třeba s přívodem elektrické
energie, vše si sedlo a nyní jsme spokojení. Areál Za vodou, jak mu říkáme, má hlavní výhodu v tom, že vlastně leží v úplné
přírodě, ale během pěti minut jste pěšky v samém centru Pardubic. Navíc díky blízkosti arény není problém ani s parkováním,“
uvedl Jan Motyčka. 
V době uzávěrky magazínu ještě nebyl znám kompletní program kina. Jasné ale je, že se bude promítat od 26. června až do
posledního srpna. Zůstane také zachováno žánrové rozdělení dní, kdy na každý večer vychází jiné téma. Lidé se tak mohou
těšit na dětské večery, ale i na ty, kdy se budou promítat nejnovější hollywoodské trháky. Vstup je jako vždy zdarma. 

Region vydání: 5plus2 - Pardubický kraj
Foto popis:   UŽ TŘETÍM ROKEM SE PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  BUDE KONAT NA LOUCE NEDALEKO LABE. PROMÍTAT
SE BUDE OPĚT CELÉ PRÁZDNINY A VSTUP BUDE ZDARMA.
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Letní kino láká i na větší pohodlí v hledišti
TISK , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 54 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 , Čtenost: 477 205 ,
Rubrika: Příloha - Náš kraj
Právě dnes večer startuje už 15. ročník pardubického  letního  kina . I letos se bude promítat v areálu na pravém břehu Labe
nedaleko mostu Pavla Wonky 

Také pořadatelé pardubického  Letního  kina  Pernštejn měli během jara strach, zda epidemie nemoci covid-19 nezruší i jejich
letní plány. Nakonec jim však nahrály dvě věci - jednak Česká republika zvládla situaci celkem dobře a pak jako venkovní
událost nebude kino čelit tak velkým omezením jako akce v uzavřeném prostoru. 
Navíc Jan Motyčka, zakladatel úspěšného projektu, který se rozjel o prázdninách roku 2006 v Tyršových sadech, zařadil službu,
jež ještě pravděpodobnost nákazy sníží. Diváci totiž budou moci využít služeb virtuálního číšníka. 
„Divák letního kina si přes aplikaci objedná občerstvení, které mu bude doručeno přímo na místo, bez nutnosti čekání u barů a
nevyhnutelného kontaktu s dalšími návštěvníky. Letní kino se tak stane nepoměrně méně rizikové na potenciální šíření nemoci
než jiné divácky exponované sportovní, kulturní či společenské akce,“ uvedl Jan Motyčka. 
Ten se zároveň chlubí i tím, že dodá za pomoci sponzorských darů nové, pohodlnější lavičky z produkce místní firmy
Transform. 
„Nabídneme divákům 120 nových laviček z produkce místní akciové společnosti, které budou instalovány v dostatečných
rozestupech. Výměna stávajících, nejednotně vizuálně působících plastových židliček za zbrusu nové designové lavice tak zvýší
komfort diváků,“ uvedl dlouholetý provozovatel kina. 
Motyčka je přitom hlavně rád, že našel se svými kolegy stálé místo. Radní mu totiž louku nedaleko sídliště Polabiny pronajali na
několik roků. Dříve přitom každý rok musel řešit, kde bude promítat. Vedle zmíněného parku tak svůj biograf stavěl už i u
skateparku nebo zdymadla. „Jsme za místo u řeky velmi vděční. Byť jsme měli zpočátku problémy třeba s přívodem elektrické
energie, vše si sedlo a nyní jsme spokojení. Areál Za vodou, jak mu říkáme, má hlavní výhodu v tom, že vlastně leží v úplné
přírodě, ale během pěti minut jste pěšky v samém centru Pardubic. Navíc díky blízkosti arény není problém ani s parkováním,“
uvedl Jan Motyčka. 
V době uzávěrky magazínu ještě nebyl znám kompletní program kina. Jasné ale je, že se bude promítat od 26. června až do
posledního srpna. Zůstane také zachováno žánrové rozdělení dní, kdy na každý večer vychází jiné téma. Lidé se tak mohou
těšit na dětské večery, ale i na ty, kdy se budou promítat nejnovější hollywoodské trháky. Vstup je jako vždy zdarma. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto popis:   UŽ TŘETÍM ROKEM SE PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  BUDE KONAT NA LOUCE NEDALEKO LABE. PROMÍTAT
SE BUDE OPĚT CELÉ PRÁZDNINY A VSTUP BUDE ZDARMA.
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Pardubické  letní  kino  startuje v pondělí, láká na komfortnější posezení URL
WEB , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: impuls.cz , RU / den: 18 510
Snímkem Dobrý ročník zahájí v pondělí 29. června jubilejní 15. sezonu pardubické  letní  kino . Návštěvníci se mohou těšit na
mix filmů. Potěší je také komfortnější zázemí, které se výrazně proměnilo.

Poslední aristokratka, Samotáři, Na střeše nebo také Angry Birds ve filmu 2 či Mizerové navždy - to je jen malá ochutnávka
programu letošního letního kina, které začne zpříjemňovat večery na pravém břehu Labe. 
Portál iDNES.cz už zná program na červenec. 
Na návštěvníky už nečeká improvizované tábořiště pro dvouměsíční festival filmů, ale nové posezení. Pořadatelé letního kina
zajistili sety stolků s lavicemi, kam se vejdou čtyři lidé. 
„Výměna stávajících plastových židliček za 150 designových lavic zvýší nejen komfort diváků, ale především umožní využití
služby ‚virtuálního číšníka‘. Pomocí QR kódu si přes telefon lidé budou moci objednat občerstvení,“ řekl ředitel Pardubického
letního  kina  Leoš Kučera. 
Program kina 
29. 6. Dobrý ročník (2006) 
30. 6. Obhájce nevinných (2019) 
1. 7. Addamsova rodina 
2. 7. Psí poslání 2 (2019) 
3. 7. Poslední aristokratka (2019) 
4. 7. Joker (2019) 
5. 7. Anna (2019) 
7. 7. Na nože (2019) 
8. 7. Velké dobrodružství Čtyřlístku (2019) 
9. 7. Western Stars (2019) 
10. 7. Na střeše (2019) 
11. 7. 1917 (2019) 
12.7. John Wick 3 (2019) 
13. 7. Bídníci (2019) 
14. 7. Bolest a sláva (2019) 
15. 7. Angry Birds ve filmu 2 
16. 7. Matthias a Maxime (2019) 
17. 7. Modelář (2020) 
18. 7. Tenkrát v Hollywoodu (2019) 
19. 7. Doktor Spánek od Stephena Kinga (2019) 
20. 7. Pardon, nezastihli jsme vás (2019) 
21. 7. Frida - viva la vida 
22. 7. Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon (2019) 
23. 7. Mizerové navždy (2020) 
24. 7. Národní třída (2019) 
25. 7. Parazit (2019) 
26. 7. Gentlemani (2019) 
27. 7. Můj otec Antonín Kratochvíl (2020) 
28. 7. Král Petr I. 
29. 7. Tajný život mazlíčků 2 (2019) 
30. 7. Spider-Man: Daleko od domova (2019) 
31. 7. Vlastníci (2019) 
Na nové lavičky poskytl dotaci Pardubický kraj. Pořadatelé letního kina je zakoupili od bohdanečské firmy Transform, která k
výrobě využívá plasty určené k recyklaci. A právě takové sety napevno připevněné budou návštěvníkům k dispozici. Dají se
lehce udržovat, po dešti je stačí otřít a dlouho vydrží. 
Na ně i další provoz letního kina uvolnil Pardubický kraj netradičně vysokou sumu - 250 tisíc korun. Minulé roky přitom kraj
letnímu kinu posílal 50 tisíc. 
Město dává na provoz 600 tisíc korun ročně, provozovatelům letního kina navíc na pět let bezplatně zapůjčilo místo s tím, že
spolek Zelená brána Polabí, který areál u Labe spravuje, vybuduje z lokality využívané a společensky vyhledávané místo pro
odpočinek a smysluplné využívání volného času. 
„Kultura to má hodně složité, velká část akcí se nekoná, nebo za velmi restriktivních opatřeních. Ani tady jsme nevěděli, jestli
vůbec bude možné letní kino provozovat. Toto je nakonec jedna z mála aktivit, která se bude konat v plné šíři,“ řekl náměstek
hejtmana Roman Línek. 
Osazením areálu lavičkovými sety se zachová dostatečný odstup, který hygienici požadují. 
„Pečlivě jsme sledovali, jak bude rozvolňování opatření pokračovat. Areál bylo možné rozdělit do sektorů, ale ve finále jsme
mohli kromě klasického sezení připravit i komfortnější nové lavičky,“ řekl Kučera. Kromě zázemí a dobrého počasí už je v
podstatě k produkci potřebné jediné - tma. Promítat se bude na novém plátně. 
„Pro zasvěcenější diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, zejména retrospektivy významných českých
režisérů. Jednotlivé dny v týdnu budou patřit různým žánrům,“ popsal dramaturgii programu Kučera. 
Návštěvníci letního kina už vědí, že pondělky a středy patří dětem, úterní a čtvrteční projekce přinesou novinky ze světové
kinematografie, pátky nabídnou současné české filmy. 
Dvouměsíční sobotní promítání se ponese v duchu hesla „Milujeme Oscara“, na své si tedy přijdou příznivci snímku oceněných
Americkou filmovou akademií. Neděle bude patřit celosvětově úspěšným trhákům. 
Jako každoročně, i letos do letního kina zavítá delegace. Na projekci svého filmu Válka barev přijede režisér Filip Renč a
scénárista Zdeněk Zelenka. A protože se film odehrává v prostředí paintballových zápasů, ten večer na místo dorazí i lidé z
pardubického paintballového týmu a zájemci si budou moci tuto formu zábavy vyzkoušet. 
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Pardubické  letní  kino  startuje v pondělí, láká na komfortnější posezení URL
WEB , Datum: 26.06.2020 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: Stanislava Králová , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice - zprávy
Snímkem Dobrý ročník zahájí v pondělí 29. června jubilejní 15. sezonu pardubické  letní  kino . Návštěvníci se mohou těšit na
mix filmů. Potěší je také komfortnější zázemí, které se výrazně proměnilo.

Poslední aristokratka, Samotáři, Na střeše nebo také Angry Birds ve filmu 2 či Mizerové navždy - to je jen malá ochutnávka
programu letošního letního kina, které začne zpříjemňovat večery na pravém břehu Labe.
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Portál iDNES.cz už zná program na červenec.

Na návštěvníky už nečeká improvizované tábořiště pro dvouměsíční festival filmů, ale nové posezení. Pořadatelé letního kina
zajistili sety stolků s lavicemi, kam se vejdou čtyři lidé.

„Výměna stávajících plastových židliček za 150 designových lavic zvýší nejen komfort diváků, ale především umožní využití
služby ‚virtuálního číšníka‘. Pomocí QR kódu si přes telefon lidé budou moci objednat občerstvení,“ řekl ředitel Pardubického
letního  kina  Leoš Kučera.

Program kina

29. 6. Dobrý ročník (2006)

30. 6.Obhájce nevinných (2019)

1. 7. Addamsova rodina

2. 7. Psí poslání 2 (2019)

3. 7. Poslední aristokratka (2019)

4. 7. Joker (2019)

5. 7. Anna (2019)

7. 7.
Na nože (2019)

8. 7. Velké dobrodružství Čtyřlístku (2019)

9. 7.Western Stars (2019)

10. 7.Na střeše (2019)

11. 7. 1917 (2019)

12 .7. John Wick 3 (2019)

13. 7.Bídníci (2019)

14. 7.Bolest a sláva (2019)

15. 7. Angry Birds ve filmu 2

16. 7. Matthias a Maxime (2019)

17. 7. Modelář (2020)

18. 7. Tenkrát v Hollywoodu (2019)

19. 7. Doktor Spánek od Stephena Kinga (2019)

20. 7. Pardon, nezastihli jsme vás (2019)

21. 7. Frida - viva la vida

22. 7.Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon (2019)

23. 7. Mizerové navždy (2020)

24. 7. Národní třída (2019)

25. 7. Parazit (2019)

26. 7. Gentlemani (2019)

27. 7. Můj otec Antonín Kratochvíl (2020)

28. 7. Král Petr I.

29. 7. Tajný život mazlíčků 2 (2019)

30. 7. Spider-Man: Daleko od domova (2019)

31. 7. Vlastníci (2019)
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Na nové lavičky poskytl dotaci Pardubický kraj. Pořadatelé letního kina je zakoupili od bohdanečské firmy Transform, která k
výrobě využívá plasty určené k recyklaci. A právě takové sety napevno připevněné budou návštěvníkům k dispozici. Dají se
lehce udržovat, po dešti je stačí otřít a dlouho vydrží.

Na ně i další provoz letního kina uvolnil Pardubický kraj netradičně vysokou sumu - 250 tisíc korun. Minulé roky přitom kraj
letnímu kinu posílal 50 tisíc.

Město dává na provoz 600 tisíc korun ročně, provozovatelům letního kina navíc na pět let bezplatně zapůjčilo místo s tím, že
spolek Zelená brána Polabí, který areál u Labe spravuje, vybuduje z lokality využívané a společensky vyhledávané místo pro
odpočinek a smysluplné využívání volného času.

„Kultura to má hodně složité, velká část akcí se nekoná, nebo za velmi restriktivních opatřeních. Ani tady jsme nevěděli, jestli
vůbec bude možné letní kino provozovat. Toto je nakonec jedna z mála aktivit, která se bude konat v plné šíři,“ řekl náměstek
hejtmana Roman Línek.

Osazením areálu lavičkovými sety se zachová dostatečný odstup, který hygienici požadují.

„Pečlivě jsme sledovali, jak bude rozvolňování opatření pokračovat. Areál bylo možné rozdělit do sektorů, ale ve finále jsme
mohli kromě klasického sezení připravit i komfortnější nové lavičky,“ řekl Kučera. Kromě zázemí a dobrého počasí už je v
podstatě k produkci potřebné jediné - tma. Promítat se bude na novém plátně.

„Pro zasvěcenější diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, zejména retrospektivy významných českých
režisérů. Jednotlivé dny v týdnu budou patřit různým žánrům,“ popsal dramaturgii programu Kučera.

Návštěvníci letního kina už vědí, že pondělky a středy patří dětem, úterní a čtvrteční projekce přinesou novinky ze světové
kinematografie, pátky nabídnou současné české filmy.

Dvouměsíční sobotní promítání se ponese v duchu hesla „Milujeme Oscara“, na své si tedy přijdou příznivci snímku oceněných
Americkou filmovou akademií. Neděle bude patřit celosvětově úspěšným trhákům.

Jako každoročně, i letos do letního kina zavítá delegace. Na projekci svého filmu Válka barev přijede režisér Filip Renč a
scénárista Zdeněk Zelenka. A protože se film odehrává v prostředí paintballových zápasů, ten večer na místo dorazí i lidé z
pardubického paintballového týmu a zájemci si budou moci tuto formu zábavy vyzkoušet.

Foto:
O návštěvníky v pardubickém  letní  kinu  není o prázdninách roku 2017 žádná nouze.
Tomáš Kubelka
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Letní kino Pardubice nakonec zahájí promítání až v pondělí
TISK , Datum: 27.06.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 , Čtenost: 477 205 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Pardubické  Letní  kino  Pernštejn začne o tři dny později, než se původně plánovalo. Hlavního pořadatele Jana
Motyčku k rozhodnutí vedlo varování meteorologů, kteří na celý víkend slibovali pro Pardubice mohutné večerní deště
doprovázené bouřkami. 
„Bohužel hned v pátek jsme měli problém s instalací některých prvků do areálu. Na podmáčený terén nemohl vjet nákladní
automobil. Věřím, že od příštího týdne bude předpověď počasí mnohem příjemnější,“ uvedl Jan Motyčka, který se svým týmem
slaví už 15. ročník oblíbené letní akce. V roce 2006 začalo bezplatné promítání v Tyršových sadech. I kvůli jubileu bude prvním
promítaným filmem letošní sezony snímek Dobrý ročník. 
„Název narozeninového filmu je současně přáním, aby každý z nadcházejících, alespoň patnácti prázdninových filmových
festivalů byl pro naše diváky a tedy současně i pro nás Dobrý ročník,“ uvedl další z pořadatelů Leoš Kučera. 
V červenci se bude už tradičně promítat od 21.30 hodin, v srpnu pak od devíti. Filmy poběží na plátně i v době slabého deště.
Projekce se ruší jen v případě extrémní nepřízně. Areál kina leží na dohled mostu Pavla Wonky a je v něm veškeré potřebné
vybavení. 

Fakta 
Výběr z programu kina 
29. 6. Dobrý ročník (2006) 
30.6. Obhájce nevinných (2019) 
1.7. Addamsova rodina (2019) 
2.7. Psí poslání 2 (2019) 
3.7. Poslední aristokratka (2019) 
4.7. Joker (2019) 
5.7. Anna (2019) 
9.7. Western Stars (2019) 
10.7. Na střeše (2019) 
11.7.1917 (2019) 
12.7. John Wick 3 (2019) 
17.7. Modelář (2020) 
18.7. Tenkrát v Hollywoodu (2019) 
26.7. Gentlemani (2019) 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

Tipy na kulturu: Obhájce nevinných URL
WEB , Datum: 29.06.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Drama podle skutečné události

"KDY: 30. června 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
V tomto silném příběhu, natočeném podle skutečné události, absolvent harvardské univerzity Bryan Stevenson svede právní
boj o osvobození neprávem odsouzeného. Začátek ve 21.30 hodin.
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Letní kino začne až ve středu
TISK , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 1 , Autor: (kris) , Vytištěno: 1 260 , Čtenost: 9 106 , Rubrika: Titulní strana
CHRUDIMSKO AKTUÁLNĚ

Pardubice – Zahájení pardubického  letního  kina  se kvůli dešti přesouvá na středu 1. července. Nepříznivé počasí
neumožnilo těžké technice dovézt nový mobiliář do areálu Za vodou za Wonkovým mostem. „Je nám to líto, ale vzhledem k
tomu, že se chceme chovat ohleduplně k přírodnímu areálu, nemohli jsme techniku pustit na podmáčený terén. Středa už je ale
snad poslední a definitivní termín,“ řekl za organizátory Leoš Kvapil. Prvním snímkem, kterým letní kino zahájí svou 15. sezonu,
bude animovaný film Addamsova rodina. Kino bude v červenci fungovat vždy od 21.30 hodin a jako každý rok bude vstupné
zdarma.

Zpět

Letní kino začne až ve středu
TISK , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (kris) , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 6 530 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICE AKTUÁLNĚ

Pardubice – Zahájení pardubického  letního  kina  se kvůli dešti přesouvá na středu 1. července. Nepříznivé počasí
neumožnilo těžké technice dovézt nový mobiliář do areálu Za vodou za Wonkovým mostem. „Je nám to líto, ale vzhledem k
tomu, že se chceme chovat ohleduplně k přírodnímu areálu, nemohli jsme techniku pustit na podmáčený terén. Středa už je ale
snad poslední a definitivní termín,“ řekl za organizátory Leoš Kvapil. Prvním snímkem, kterým letní kino zahájí svou 15. sezonu,
bude animovaný film Addamsova rodina. Kino bude v červenci fungovat vždy od 21.30 hodin a jako každý rok bude vstupné
zdarma. ...3 Aktuálně

Zahájení letního kina se posouvá na středu

Pokračování ze strany 1

Pardubické  letní  kino  letos představí inovovaný areál s mobilním barem vyrobeným z lodních kontejnerů. Místo plastových
židliček čekají návštěvníky nové lavičky pro tři až čtyři osoby, občerstvení si budou moci objednat naskenováním QR kódu bez
čekání fronty u stánku. Mobilní povaha celého areálu umožňuje rychlé sestavení všech jeho částí. „Pokud přestane pršet,
předpokládám, že ve středu brzy ráno by mohl začít stavební proces plánovaný na závěr minulého týdne. Vzhledem k
charakteru mobilních staveb bude možné již tentýž večer promítat,“ vysvětlil Leoš Kvapil. Nový areál Za vodou má sloužit
obyvatelům Pardubic nejen jako kino pod širým nebem, ale také jako místo relaxace a setkávání v unikátní krajině. V červenci
plánuje letní kino promítat filmové hity jako Tenkrát v Hollywoodu, Poslední aristokratka, Joker nebo John Wick 3. Každé
pondělí a středa budou patřit filmům pro děti, úterky a čtvrtky představí nejlepší snímky z loňského roku. Pátky budou
zasvěceny českým filmům, v sobotu organizátoři přehrají filmy oceněné Oscarem a v neděli promítnou celosvětově úspěšné
snímky.

Region vydání: Východní Čechy
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Až na středu 1. července odsunulo pardubické  letní  kino  svou první projekci
TV , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: V1 TV , Zpráva: 4

redaktor 
Až na středu 1. července odsunulo pardubické  letní  kino  svou první projekci. Za problémem je podle pořadatelů déšť, který
podmáčel půdu a nedovolil těžké technice navést do areálu potřebný mobiliář a mimo jiné i nové lavičky pořízené z příspěvku
Pardubického kraje. Letní kino odstartuje prázdniny animákem Adamsova rodina.

Tipy na kulturu: Addamsova rodina URL
WEB , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Pardubické  letní  kino

"KDY: 1. července 2020 KDE: Louka u Wonkova mostu, Pardubice ZA KOLIK: Zdarma 
Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween.
Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na
skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení. -
Režie: Greg Tiernan. Začátek ve 21.30 hodin.
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Tipy na kulturu: Addamsova rodina URL
WEB , Datum: 30.06.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Pardubické  letní  kino

"KDY: 1. července 2020 KDE: Louka u Wonkova mostu, Pardubice ZA KOLIK: Zdarma 
Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween.
Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na
skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení. -
Režie: Greg Tiernan. Začátek ve 21.30 hodin.
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tipy deníku
TISK , Datum: 01.07.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 2 , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 17 591 , Rubrika: PARDUBICKO / Pardubický kraj
Pardubického  letní  kino  

Od 1. července, na pravém břehu Labe Celé léto, opět zdarma a s rozestupy. 
Každý den od 21.30 hodin. 
Filmy jsou pečlivě vybírány tak, aby si každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii. Pro
zasvěcenější filmové diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, ať již přehlídky vzdálené zahraniční tvorby, nebo
retrospektivy významných tuzemských režisérů. Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci
mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí. Zahájení letního kina bude dnes, na programu je snímek Addamsova
rodina. 

Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Tipy na víkend 4. a 5. července: KAM vyrazit? URL
WEB , Datum: 02.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na víkend
Přinášíme vám tipy na kulturu a zábavu o prodlouženém letním víkendu.

"Léto na Příhrádku KDY: po celé prázdniny KDE: Příhrádek ZA KOLIK: zdarma V pátek startuje na pardubickém Příhrádku letní
kulturní revue. Program je určen pro všechny, kdo zůstávají přes léto ve městě a chtějí příjemně strávit volný čas. Představí se
řada profesionálních i amatérských umělců. Akce je určena široké veřejnosti, vstupné je zdarma. V pátek 3. července bude na
Příhrádku odehráno monograma Koba Edvarda Radzinského o přátelství a zradě. Začátek ve 20 hodin. Účinkuje Vladimír
Gottwald. Ve středu 8. července se lidé mohou těšit od 17:30 na Kulturní park Pardubice, který v 19:30 vystřídá folková
skupina Jinotaj.
Pardubické  letní  kino  KDY: po celé prázdninyKDE: u Wonkova mostu v Pardubicích ZA KOLIK: zdarma Celé léto se promítá
na pravém břehu Labe v Pardubicích (u Wonkova mostu), vstup je zdarma. Začátek ve 21.30 hodin. Filmy jsou pečlivě
vybírány tak, aby si každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii. Pro zasvěcenější filmové diváky
jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, ať již přehlídky vzdálené zahraniční tvorby, nebo retrospektivy významných
tuzemských režisérů. Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program
dle vlastních potřeb a chutí. 3- července promítá kino českou komedii Poslední aristokratka, 4. července psychologické drama
Joker a v 5. července akční snímek Anna.
Festival Na víno! KDY: 3. a 4. července KDE: Automatické mlýny Pardubice ZA KOLIK: v pátek zdarma, v sobotu 100 Kč v
předprodeji, 130 Kč na místě V pátek a v sobotu se v Automatických mlýnech v Pardubicích uskuteční první ročník festivalu Na
víno!. V ikonickém areálu od architekta Josefa Gočára se budou ochutnávat desítky vzorků výborných vín od 22 menších i
větších vinařství. Program bude zahájen v pátek v 18 hodin Magickým letním večerem s vínem, hudbou a filmem (promítá se
film Dobrý ročník). Vstup na páteční program je zdarma. V sobotu v 11 hodin se už festival rozjede naplno. Více než 22
vinařství svými stánky obsadí celé mlýny. Zahrají kapely Jetbeat CZ, Big S, John Hayllor a Marien s Víťou Troníčkem.
Vstupenek je k dispozici omezené množství, je možné je koupit předem na www.na-vino.cz.
Dostihy na závodišti KDY: sobota 4. července KDE: Pardubické závodiště ZA KOLIK: základní vstupné online předprodej 120,
na místě 150, děti do 10 let zdarmaI přes změny v letošní termínové listině způsobené koronavirovou pandemií zůstává
zachován čtyřdílný seriál kvalifikací na říjnovou 130. Velkou pardubickou. Všechny čtyři mítinky se uskuteční během prázdnin,
první z nich bude pardubické závodiště hostit už tuto sobotu. Letos poprvé budou součástí mítinku také dostihy v rámci seriálu
Pony liga. První z dostihů odstartuje ve 13 hodin. Vstupenky na sobotní mítink lze už nyní koupit online na webových stránkách
závodiště.
Trhy ve Vlčí Habřině KDY: neděle 5. července KDE: Vlčí Habřina 
Český svaz chovatelů pořádá v neděli 5. července 2020 od 7 do 11 hodin a dále každou první neděli v měsíci v chovatelském
areálu ve Vlčí Habřině prodejní trhy drobného zvířectva, zeleniny, květin a jiného zboží. Současně se koná motoristická burza.
Vstupné a parkování zdarma.
Od sousedů: 
Legendární Noc na Karlštejně míří do Hrádku u Nechanic
Noc na Karlštejně nebude tak úplně nocí na Karlštejně, jeden z nejslavnějších českých muzikálů po čtyřech vyprodaných
sezónách opouští hrad Karlštejn kvůli rekonstrukci. Královna Eliška s Alenou tak i přes vyslovený zákaz stráví noc netradičně
mezi zdmi zámku Hrádek u Nechanic.
Malebný zámek na Královéhradecku dostane šanci vytvořit muzikálu načervenalou kulisu hned dvakrát – v pátek 3. a v sobotu
4. července od 20:30 hodin. „Naše inscenace vtahuje zámky a hrady do děje, využíváme prastarých divadelních zvyků,
hrajeme po celém nádvoří, z oken i z cimbuří,“ vysvětlil režisér Václav Knop, proč by si diváci neměli nechat ujít
neopakovatelnou podívanou na nádvoří novogotického zámku.
Herci se nebudou vyhýbat ani balkónu a dalším prostorům přiléhajícím k zámku, které umožní příjezd krále Karla IV. na živém
koni. I na turné se mohou diváci těšit na stejné obsazení, na nějž jsou zvyklí z Karlštejnu, čekají na ně ale zbrusu nové kostýmy.
V úspěšném muzikálu, ktery´ kritika označila za perlu letních scén, účinkují herci a zpěváci známí z muzikálů, TV seriálů a filmů.
Patří k nim legendy stříbrného plátna i držitelé ceny Thálie – Daniel Bambas, Hana Holišová, Regina Rázlová, Pavel Vítek, Jan
Kříž, Roman Tomeš, Miloslav Mejzlík, Tomáš Smička, Marie Křížová, Václav Knop, Lukáš Kunst, Sabina Rojková a mnozí další.
Zazní i známé hity Karla Svobody jako Lásko má, já stůňu, Asi do věží nebo Hoja hoj.
Muzikál se poté přesune na další hrady a zámky v Česku i na Moravě a vůbec poprvé zavítá na Konopiště nebo do Hluboké.
Na karlštejnském nádvoří mělo představení premiéru v červnu 2016, kam se příběh, podle něhož na hrad nesměly žádné ženy,
vrátil po 45 letech u příležitosti oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. „Odjíždíme z karlštejnsky´ch zdí, abychom se zase za
rok nebo za dva vrátili,“ avizoval producent Janis Sidovsky´, že po plánované rekonstrukci se inscenace oceněná nominací na
cenu Thálie na domovskou scénu zase vrátí.
Vstupenky jsou k dispozici na www.masvstupenky.cz nebo www.divadlokarlstejn.cz.
Perníková chaloupka Ráby
Původně Lovecký zámeček z roku 1882, který slouží jako výletní místo pro všechny, co dosud nepřestali věřit na pohádky.
Uvidíte historii pardubického perníku, výstavu perníků, uslyšíte vyprávění pohádky O perníkové chaloupce a zažijete návštěvu
strašidelného pohádkového lesa. V pohádkovém lese si každý na vlastní kůži může vyzkoušet, jaké to bylo, když Jeníček s
Mařenkou putovali k perníkové chaloupce. V budově bývalého Loveckého zámečku (z roku 1882) najdete sídlo Úřadu vlády
Perníkového hejtmanství s celoročním provozem Muzea perníku a pohádek "Perníková chaloupka" a se zábavnými atrakcemi
pro rodiče s dětmi.
Hrad Kunětická hora
Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Výrazně jej
poničila švédská vojska. Kunětická hora byla veřejnosti nepřístupná od roku 1973 do roku 1993. Dnes se z Kunětické hory
stalo kulturní centrum Pardubicka. 
Zámek Pardubice
V zámku je umístěno Východočeské muzeum a Východočeská galerie. Volně přístupná je výstava fotografií z honů v parkánu
zámku a také stezka Bosou nohou po valech. Návštěvníci se projdou mimo jiné po modřínových šiškách, borové kůře, dvou
druzích písku, vrbovém proutí, kačírku nebo hebkém mechu. Stezka vznikla na druhém rondelu (jihozápadním), který nabízí
posezení na lavičkách a u stolů, zážitek lze tedy snadno spojit i s piknikem. 
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Tipy na víkend 4. a 5. července: KAM vyrazit? URL
WEB , Datum: 02.07.2020 , Zdroj: chrudimsky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 18 500 , Rubrika: Tipy na víkend
Přinášíme vám tipy na kulturu a zábavu o prodlouženém letním víkendu.

"Loutkářská Chrudim KDY: do 6. července KDE: Chrudim Letošní festival Loutkářská Chrudim nabízí do pondělí 6. července
loutková představení pro malé i velké diváky, semináře, dílny pro veřejnost a koncerty. V Divadle Karla Pippicha bude až do
pondělí výstava Trojhlas aneb loutková animace třikrát jinak. V sobotu a v neděli se budou promítat tří animované studentské
filmy s loutkovou tématikou v kinosálu Muzea barokních soch. V pátek se návštěvníci mohou těšit na hudební projekt Malý princ
v hlavní roli s hercem Janem Cinou, který se uskuteční v 17 hodin v Divadle Karla Pippicha. V klubovně stejného divadla bude
zároveň probíhat výtvarně zvuková inscenace Prefaby (pátek - 15, 16 a 18:30, sobota – 14, 16, 17 a 18 hodin, neděle – 14, 16
a 17 hodin, v pondělí každou hodinu od 13 do 16 hodin). V sobotu se na Scéně MED uskuteční zpracování bajky Král tchoř K.
J. Erbena s názvem Erben 1862, v prostorech Letního kina bude ve 13 a 15 hodin pohádkový kabaret Kočkování. V neděli se
bude na Scéně MED v 10, 14 a 16 hodin hrát veselý příběh O zvířátkách. V neděli bude od 14 hodin okolo Divadla Karla
Pippicha probíhat Divadelní pouť, kde se budou moci malí i velcí návštěvníci zúčastnit loutkové dílny. Mimo to bude každý den
festivalu přístupná Kreativní dílna pro děti a jejich rodiče za Divadlem Karla Pippicha. Každý večer zakončí festival hudební
představení. V pátek bude mít v 19:30 koncert oblíbený zpěvák Pokáč, v sobotu v 19 hodin vystoupí Martyho banda, v neděli
ve stejný čas Balage Band a poslední den festivalu se předvede pražská skupina ABBACZ. Vstupné na všechny koncerty činí
50 korun, prodej bude zahájen vždy hodinu před začátkem koncertu.

Poděkování hasičům KDY: pátek od 20 hodin KDE: Jezbořice Poděkování všem hasičským sborům, které byly nápomocny při
záplavách v červnu 2020. Koncert GreenOnyon proběhne ve venkovním areálu jezbořické plovárny, začátek ve dvace hodin.
Bojanovské muzicírováníKDY: 3. července od 20:00 KDE: kostel Bojanov Již tento pátek vystoupí komorní soubory orchestru
SAKO a Jana Trojanová. Ve chvílích volna (před a po koncertě) můžete navštívit výstavu obrazů Ludmily Sadílkové, které
budou umístěny ve farním sále.
Léto na Příhrádku KDY: po celé prázdniny KDE: Příhrádek ZA KOLIK: zdarma 
V pátek startuje na pardubickém Příhrádku letní kulturní revue. Program je určen pro všechny, kdo zůstávají přes léto ve městě
a chtějí příjemně strávit volný čas. Představí se řada profesionálních i amatérských umělců. Akce je určena široké veřejnosti,
vstupné je zdarma. V pátek 3. července bude na Příhrádku odehráno monograma Koba Edvarda Radzinského o přátelství a
zradě. Začátek ve 20 hodin. Účinkuje Vladimír Gottwald. Ve středu 8. července se lidé mohou těšit od 17:30 na Kulturní park
Pardubice, který v 19:30 vystřídá folková skupina Jinotaj.
Pardubické  letní  kino  KDY: po celé prázdninyKDE: u Wonkova mostu v Pardubicích ZA KOLIK: zdarma 
Celé léto se promítá na pravém břehu Labe v Pardubicích (u Wonkova mostu), vstup je zdarma. Začátek ve 21.30 hodin. Filmy
jsou pečlivě vybírány tak, aby si každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii. Pro zasvěcenější
filmové diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, ať již přehlídky vzdálené zahraniční tvorby, nebo retrospektivy
významných tuzemských režisérů. Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou
sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí. 3- července promítá kino českou komedii Poslední aristokratka, 4. července
psychologické drama Joker a v 5. července akční snímek Anna.
Festival Na víno! KDY: 3. a 4. července KDE: Automatické mlýny Pardubice ZA KOLIK: v pátek zdarma, v sobotu 100 Kč v
předprodeji, 130 Kč na místě 
V pátek a v sobotu se v Automatických mlýnech v Pardubicích uskuteční první ročník festivalu Na víno!. V ikonickém areálu od
architekta Josefa Gočára se budou ochutnávat desítky vzorků výborných vín od 22 menších i větších vinařství. Program bude
zahájen v pátek v 18 hodin Magickým letním večerem s vínem, hudbou a filmem (promítá se film Dobrý ročník). Vstup na
páteční program je zdarma. V sobotu v 11 hodin se už festival rozjede naplno. Více než 22 vinařství svými stánky obsadí celé
mlýny. Zahrají kapely Jetbeat CZ, Big S, John Hayllor a Marien s Víťou Troníčkem. Vstupenek je k dispozici omezené množství,
je možné je koupit předem na www.na-vino.cz.
Dostihy na závodišti KDY: sobota 4. července KDE: Pardubické závodiště ZA KOLIK: základní vstupné online předprodej 120,
na místě 150, děti do 10 let zdarma
I přes změny v letošní termínové listině způsobené koronavirovou pandemií zůstává zachován čtyřdílný seriál kvalifikací na
říjnovou 130. Velkou pardubickou. Všechny čtyři mítinky se uskuteční během prázdnin, první z nich bude pardubické závodiště
hostit už tuto sobotu. Letos poprvé budou součástí mítinku také dostihy v rámci seriálu Pony liga. První z dostihů odstartuje ve
13 hodin. Vstupenky na sobotní mítink lze už nyní koupit online na webových stránkách závodiště.
Trhy ve Vlčí Habřině KDY: neděle 5. července KDE: Vlčí Habřina Český svaz chovatelů pořádá v neděli 5. července 2020 od 7
do 11 hodin a dále každou první neděli v měsíci v chovatelském areálu ve Vlčí Habřině prodejní trhy drobného zvířectva,
zeleniny, květin a jiného zboží. Současně se koná motoristická burza. Vstupné a parkování zdarma.
Hrad Oheb nad přehradou Seč
Téměř zapomenutá zřícenina hradu Oheb, s nádherným výhledem a kolmým srázem do Sečské přehrady. Hrad byl podle
pověsti založen v 11. století, ve 12. a 13. století byl držitel klášter Benediktů z Vilémova. V roce 1455 se stívají pány hradu
Trčkové z Lípy za jejichž vlády hrad zpustl. Z hradu se zachovaly zbytky zdiva hradeb, polozasypaný příkop, část vstupní brány,
dvě půlkruhové dělové bašty a jedna menší bašta s neobvyklým půdorysem.
Betlém Hlinsko
Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v
Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští
řemeslníci.
Zámek Slatiňany
Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s
jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? Přijeďte do Slatiňan a užijte si den plný poznání, zábavy a
odpočinku.
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Tipy na kulturu: Joker URL
WEB , Datum: 03.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Pardubické  letní  kino

"KDY: 4. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho
dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí
spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a
postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker. Začátek ve 21.30 hodin.
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Kam vyrazit v okolí
TISK , Datum: 03.07.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 17 591 , Rubrika: Svitavsko
PARDUBICKÉ  LETNÍ  KINO  

Pardubické  letní  kino  bude promítat celé na pravém břehu Labe v Pardubicích (u Wonkova mostu), vstup je zdarma. 
Začátek ve 21.30 hodin. 
Dnes promítá kino českou komedii Poslední aristokratka, v sobotu psychologické drama Joker a v neděli akční snímek Anna. 

FESTIVAL NA VÍNO! V MLÝNECH 

V pátek a v sobotu se v Automatických mlýnech v Pardubicích uskuteční první ročník festivalu Na víno!. Ochutnávat můžete
desítky vzorků výborných vín od 22 menších i větších vinařství. Program bude zahájen v pátek v 18 hodin Magickým letním
večerem s vínem, hudbou a filmem (promítá se film Dobrý ročník). Vstup na páteční program je zdarma. V sobotu v 11 hodin se
už festival rozjede naplno. Více než 22 vinařství svými stánky obsadí celé mlýny. Zahrají kapely Jetbeat CZ, Big S, John Hayllor
a Marien s Víťou Troníčkem. Vstupenek je k dispozici omezené množství, je možné je koupit předem na www.na-vino.cz. 

„STARÁ DÁMA“ OŽIJE PROMÍTÁNÍM 

Ve staré výpravní budově na ústeckoorlickém nádraží, které se přezdívá „Stará dáma“, se v sobotu koná promítání na téma
Modely vlaků. Od 11 hodin budou k vidění provozní modely vlaků z éry ČSD, od 13 hodin začíná samotné promítání. Akce trvá
do 18 hodin, občerstvení je zajištěno. 

LÉTO NA PŘÍHRÁDKU DNES ZAČÍNÁ 

V pátek startuje na Příhrádku v Pardubicích letní kulturní revue. Program je určen pro všechny, kdo zůstávají přes léto ve
městě a chtějí příjemně strávit volný čas. 
Představí se řada profesionálních i amatérských umělců. Vstupné na akce je zdarma. V pátek 3. července bude na Příhrádku
odehráno monograma Koba Edvarda Radzinského o přátelství a zradě. Začátek ve 20 hodin. Účinkuje Vladimír Gottwald. 

SVÁTEČNÍ JÍZDY NA ÚZKOKOLEJCE 

Průmyslové muzeum v Mladějově nabízí od prodlouženého víkendu od 4. 
do 6. července Letní jízdy a Sváteční jízdy. Tři páry parních vlaků pojedou mezi Mladějovem na Moravě a Novou Vsí. Prohlídky
vnitřních expozic začínají každou celou hodinu a mezi letošní novinky patří nová expozice historických fotoaparátů, rozšířená
výstava kočárků a opravený silniční motorový válec TV 680 H. 

SRAZ VETERÁNŮ NA DOLNÍ MORAVĚ 

Na parkovišti u restaurace U slona v Dolní Moravě se v sobotu koná VII. 
ročník Veterán srazu. 
Prezentace je od 8.30 hodin, v 10 hodin pak startuje hlavní závod „Soutěžní jízda za poznáním Králicka“. Odpoledne je pak od
14 hodin ještě připravena jízda zručnosti historických motocyklů a automobilů a vystoupení kapely Swing Friends. 
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Tipy na kulturu: Obsluhoval jsem anglického krále URL
WEB , Datum: 05.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
O muži, který na konci svého života hledá obrazy času, který prožil

"KDY: 6. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Kniha Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále patří k vrcholům jeho tvorby. V životních osudech malého českého
číšníka se tu zrcadlí naděje, konflikty, dramata a prohry, kterými prošly české dějiny v minulém století. Na motivy tohoto díla Jiří
Menzel napsal scénář a zrežíroval film o muži, který na konci svého života hledá obrazy času, který prožil. O muži, jenž toužil
naplnit za každých okolností svůj život bohatstvím a krásou, a jehož "štěstí bylo vždycky v tom, že ho potkalo nějaké neštěstí".
Začátek ve 21.30 hodin.
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Tipy na kulturu: Velké dobrodružství Čtyřlístku URL
WEB , Datum: 07.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
V malém domku na kraji Třeskoprsk bydlí čtyři kamarádi

"KDY: 8. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů
vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s
Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční
návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější? - Režie: Michal Žabka. Začátek ve 21.30 hodin.
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Tipy na kulturu: Western Stars URL
WEB , Datum: 09.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Bruce Springsteen představuje své poslední album Western Stars

"KDY: 9. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Bruce Springsteen představuje své poslední album Western Stars s celou kapelou a orchestrem a je to opravdový filmový
zážitek. Přijměte pozvání do jeho historické katedrály – téměř sto let staré stodoly a vychutnejte si všech 13 zbrusu nových
písní. Začátek ve 21.30 hodin.
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Tipy na kulturu: John Wick 3 URL
WEB , Datum: 11.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Připravte se na válku!

"KDY: 12. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn
usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního
spolku nájemných vrahů High Table se z Johna Wicka stává excommunicado - psanec, který je terčem zabijáků po celém světě.
Připravte se na válku! Začátek ve 21.30 hodin.
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Tipy na kulturu: Bolest a sláva URL
WEB , Datum: 13.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Antonio Banderas a Penélope Cruz pod režijní taktovkou Pedra Almodóvara

"KDY: 14. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma
Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen
prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy
s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech v
Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Začátek ve 21.30 hodin.
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Bolest a sláva v letním kině
TISK , Datum: 14.07.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 1 970 , Čtenost: 17 591 , Rubrika: Titulní strana
Pardubice – Pardubické  letní  kino  u Wonkova mostu dnes od 21:30 hodin nabídne drama Bolest a sláva. V příběhu
slavného režiséra, jehož svět se hroutí, hrají hlavní role Antonio Banderas a Penélope Cruz. Film režíroval Pedro Almodóvar.
Vstup zdarma. 

Zpět

Tipy na kulturu: Matthias a Maxime URL
WEB , Datum: 15.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Matthias a Maxime jsou nerozluční kamarádi už od dětství

"KDY: 16. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Když jsou ale během natáčení studentského filmu vyzváni, aby se políbili před kamerou, vše se náhle promění. Zdánlivě
nenarušitelné pouto je znejistěno pochybnostmi - jaké city k sobě opravdu chovají? Začátek ve 21.30 hodin.
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PARDUBICKÝM KRAJEM
TISK , Datum: 17.07.2020 , Zdroj: Blesk , Strana: 8 , Vytištěno: 185 184 , Prodáno: 145 583 , Čtenost: 695 123
KŮROVEC ZPOMALUJE, KRAJ DÁL BOJUJE

Navzdory všem očekáváním odborníků to vypadá, že se šíření malého broučka, který je ale velkou hrozbou pro lesy,
zpomaluje. „Proti loňskému roku jsme na 185 procentech, což je však i podle zástupců Ministerstva zemědělství relativně dobré
s tím, že nárůst zpomalil,“ pochvaloval si po jednání Kůrovcového štábu Pardubického kraje hejtman Martin Netolický. Ten
zároveň ocenil plán na výsadbu dvou milionů stromů, ze kterých mají jen šestnáct procent tvořit smrky.
Přestože šíření kůrovce zpomalilo, Pardubický kraj podporu boje proti

Moderněji a především komfortněji se má už na podzim jezdit na železnici v Pardubickém kraji.

nebezpečnému škůdci nepřibrzdil. Rozhodně tedy neplánuje škrtat v dotacích pro vlastníky lesů na odstraňování kůrovcového
dřeva a oplocenky. „Dotační titul je vyhlášen pro malé vlastníky lesů do 50 hektarů. Součástí jsou prostředky pro obce jako
zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů, kteří se mohou do likvidace kůrovcového dřeva zapojit. Zde máme souhrnně žádosti
za přibližně 300 tisíc korun a žadatelé mají možnost se o podporu z krajského rozpočtu hlásit až do konce září,“ potvrdil krajský
radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.

Modernizované vozy už na podzim

Už na být zase o něco pohodlnější. Slibuje to modernizace vozu s poněkud krkolomným označením Bdmtee. Šestnáct takových
vagónů bude jezdit po hlavních tratích v Pardubickém kraji. „Množství koženkových sedaček jen s minimálním prostorem pro
sedící zákazníky neposkytuje očekávaný komfort cestování. Počet míst k sezení u modernizovaného vozu se proto snížil ze
současných 96 na 79, z toho tři sedadla jsou sklopná. Cestující díky tomu mají ve voze více prostoru,“ popsal změny náměstek
generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta. Ten v Pardubicích prototyp modernizovaného vozu představil vedení
Pardubického kraje. „Průběžná modernizace vozidel a rozšiřování služeb ve vlacích je pro nás základní podmínkou spolupráce
s dopravci. určité požadavky jak na sedačky, tak na možnost připojení notebooků, mobilních telefonů či wi-fipřipojení. Proto
bylo jedním z našich hlavních cílů při vyjednávání s dopravci o nové desetileté smlouvě zlepšení komfortu pro cestující,“
prohlásil hejtman Martin Netolický. Modernizace nespočívá jen ve větším prostoru a pohodlnějších sedačkách. „Soupravy jsou
vybaveny wi-fipřipojením, elektrickými zásuvkami a dalšími nutnostmi, které já v této době beru za určitý nezbytný standard,“
sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš s tím, že ve vozech jsou elektrické zásuvky, konektory pro dobíjení
elektroniky, nový audiovizuální informační systém či velkoobjemové police na zavazadla nebo místa pro jízdní kola a kočárky.

TIPY NEJEN NA VÍKEND

?? Do Svojanova za řezbáři – až do soboty 18. července se můžete na hradním nádvoří fascinovaně dívat, co dokážou šikovné
ruce řezbářů s kusem dřeva. A věřte, že vás proměna, která se před vašima očima odehraje, rozhodně zaujme. A kdo ví, třeba
se do vyřezávání pustíte sami a najdete tak novou zábavu na letošní

léto. (www.svojanov.cz) ?? Letňák jede na plné obrátky – unikátní pardubické  letní  kino , které během prázdnin zdarma
promítá v krajském městě každý den filmové pecky, jede na plné obrátky. Každý večer od 21.30 hodin nabízí parádní filmové
zážitky, všichni si dokážou najít ten svůj. Do konce července se můžete těšit třeba ještě na drama Modelář, horor Doktor
Spánek od Stephena Kinga, animák Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon nebo akčňák SpiderMan: Daleko od domova.

(www.letni-kino.cz)

Navštivte webové stránky

www.pardubickykraj.cz www.vychodni-cechy.info podzim by cestování po železnici mohlo Doba se mění a cestující mají
oprávněně

Region vydání: Blesk - východní Čechy
Foto autor:   315172/140
Foto popis:   Mapa rozšíření kůrovce v Pardubickém kraji umožňuje mírný optimismus.
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Tipy na kulturu: Doktor Spánek od Stephena Kinga URL
WEB , Datum: 18.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Film navazuje na děj filmu Osvícení

"KDY: 19. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu
Overlook. Nyní dospělý Dan Torrance (Ewan McGregor) se usilovně snaží vyrovnat se svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít
klid v duši. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými
mimosmyslovými schopnostmi označovanými jako „osvícení“. Abra instinktivně vycítí, že Dan má stejné tajuplné nadání jako
ona, a obrátí se na něj se zoufalou prosbou o pomoc. Začátek ve 21.30 hodin.
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Tipy na kulturu: Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon URL
WEB , Datum: 21.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem

"KDY: 22. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie … zatím co
na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, protože má plné ruce práce s geniálními nápady, jak si vystřelit z
farmáře a rozčílit Bitzera. Brzy však jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje. Začátek ve 21.30 hodin.
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Tipy na kulturu: Mizerové navždy URL
WEB , Datum: 22.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Společně až do smrti

"KDY: 23. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Zatímco Marcus (Martin Lawrence) se pomalu chystá do policejního důchodu, Mike (Will Smith) je přesvědčený, že bude lovit
zločince do konce života. A to může být co nevidět – někdo se ho totiž pokouší zabít. Svérázní miamští detektivové si tak
naposledy musí změřit síly s nepřáteli v očekávaném pokračování populární akční komedie. Režie: Billal Falla. Začátek ve
21.30 hodin.
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Tipy na kulturu: 365 dní URL
WEB , Datum: 26.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Zfilmování populární stejnojmenné knihy autora Blanky Lipinské

"KDY: 27. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Zfilmování populární stejnojmenné knihy autora Blanky Lipinské ukazuje Lauru Biel (Anna Maria Sieklucka), úspěšnou
hotelovou manažerku, jejíž manžel ale sedí do noci u počítače a jí nezbývá než si vybrat shodného robertka. Na dovolené na
Sicílii ji ale zahlédne mladý gangster Massimo Torricelli (Michele Morrone), kterému nedávno zastřelili otce (dost krvavě a před
očima). Massimo se do Laury zamiluje, unese ji a sdělí ji, že ji bude 365 dní držet v luxusní vile, dokud se do něho nezamiluje.
Začátek ve 21.30 hodin.
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Tipy na kulturu: Vlastníci URL
WEB , Datum: 30.07.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Tipy na kulturu
Letní kino

"KDY: 31. července 2020 KDE: Pardubické  letní  kino  ZA KOLIK: Zdarma 
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili.
Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky
kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David
Novotný) zastupuje svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak
zhodnotit svůj majetek. Začátek ve 21.30 hodin.
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Přinášíme nejlepší letní kulturní tipy! Zkuste divadlo pod hvězdami, koncerty nebo autokino URL
WEB , Datum: 02.08.2020 , Zdroj: pozitivni-zpravy.cz , RU / den: 3 500
Víte, jak nejlépe spojit příjemné s užitečným? Třeba tím, že se vydáte na jednu z mnoha kulturních akcí, které se toto léto v
Česku pořádají. Nejen, že si dopřejete hezký zážitek, ale navíc ještě uděláte dobrou věc a podpoříte naši uměleckou scénu, na
kterou koronakrize těžce dopadla. Přečtěte si, kam všude můžete vyrazit.

Jednou z největších letních událostí jsou každoroční Letní shakespearovské slavnosti, které se konají v Praze, v Brně a v
Ostravě. Lístky na ně sice rychle mizí, v Praze se ale ještě bez problémů dostanete na všechny hry od příštího víkendu dál, v
Brně a v Ostravě pak třeba na Zkrocení zlé ženy. Máte tedy stále jedinečnou možnost vychutnat si excelentní výkony známých
herců v nově nastudovaných klasikách jako Hamlet nebo Zimní pohádka. 
Nebo máte chuť vydat se do cirkusu? Festival nového cirkusu a divadla Letní Letná nabízí v průběhu tří týdnů to nejlepší z
tuzemského i zahraničního umění. Letos se můžete těšit například na známý Cirk La Putyka nebo vtipnou divadelní partu
VOSTO5. Objeví se ale i soubory ze Španělska a Francie. Samozřejmostí je i doprovodný program v podobě výtvarných a
cirkusových dílen a speciální linie pro děti. 
Chcete do kina, ale máte zároveň chuť zažít něco neobvyklého a ještě být v naprostém bezpečí před koronavirem? V autokině
u stadionu Strahov se budete cítit jako v Americe. Kromě filmových projekcí si tam až do konce září můžete užít i vystoupení
kapel a DJů nebo víkendové akce pro rodiny s dětmi. Ti pěší z vás nemusejí zoufat, jsou pro vás připravena lehátka přímo před
plátnem. Filmové projekce začínají vždy v 21.30 hodin. 

Zdroj fotografie: Dollarphotoclub 
Jestli preferujete tradiční letní kino, na které je momentálně počasí jako stvořené, můžete si přijít na své i mimo Prahu.
Pardubické  letní  kino  Pernštejn je největší v republice a nabízí opravdu bohatý filmový program – projekce si můžete
vychutnat každý prázdninový večer od 21.30 hodin, a to zcela zdarma. Pro aktuální program sledujte facebookovou stránku
kina. 
Pozadu samozřejmě nemůže zůstat ani moravská metropole. V Brně najdete mimo jiné i letní kino na Biskupském dvoře, kde
můžete čekat mnohem víc než jen filmy. Je totiž součástí festivalu Léto na dvoře Městského divadla Brno, takže si kromě
filmových hitů můžete užít i představení z repertoáru divadla. Tento čtvrtek zajděte například na adaptaci legendárního
britského stromu Jistě, pane premiére! 
Na hradě Špilberk si zase kromě filmů v letním kině můžete užít i koncerty populárních hudebníků. Ve čtvrtek 13. srpna vás
například svými parodiemi na populární hudbu pobaví kapela Morčata na útěku, na konci srpna vystoupí rappeři Prago Union
či zpěvák 
David Koller. Pokud byste hudby ještě neměli dost, navštivte od 14. do 29. srpna festival 
Metro Open Air, který pořádá stejnojmenný hudební klub. Na festivalu si také můžete vybrat z pestré žánrové směsice.
Například poslední prázdninový víkend zakončí program Tomáš Klus se svou kapelou. 
Na závěr přinášíme ještě pár tipů, jak spojit kulturní zážitek s výletem. Do příštího víkendu můžete stále stihnout festival
Prázdniny v Telči a užít si vystoupení Lenky Filipové, skupiny Monkey Business nebo Ondřeje Havelky a Melody Makers. Na
zámku Hluboká probíhá až do září festival Hudební léto Hluboká. Pokud vás to táhne spíš na sever, můžete si na zámku Hrubá
skála příští víkend vychutnat klasický muzikál Noc na Karlštejně. 
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Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník Bruntálský Region , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 3 090 , Rubrika: Téma
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 84 / 198

http://www.newtonmedia.eu/


Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se pouští
pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematograf 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých fff lmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
fff lmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný fff lm, animace a dokument, a na
vítěze v jednotlivých kategoriích čeká fff nanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali ž
rů r různé významné o osobnosti českého fff lmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace
nezměnila a mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

jednatelem * zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně * od roku 2016 pořádá festival studentské filmové
tvorby Start Film

Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit - promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české fff lmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
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epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české flmy, na které možná narazíte v letním kině…

Letní kina v většinou hrají příležitostně, jen v Krnově po celé prázdniny

Krnovsko - Příležitostná letní kina promítají na řadě míst okresu Bruntál. Ve Městě Albrechticích, ve Vrbě pod Pradědem, na
zámcích v Janovicích i v Hošťálkovech a poprvé také na hřišti v Hynčicích. Některá promítání, například ve Vrbně, bylo nutné
preventivně zrušit v rámci koronavirových opatření. Ani počasí zatím letním kinařům moc nepřeje. Jediné stabilní letní kino,
které promítá po celé prázdniny, může nabídnout jen krnovské kino Mír. Provoz letního kina totiž funguje v zahradě kamenného
kina, takže jejich společný personál i zázemí garantují efektivní provoz, stejně jako divácké zázemí největšího města okresu.
Kdyby tisíc klarinetů Kde: zahrada kina Mír 70 v Krnově Kdy: úterý 1. 9 ve 20 hodin Za kolik: vstupné: 50 Kč Krnované si
připomenou, že před 56 lety vznikl film, který sice nebyl prvním muzikálem, ale formou přípravy televizní estrády se stal
záznamem toho nejlepšího, co přinášelo divadlo Semafor. Je ohlédnutím za tvorbu dvojice Suchý & Šlitr. Jednoduchá myšlenka
náhlé přeměny všech zbraní na hudební nástroje přilákala od premiéry přes 4 miliony diváků. Léto v Hynčicích 3Bobule Kdy: v
sobotu 22. 8. od 21 hodin Kde: na fotbalovém hřišti v Hynčicích Za kolik: zadarmo V rámci akce Léto v Hynčicích se na místním
fotbalovém hřišti od 16 hodin objeví skákací hrad, stánky s občerstvením, hudební i dopravní dětské atrakce, ale také plátno
letního kina. Promítat se bude žhavá novinka tohoto roku 3Bobule. Konec starých časů Kde: Zámek Janovice Kdy: 21. 8. od 21
hodin Za kolik: Zdarma Film Jiřího Menzela představí konec starých časů.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35x15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD
Foto popis:   POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Foto popis:   3BOBULE
Foto popis:   HAVEL
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník Frýdecko-Místecko , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 3 090 , Rubrika: Téma
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se pouští
pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.
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* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české fififilmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Letní kina na Třinecku:

3Bobule Po mnoha sklizních… Honza a Klára se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží
být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku –
vinobraní. Honza s Klárou mají problémů nad hlavu – vedle manželství řeší krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky okolí,
které nevěří, že žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce. Kdy: 7.8.2020 ve 21.00 Kde: na atletickém stadionu
STARS v Třinci Za kolik: 100 Kč Rocketman Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný
kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům,
jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol,
možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog. Kdy: 14.8.2020 ve 21.00 Kde: u kina Kosmos v Třinci Za
kolik: 80 Kč Chlap na střídačku Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou
ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plan je přímo
skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku. Kdy: 21.8.2020 ve 21.00 Kde: u kina
Kosmos v Třinci Za kolik: 80 Kč Lassie se vrací Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. A spolu s ní se
vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška
Lassie zaujmou malé i velké diváky. Kdy: 28.8.2020 ve 21.00 Kde: u kina Kosmos v Třinci Za kolik: 80 Kč

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
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dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD
Foto popis:   POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Foto popis:   3BOBULE
Foto popis:   HAVEL

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník okresu Nový Jičín , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 750 , Rubrika: Téma
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se pouští
pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
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promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali ž rů r
různé významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace
nezměnila a mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Letní kina na Novojičínsku

Bourák Česká komedie, která se odehrává v imaginárním městě na severu Čech po revoluci. Ivan Trojan se představí v roli
Bouráka, věčného frajera. Kdy: 7. 8. 2020 ve 21.00 Kde: Štramberk, Amfiteátr pod starou věží Za kolik: 60 Kč Staříci Dva bývalí
političtí vězni ve stařeckém věku (Jiří Schmitzer) a (Ladislav Mrkvička) se vydávají v obytném voze napříč republikou s cílem
vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl potrestán. Kdy: 6. 8. 2020 ve 20.45 Kde: Frenštát pod
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Radhoštěm, Autokemp Za kolik: 40 Kč Beatles: Perná léta Příběh kapely, která změnila svět. Dokumentární film autenticky
zachycuje období jejich koncertních let 1962-1966 z perspektivy samotných členů The Beatles. Kdy: 7. 8. 2020 ve 20.30 Kde:
Bílovec, Letní kino Za kolik: 100 Kč

Hodinářův učeň Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá
sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný
mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na
spadnutí. Mistr ale pošle učně do světa... Kdy: 4. 8. 2020 ve 21.15 Kde: Městský park Příbor Za kolik: Vstupné je dobrovolné
na charitativní účely Dolittle Rodinný film popisující osud doktora Dolittla (Robert Downey Jr.), který byl tak výjimečný, že ho
jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří v
ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Kdy: 7.
8. 2020 ve 21.00 Kde: Studénka, Letní kino Za kolik: Vstup zdarma

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD
Foto popis:   POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Foto popis:   3BOBULE
Foto popis:   HAVEL

Zpět
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Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník Opavský a Hlučínský Region , Strana: 8 , Vytištěno: 2 150 , Čtenost: 26 000 , Rubrika: Téma
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu. 

Letní kina na Opavsku: 

Ženy v běhu 

Česká komedie o tom, jak manželka Věra (Zlata Adamovská) chce splnit poslední přání svého muže Jindřicha, a sice
zaběhnout maraton. 
Do akce zapojí i své tři dcery (Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová a Jenovéfa Boková) a trasu si rozdělí na čtyři díly. 
Kdy: 7. 8. od 20.30 Kde: Hlučín, Bobrovníky, u nové tělocvičny 

Vlastníci 

Hrdinům české komedie Vlastníci patří byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se
musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. 
Kdy: 7. 8. od 21 hodin Kde: Bolatice, areál koupaliště Za kolik: vstupné dobrovolné Přes prsty 

Příběh české komedie Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. 
Kdy: 13. 8. od 20.30 hodin Kde: Dolní Benešov, zámecký park Za kolik: vstupné dobrovolné Na střeše 

Na střeše je český film režiséra Jiřího Mádla, který vypráví o starším profesorovi, který ubytuje mladého Vietnamce, kterého
najde ukrytého na střeše svého domu. 
Kdy: 13. 8. od 20.30 hodin Kde: Opava, Ptačí vrch Za kolik: vstup volný Dívka na koštěti 

Dívka na koštěti je pohádková filmová komedie o mladé čarodějnici Saxaně (Petra Černocká), která se ze světa pohádek
dostane do světa lidí. Kdy: 27. 8. od 20 hodin Kde: Opava, Ptačí vrch Za kolik: vstup volný Ježek Sonic 

Ježek Sonic je americká animovaná akční komedie z roku 2020. Film je založen na herní franšíze společnosti Sega. 
Kdy: 28. 8. od 20 hodin Kde: Litultovice, zámecký park 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech 

největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a kapacitu 3500 míst nejstarší klasické
kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v roce 1909 největším klasickým kinem
v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině… Autokina v Česku 

Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. 
Mnozí si myslí, že autokina najdeme pouze v Praze. 
Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti epidemii vytvořila řada
takových míst napříč celou republikou. 
Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice 

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění… 

3BOBULE 

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. 

HAVEL 

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc. 

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD
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Zpět
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Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Týdeník Karvinsko , Strana: 8 , Vytištěno: 2 660 , Čtenost: 35 000 , Rubrika: Téma
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu. 

Letní kino v Havířově a Karviné: 

Meky 

Energický filmový portrét Mekyho Žbírky jej představuje zcela otevřeně a upřímně a v nečekaných souvislostech i s humorem.
Kdy: 5. srpna v 21.00 Kde: Letní kino Havířov Za kolik: 110 Kč Trollové a světové turné 

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy povýšila na královnu. Své zemi vládne tancem a zpěvem. Animovaný, USA. 
Kdy: 6. srpna v 21.00 Kde: Letní kino Havířov Za kolik: 120 Kč AVA? Bez soucitu 

Hollywoodská hvězda Jessica Chastain jako elitní nájemná vražedkyně Ava. Je sexy, smrtonosná a od své tajné organizace
dostává ty nejvybranější zabijácké úkoly. Jedna operace ale nedopadne dobře a Ava se ocitne na útěku. Akční triller USA. Kdy:
7. srpna v 21.00 Kde: Letní kino Havířov Za kolik: 120 Kč Vzpomínky na Itálii 

Romantická komedie s vůní Toskánska, ve které se Liam Neeson jako londýnský umělec vrací spolu s dospělým synem do
Itálie, aby tu prodali jejich starý rodinný dům. Čekají tu na ně překvapivě náročné opravy staré kamenné vily, spousta slunce,
víno, opravdové spagetti a také jedna krásná a sympatická majitelka místní restaurace. 
Kdy: 8. srpna v 21.00 Kde: Letní kino Havířov Za kolik: 120 Kč Scoob! 

Po stovkách vyřešených případů musí teď Scooby a jeho parta přijít na kloub největší záhadě všech dob. Zločin nikdy nespí a
svět má brzy zakusit zlobu přízračného bájného psa Kerbera. Pro děti a mládež. 
Kdy: 6. srpna a 8. srpna v 21.00 Kde: Letní kino, Park B. Němcové, Karviná-Fryštát Za kolik: 120 Kč Případ mrtvého nebožtíka 

Bláznivá česká parodie, která nenechá na kriminalistech a policistech ani nit suchou. 
V hlavních rolích David Novotný jako major Prubner a Hana Vegerová jako kolegyně Skálová. Jejich úkol je jasný – vyšetřit
vraždu Starablažkové. 
Kdy: 7. srpna v 21.00 Kde: Letní kino, Park B. Němcové, Karviná-Fryštát Za kolik: 80 Kč 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech 

největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a kapacitu 3500 míst nejstarší klasické
kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v roce 1909 největším klasickým kinem
v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Autokina v Česku 

Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. 
Mnozí si myslí, že autokina najdeme pouze v Praze. 
Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti epidemii vytvořila řada
takových míst napříč celou republikou. 
Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině… 

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění… 

3BOBULE 

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. 

HAVEL 

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc. 

ZDROJ: ČSFD 
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Kutnohorský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 840 , Čtenost: 8 900 , Rubrika: kutnohorský týden
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Letní kina na Kutnohorsku: 

Zruč nad Sázavou Kde: zámek Kdy: 12. srpna, 21:00 Film: Afrikou na pionýru Čáslav Kde: Komenského náměstí 

Kdy 19. srpna, 20.30 Film: 3Bobule Kutná Hora Kde: zahrady Galerie Středočeského kraje Kdy: 27 srpna, 20.30 Film: 3Bobule 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 

Region vydání: Střední Čechy
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Kladenský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 810 , Čtenost: 19 279 , Rubrika: Kladenský týden
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Letní kina na Kladensku: 

Unhošť Kde: Fotbalové hřiště, Unhošť Kdy: 6. srpna 21:15 (3Bobule), 20. srpna 21:00 (Jumanji: Další level) Vinařice Kde:
Hornický skanzen dolu Mayrau Kdy: 8. srpna 20:00 (3Bobule) 

Tuchlovice Kde: Letní kino, Tuchlovice Kdy: 7. srpna 21:00 (3Bobule), 14. srpna 21:00 (Havel), 21. srpna 21:00 (Bourák), Lány
Kde: Lesní areál, Lány Kdy: 8. srpna 20:00 (3Bobule) 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 
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Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Benešovský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 000 , Čtenost: 3 519 , Rubrika: Benešovský týden
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Letní kina na Benešovsku: 

Český Šternberk, Sokol 

Kdy: 7. srpna, od 20:00 Film: První zrádce 
Kdy: 8. srpna, od 20:00 Film: Ecco Homo Homolka

Benešov, Masarykovo náměstí 

Kdy: 9. srpna, od 21:00 Film: Poslední aristokratka

Týnec nad Sázavou, parkoviště před úřadem 

Kdy: 14. srpna, od 21:00 Film: Po čem muži touží 

Votice, Rajský dvůr kláštera sv. Františka z Assisi 

Kdy: 8. srpna, od 21:00 Film: Ženy v běhu 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Nymburský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 940 , Čtenost: 10 323 , Rubrika: Týdeník Nymbursko
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Letní kina na Nymbursku: 

Nymburk Kde: Park Pod HradbamiKdy: 7. až 10. srpna, 21:00 Hlavní taháky: Hodinářův učeň, Afrikou na pionýru, Na střeše,
Poslední aristokratka 

Lysá nad Labem Kde: Letní kino Kdy: 9. srpna, 21:15 Film: Meky Nymburk Kde: Letní kino Pod Jasanem Kdy: 15. srpna, 21:00
Film: Samotáři 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Boleslavský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 100 , Čtenost: 4 759 , Rubrika: Boleslavský týden
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Letní kina na Boleslavsku: 

Letní kino Bokule Kde: Michalovická Putna, Mladá Boleslav Kdy: Každý pátek od 21 hodin Hlavní taháky: Parazit, Joker Letní
kino Na Karmeli Kde: Vzdělávací centrum Na Karmeli, Mladá Boleslav 

Kdy: Každý čtvrtek od 21 hodin Hlavní taháky: Chlap na střídačku, Poslední aristokratka, V síti: Za školou Dobrovice Kde: dvůr
za radnicí, Dobrovice Kdy: 14. a 21. srpna od 21 hodin Hlavní tahák: K2 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Kroměřížský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 720 , Čtenost: 2 143 , Rubrika: kroměřížský týdeník
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

tipy na letní kina ve Zlínském kraji: 

LETNÍ KINO KROMĚŘÍŽ NA NÁDVOŘÍ RADNICE úterý 4. 8. – 3Bobule (100 Kč) pondělí 10. 8. - Tenkrát v Hollywoodu úterý 11.
8. – Ženy v běhu pondělí 24. 8. – 3Bobule (100 Kč) úterý 25. 8. – Sněžný kluk 

LETNÍ KINO NA SÍDLIŠTI JIŽNÍ SVAHY VE ZLÍNĚ Pátek 28. srpna od 21 hodin: Cesta za živou vodou Sobota 29. srpna od 21
hodin: Bourák LETNÍ KINO VAL. KLOBOUKY Pátek 5. srpna od 20. 30 hodin: Po čem muži touží Středa 12. srpna od 20. 30
hodin: Ženská na vrcholu 
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Zlínský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 360 , Čtenost: 5 239 , Rubrika: Zlínský týden
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

tipy na letní promítání ze Zlínska: 

LETNÍ KINO NA SÍDLIŠTI JIŽNÍ SVAHY VE ZLÍNĚ Pátek 28. srpna od 21 hodin: Cesta za živou vodou Sobota 29. srpna od 21
hodin: Bourák LETNÍ KINO VAL. KLOBOUKY Pátek 5. srpna od 20. 30 hodin: Po čem muži touží Středa 12. srpna od 20. 30
hodin: Ženská na vrcholu 

LETNÍ KINO LUHAČOVICE NA MÍSTNÍ PLOVÁRNĚ Čtvrtek 6. srpna od 21 hodin: Přes prsty Čtvrtek 13. srpna od 21 hodin:
3Bobule LETNÍ KINO SLAVIČÍN Pátek 7. srpna od 21 hodin: Neviditelný Úterý 25. srpna od 20.30 hodin: Za Plotem 
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Kolínský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 850 , Čtenost: 3 747 , Rubrika: Kolínský týden
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Letní kina na Kolínsku: 

Kolín Kde: park u Ztracené uličky Kdy: každý pátek od 21:45 hodin Hlavní taháky: Po čem muži touží, Špunti na voděNebovidy
Kde: tvrz Kdy: každý sudý pátek 

od 19 hodin Hlavní taháky: Jumanji: další level, Hotel Transylvánie 3 Bio Bezdíkov Kde: park na Masarykově MasaryŠkvorec
Masarynáměstí, Škvorec Kdy: 14. a 28. srpna od 21 a 20 hodin Hlavní taháky: Štěstí je krásná věc 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 

Region vydání: Střední Čechy
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Rakovnický deník , Strana: 10 , Vytištěno: 490 , Čtenost: 1 608 , Rubrika: Rakovnický týden
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Letní kina na Rakovnicku: 

Rakovník Kde: Letní kino Kdy: 6. srpna 21:15 (Proxima), 7. srpna 21:15 (Velké dobrodružství malé pandy), 8. srpna 21:15
(Havel) Nové Strašecí Kde: Fotbalové hřiště Kdy: 20. srpna 20:45 (3Bobule) 

Jesenice Kde: Letní kino Kdy: 8. srpna 21:00 (3Bobule), 15. srpna 21:00 (Rocketman), 21. srpna 21:00 (Angry Birds ve filmu 2)
Řevničov Kde: Fotbalové hřiště Kdy: 8. srpna, 19:00 (Dolittle) a 21:00 (Ženy v běhu) 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 

Region vydání: Střední Čechy
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Berounský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 790 , Čtenost: 2 509 , Rubrika: Berounský týden
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Letní kina na Berounsku: 

Beroun Kde: Letní kino Kdy: 5. srpna od 21 hodin (K2 Vlastní cestou), 6. srpna od 21 hodin (Vzpomínka na Itálii), 7. srpna od
21 hodin (3Bobule). Vinařice Kde: Hornický skanzen dolu Mayrau 

Kdy: 8. srpna 20:00 (3Bobule) Tuchlovice Kde: Letní kino, Tuchlovice Kdy: 7. srpna 21:00 (3Bobule), 14. srpna 21:00 (Havel),
21. srpna 21:00 (Bourák) 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 

Region vydání: Střední Čechy
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Příbramský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 1 000 , Čtenost: 5 997 , Rubrika: Příbramský týden
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Letní kina na Příbramsku: 

Příbram Kde: Letní kino, Příbram Kdy: 7. srpna 21:30 (Joker), 11. srpna 21:30 (V síti), 18. srpna 21:30 (Jumanji: Další level)
Vysoký Chlumec Kde: Sportareál Šťastná, Vysoký Chlumec Kdy: 5. srpna 21:00 (3Bobule) 

Dobříš Kde: Park u zámku, Dobříš Kdy: 5. srpna 21:15 (3Bobule) Sedlčany Kde: Areál dětského hřiště v Háječku, Sedlčany
Kdy: 21. srpna 20:00 (Ženy v běhu), 22. srpna 20:00 (Na samotě u lesa) 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 

Region vydání: Střední Čechy
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo
TISK , Datum: 04.08.2020 , Zdroj: Prostějovský deník , Strana: 10 , Vytištěno: 540 , Čtenost: 2 167 , Rubrika: Moravský sever
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti
koronaviru budou letos letní kina nabitá k prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším
počtem lidí, a ani počasí letos není vždy právě ideální. 
Přesto jsou však letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené
peníze za vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, podstatně změnili dramaturgii.
Zařadili jsme za mnoho let provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil
promítač Letního kina Olomouc Richard Vacula. 

Kinematograf bratří Čadíků • pojízdné letní kino, které s maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstane čtyři
dny a nabídne čtyři večerní promítání českých filmů • letos promítá filmy Poslední aristokratka, Na střeše, Hodinářův učeň a
Afrikou na pionýru • v roce 1992 ho založili bratři Josef a Pavel Čadíkovi, tehdy se ještě jmenoval P + P mobil kino • od roku
1998 pravidelně přispívá na dobročinné sbírky, dohromady se jim podařilo vybrat už přes 15 milionů korun • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start film v Bystřici nad Pernštejnem 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

letní tipy z Šumperska a Jesenicka: 

ZÁBŘEH, SCÉNA U ZÁMKU 6. 8. 20.30 – 3bobule 20. 8. 20.00 – Vlastníci MOHELNICE, LETŇÁK ZA SOKOLOVNOU 7. 8. 20.30
– 3bobule 21. 8. 20.30 – Hodinářův učeň JESENÍK – LETNÍ KINO VE SMETANOVÝCH SADECH 6. 8 21.30 – Pomáda 13. 8.
21.30 – Poslední aristokratka 20. 8. 21.30 – 3bobule 

RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY 13.8. 20.00 – Kančí les (filmové drama natočené ve Vernířovicích na Šumpersku, před
promítáním beseda s tvůrci) 21. 8. 20.00 – Princezna zakletá v čase (pohádka natáčená na Bouzově a v Zámeckém resortu
Sobotín, před promítáním beseda s tvůrci) 
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Týdeník Domažlicko , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 660 , Čtenost: 11 440 , Rubrika: Téma
týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.
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* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný fififilm, animace a dokument, a na
vítěze v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali ž
rů r různé významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace
nezměnila a mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Domažlice lákají na Psí lásku, V síti nebo Havla

Na Domažlicku se nachází letní kino pouze v Domažlicích v Kozinově ulici. Jedná se o areál v přírodním prostředí bývalé
střelnice ostrostřelců, kteří zde působili od roku 1838. Letní kino v dnešní podobě bylo slavnostně otevřeno 8. srpna roku
1959. Prodejní stánek se dočkal opravy v roce 2019, náklady se podle místostarosty města Stanislava Antoše vyšplhaly cca na
200 tisíc korun. Letošní program letního kina je značně omezený a okleštěný kvůli neustále se měnícím se hygienickým
podmínkám. Ve středu 5. srpna je na programu film Proxima (od 12 let), o den později česká novinka Havel o disidentských
letech prvního českého porevolučního prezidenta. V pátek domažlický letňák uvádí českou komedii Chlap na střídačku, v
sobotu americký animovaný film Scoob! a v neděli diskutovaný český dokument V síti, ovšem ve verzi přístupné až od 18 let.
Příští týden je na programu český dokumentární film Psí láska (12. 8.) o musherce Janě, která se vydává se svým psím
spřežením na 1200 km dlouhý závod a americký Démon zatracení (13. 8.). Začátky promítání jsou v 21 hodin a vstupenky stojí
od 100 do 130 Kč. Příští víkend se tu měly konat Chodské slavnosti, ale protože se letos přesouvají na internet, v kině se
budou pouze promítat filmy. (mln, tom)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.
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Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD
Foto popis:   POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Foto popis:   3BOBULE
Foto popis:   HAVEL

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Týdeník Klatovska , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 420 , Čtenost: 11 440 , Rubrika: Téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit - promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
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charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká fififi nanční odměna nebo věcné dary. Obohatili jsme to také tím, dm že jsme pozvali ž rů r různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík * narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově * v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem * zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně * od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

PLZEŇSKO V Plzni filmy pod širým nebem promítají na náplavce u Radbuzy na Anglickém nábřeží. Na programu je Rocketman
(9. 8.), Poslední aristokratka (15. 8.), La La Land (22. 8.), Joker (29. 8.), Tajemná řeka (5. 9.) a Po strništi bos (12. 9.).
Začátek je v 21 hodin, vstup zdarma. ROKYCANSKO Letní kino v Hrádku promítá zpravidla ve středu a v pátek. 26. 8. nabízí
diskutovaný český film V síti. KLATOVSKO Letní kino Klatovy v srpnu promítá denně od 21 hodin. Taháky jsou nové české
komedie - 3 Bobule (6. 8.), Casting na lásku (15. 8., 23. 8., 30. 8.) a Štěstí je krásná věc (27. 8., 31. 8.). Letní kino na Santosu
Sušice promítá v srpnu každý čtvrtek od 21.30 hodin - tahákem může být Rambo: Poslední krev (13. 8.) či Joker (27. 8.).
DOMAŽLICKO Letní kino v Domažlicích promítá vždy od 21 hodin, tento týden např. novinku Havel (6. 8.) nebo komedii Chlap
na střídačku (7. 8.). TACHOVSKO Letní kino ve Stříbře nabídne v sobotu 15. srpna od 21.30 hodin film Tenkrát v Hollywoodu.
Vstupné činí 100 korun. KARLOVARSKÝ KRAJ Areál Rolava v Karlových Varech uvádí 7. 8. od 21:15 hod. českou komedii
3Bobule. Letní kino v Mariánských Lázních promítá každé úterý od 21:30 hod. v parku u Ferdinandky, novinkou je nafukovací
plátno. 11. 8. uvede např. český film Národní třída.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35x5 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…
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Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD
Foto popis:   POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Foto popis:   3BOBULE
Foto popis:   HAVEL

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Prostějovský týden , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 650 , Rubrika: Téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu. 

Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely 

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel kinematografu Josef Čadík. 

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání? 

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo. 

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného? 

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád. 

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo? 
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V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografii 80. výročí Československa. Tehdy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a promítali
na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to darovali
Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby charitu
děláme vlastně dodnes. 

* O jaké částky se jedná? 

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry. 

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos? 

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit. 

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány? 

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion. 

***

Josef Čadík 

• narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě jako P + P
mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od roku 2016
pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film 

naše tipy na letní promítání z Prostějovska: 

3BOBULE KDE: nádvoří zámku v Prostějově KDY: 5. srpna ve 21:00 CO: 3Bobule jsou nová komedie Martina Koppa, volné
pokračování předchozích dvou dílů. Mísí se krásné prostředí vinic, Pálavy i humor a problémy hlavních hrdinů. SHREK KDE:
nádvoří zámku v Prostějově KDY: 20. srpna ve 21:00 CO: Shrek je klasická dobrodružná animovaná komedie pro děti z roku
2001. Neobvyklý příběh zeleného obra, který se zamiluje do princezny z věže, kterou se svým mazaným kamarádem oslíkem
dojme a pobaví děti i dospělé. 

ŽENY V BĚHU KDE: Letní kino Mostkovice KDY: 19. srpna ve 21:00 CO: Česká komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout
štěstí naproti. Příběh matky a dcer, které se rozhodnout společně splnit přání otce, zaběhnout běh na dlouhou trať. 

CHLAP NA STŘÍDAČKU KDE: Letní kino Mostkovice KDY: 26. srpna ve 20:30 CO: Další česká komedie. Patnáct let vdaná
Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni
Lenku navštívit a učinit jí netradiční návrh. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech 

největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo největší letní kino v Boskovicích v
Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a kapacitu 3500 míst nejstarší klasické
kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v roce 1909 největším klasickým kinem
v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině… 

Autokina v Česku 

Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina najdeme pouze v
Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti epidemii vytvořila řada
takových míst napříč celou republikou. 

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? 

Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany Brno Olomouc Dolní Vítkovice 

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
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rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění… 

3BOBULE 

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. 

HAVEL 

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc. 

ZDROJ: ČSFD 

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Českobudějovický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 3 930 , Čtenost: 18 542 , Rubrika:
Příloha - Jihočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?
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V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
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nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Letňáky v jižních Čechách LETNÍ KINO STRAKONICE P Čtvrtek 6. srpna Trollové: Světové turné (21 hodin). Animovaná nálož
dobré nálady. P Neděle 16. srpna Casting na lásku (21 hodin) Neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá... TÁBOR P Sobota 22. srpna Kinematograf Bratří Čadíků se zastaví v Táboře.
První z filmů bude k vidění v sobotu 22. srpna, kinematograf bude promítat do 25. srpna. BIJÁK NA DVORKU PRACHATICE P
Pátek 7. srpna Čtyři vraždy stačí, drahoušku (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 14. srpna Pane, vy jste vdova! (21
hodin), režie: Václav Vorlíček P Pátek 21. srpna Jáchyme, hoď ho do stroje (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 28. srpna
Drahé tety a já (21 hodin), režie: Zdeněk Podskalský P Pátek 4. září Limonádový Joe aneb Koňská opera , režie: Oldřich Lipský
(21 hodin) LETNÍ KINO HÁJEČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE P Čtvrtek 6. srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v
Paříži (21 hodin)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Hradecký deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 960 , Čtenost: 14 480 , Rubrika: Příloha -
Východočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.
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* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, flm Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

V Častolovicích zmařily úvod záplavy, v Pardubicích je opět vstup zdarma

Častolovice/Pardubice – Letos letní kina frčí i na Rychnovsku. Po patnáctileté přestávce znovu ožilo autokino v Čermné nad
Orlicí a i přes nepříjemné zpoždění zahájilo provoz také zrekonstruované letní kino v Častolovicích. „Letní sezónu zahájíme již
19. června titulem Poslední aristokratka,“ slibovali pořadatelé. Slib však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl
park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal až 5. července.

Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za vodou. Diváci,
kteří díky podpoře města i Pardubického opět neplatí vstupné, se mohou usadit na nové lavičky pro tři až čtyři lidi rozmístěné v
třímetrových rozestupech. Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou
virtuální číšník. (kja, las)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
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spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Plzeňský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 6 660 , Čtenost: 19 084 , Rubrika: Příloha -
Západočeský týdeník - téma týdne
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
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srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehdy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a promítali
na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to darovali
Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby charitu
děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

PLZEŇSKO V Plzni filmy pod širým nebem promítají na náplavce u Radbuzy na Anglickém nábřeží. Na programu je Rocketman
(9. 8.), Poslední aristokratka (15. 8.), La La Land (22. 8.), Joker (29. 8.), Tajemná řeka (5. 9.) a Po strništi bos (12. 9.).
Začátek je v 21 hodin, vstup zdarma. ROKYCANSKO Letní kino v Hrádku promítá zpravidla ve středu a v pátek. 26. 8. nabízí
diskutovaný český film V síti. KLATOVSKO Letní kino Klatovy v srpnu promítá denně od 21 hodin. Taháky jsou nové české
komedie – 3 Bobule (6. 8.), Casting na lásku (15. 8., 23. 8., 30. 8.) a Štěstí je krásná věc (27. 8., 31. 8.). DOMAŽLICKO Letní
kino v Domažlicích promítá vždy od 21 hodin, tento týden např. novinku Havel (6. 8.) nebo komedii Chlap na střídačku (7. 8.).
TACHOVSKO Letní kino ve Stříbře nabídne v sobotu 15. srpna od 21.30 hodin film Tenkrát v Hollywoodu. Vstupné činí 100
korun. KARLOVARSKÝ KRAJ Areál Rolava v Karlových Varech uvádí 7. 8. od 21:15 hod. českou komedii 3Bobule. Letní kino v
Mariánských Lázních promítá každé úterý od 21:30 hod. v parku u Ferdinandky, novinkou je nafukovací plátno. 11. 8. uvede
např. český film Národní třída. Sokolovské přírodní koupaliště Michal uvede v pátek 7. 8. od 21:30 hod. americký snímek
Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
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vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Region vydání: Západní Čechy
Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
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Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
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takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Letňáky v jižních Čechách LETNÍ KINO STRAKONICE P Čtvrtek 6. srpna Trollové: Světové turné (21 hodin). Animovaná nálož
dobré nálady. P Neděle 16. srpna Casting na lásku (21 hodin) Neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá... TÁBOR P Sobota 22. srpna Kinematograf Bratří Čadíků se zastaví v Táboře.
První z filmů bude k vidění v sobotu 22. srpna, kinematograf bude promítat do 25. srpna. BIJÁK NA DVORKU PRACHATICE P
Pátek 7. srpna Čtyři vraždy stačí, drahoušku (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 14. srpna Pane, vy jste vdova! (21
hodin), režie: Václav Vorlíček P Pátek 21. srpna Jáchyme, hoď ho do stroje (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 28. srpna
Drahé tety a já (21 hodin), režie: Zdeněk Podskalský P Pátek 4. září Limonádový Joe aneb Koňská opera , režie: Oldřich Lipský
(21 hodin) LETNÍ KINO HÁJEČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE P Čtvrtek 6. srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v
Paříži (21 hodin)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Písecký deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 300 , Čtenost: 1 702 , Rubrika: Příloha -
Jihočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?
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Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Letňáky v jižních Čechách LETNÍ KINO STRAKONICE P Čtvrtek 6. srpna Trollové: Světové turné (21 hodin). Animovaná nálož
dobré nálady. P Neděle 16. srpna Casting na lásku (21 hodin) Neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá... TÁBOR P Sobota 22. srpna Kinematograf Bratří Čadíků se zastaví v Táboře.
První z filmů bude k vidění v sobotu 22. srpna, kinematograf bude promítat do 25. srpna. BIJÁK NA DVORKU PRACHATICE P
Pátek 7. srpna Čtyři vraždy stačí, drahoušku (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 14. srpna Pane, vy jste vdova! (21
hodin), režie: Václav Vorlíček P Pátek 21. srpna Jáchyme, hoď ho do stroje (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 28. srpna
Drahé tety a já (21 hodin), režie: Zdeněk Podskalský P Pátek 4. září Limonádový Joe aneb Koňská opera , režie: Oldřich Lipský
(21 hodin) LETNÍ KINO HÁJEČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE P Čtvrtek 6. srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v
Paříži (21 hodin)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
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největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Českokrumlovský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 230 , Čtenost: 2 458 , Rubrika:
Příloha - Jihočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?
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Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Letňáky v jižních Čechách LETNÍ KINO STRAKONICE P Čtvrtek 6. srpna Trollové: Světové turné (21 hodin). Animovaná nálož
dobré nálady. P Neděle 16. srpna Casting na lásku (21 hodin) Neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá... TÁBOR P Sobota 22. srpna Kinematograf Bratří Čadíků se zastaví v Táboře.
První z filmů bude k vidění v sobotu 22. srpna, kinematograf bude promítat do 25. srpna. BIJÁK NA DVORKU PRACHATICE P
Pátek 7. srpna Čtyři vraždy stačí, drahoušku (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 14. srpna Pane, vy jste vdova! (21
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hodin), režie: Václav Vorlíček P Pátek 21. srpna Jáchyme, hoď ho do stroje (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 28. srpna
Drahé tety a já (21 hodin), režie: Zdeněk Podskalský P Pátek 4. září Limonádový Joe aneb Koňská opera , režie: Oldřich Lipský
(21 hodin) LETNÍ KINO HÁJEČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE P Čtvrtek 6. srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v
Paříži (21 hodin)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Prachatický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 410 , Čtenost: 2 486 , Rubrika: Příloha -
Jihočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
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české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 128 / 198

http://www.newtonmedia.eu/


Letňáky v jižních Čechách LETNÍ KINO STRAKONICE P Čtvrtek 6. srpna Trollové: Světové turné (21 hodin). Animovaná nálož
dobré nálady. P Neděle 16. srpna Casting na lásku (21 hodin) Neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá... TÁBOR P Sobota 22. srpna Kinematograf Bratří Čadíků se zastaví v Táboře.
První z filmů bude k vidění v sobotu 22. srpna, kinematograf bude promítat do 25. srpna. BIJÁK NA DVORKU PRACHATICE P
Pátek 7. srpna Čtyři vraždy stačí, drahoušku (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 14. srpna Pane, vy jste vdova! (21
hodin), režie: Václav Vorlíček P Pátek 21. srpna Jáchyme, hoď ho do stroje (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 28. srpna
Drahé tety a já (21 hodin), režie: Zdeněk Podskalský P Pátek 4. září Limonádový Joe aneb Koňská opera , režie: Oldřich Lipský
(21 hodin) LETNÍ KINO HÁJEČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE P Čtvrtek 6. srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v
Paříži (21 hodin)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Strakonický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 370 , Čtenost: 4 883 , Rubrika: Příloha -
Jihočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
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filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.
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HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Letňáky v jižních Čechách LETNÍ KINO STRAKONICE P Čtvrtek 6. srpna Trollové: Světové turné (21 hodin). Animovaná nálož
dobré nálady. P Neděle 16. srpna Casting na lásku (21 hodin) Neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá... TÁBOR P Sobota 22. srpna Kinematograf Bratří Čadíků se zastaví v Táboře.
První z filmů bude k vidění v sobotu 22. srpna, kinematograf bude promítat do 25. srpna. BIJÁK NA DVORKU PRACHATICE P
Pátek 7. srpna Čtyři vraždy stačí, drahoušku (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 14. srpna Pane, vy jste vdova! (21
hodin), režie: Václav Vorlíček P Pátek 21. srpna Jáchyme, hoď ho do stroje (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 28. srpna
Drahé tety a já (21 hodin), režie: Zdeněk Podskalský P Pátek 4. září Limonádový Joe aneb Koňská opera , režie: Oldřich Lipský
(21 hodin) LETNÍ KINO HÁJEČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE P Čtvrtek 6. srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v
Paříži (21 hodin)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Táborský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 820 , Čtenost: 6 674 , Rubrika: Příloha -
Jihočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.
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* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…
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3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Letňáky v jižních Čechách LETNÍ KINO STRAKONICE P Čtvrtek 6. srpna Trollové: Světové turné (21 hodin). Animovaná nálož
dobré nálady. P Neděle 16. srpna Casting na lásku (21 hodin) Neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá... TÁBOR P Sobota 22. srpna Kinematograf Bratří Čadíků se zastaví v Táboře.
První z filmů bude k vidění v sobotu 22. srpna, kinematograf bude promítat do 25. srpna. BIJÁK NA DVORKU PRACHATICE P
Pátek 7. srpna Čtyři vraždy stačí, drahoušku (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 14. srpna Pane, vy jste vdova! (21
hodin), režie: Václav Vorlíček P Pátek 21. srpna Jáchyme, hoď ho do stroje (21 hodin), režie: Oldřich Lipský P Pátek 28. srpna
Drahé tety a já (21 hodin), režie: Zdeněk Podskalský P Pátek 4. září Limonádový Joe aneb Koňská opera , režie: Oldřich Lipský
(21 hodin) LETNÍ KINO HÁJEČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE P Čtvrtek 6. srpna Ženy v běhu (21 hodin) P Pátek 7. srpna Půlnoc v
Paříži (21 hodin)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 170 , Čtenost: 4 751 , Rubrika: Příloha -
Východočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.
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* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, flm Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

V Častolovicích zmařily úvod záplavy, v Pardubicích je opět vstup zdarma

Častolovice/Pardubice – Letos letní kina frčí i na Rychnovsku. Po patnáctileté přestávce znovu ožilo autokino v Čermné nad
Orlicí a i přes nepříjemné zpoždění zahájilo provoz také zrekonstruované letní kino v Častolovicích. „Letní sezónu zahájíme již
19. června titulem Poslední aristokratka,“ slibovali pořadatelé. Slib však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl
park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal až 5. července.

Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za vodou. Diváci,
kteří díky podpoře města i Pardubického opět neplatí vstupné, se mohou usadit na nové lavičky pro tři až čtyři lidi rozmístěné v
třímetrových rozestupech. Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou
virtuální číšník. (kja, las)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
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Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Jičínský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 510 , Čtenost: 2 888 , Rubrika: Příloha -
Východočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
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blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, flm Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

V Častolovicích zmařily úvod záplavy, v Pardubicích je opět vstup zdarma

Častolovice/Pardubice – Letos letní kina frčí i na Rychnovsku. Po patnáctileté přestávce znovu ožilo autokino v Čermné nad
Orlicí a i přes nepříjemné zpoždění zahájilo provoz také zrekonstruované letní kino v Častolovicích. „Letní sezónu zahájíme již
19. června titulem Poslední aristokratka,“ slibovali pořadatelé. Slib však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl
park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal až 5. července.

Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za vodou. Diváci,
kteří díky podpoře města i Pardubického opět neplatí vstupné, se mohou usadit na nové lavičky pro tři až čtyři lidi rozmístěné v
třímetrových rozestupech. Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou
virtuální číšník. (kja, las)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly
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Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 137 / 198

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Náchodský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 400 , Čtenost: 5 091 , Rubrika: Příloha -
Východočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, flm Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
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studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

V Častolovicích zmařily úvod záplavy, v Pardubicích je opět vstup zdarma

Častolovice/Pardubice – Letos letní kina frčí i na Rychnovsku. Po patnáctileté přestávce znovu ožilo autokino v Čermné nad
Orlicí a i přes nepříjemné zpoždění zahájilo provoz také zrekonstruované letní kino v Častolovicích. „Letní sezónu zahájíme již
19. června titulem Poslední aristokratka,“ slibovali pořadatelé. Slib však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl
park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal až 5. července.

Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za vodou. Diváci,
kteří díky podpoře města i Pardubického opět neplatí vstupné, se mohou usadit na nové lavičky pro tři až čtyři lidi rozmístěné v
třímetrových rozestupech. Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou
virtuální číšník. (kja, las)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL
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Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Orlický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 090 , Čtenost: 3 827 , Rubrika: Příloha -
Východočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, flm Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.
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* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

V Častolovicích zmařily úvod záplavy, v Pardubicích je opět vstup zdarma

Častolovice/Pardubice – Letos letní kina frčí i na Rychnovsku. Po patnáctileté přestávce znovu ožilo autokino v Čermné nad
Orlicí a i přes nepříjemné zpoždění zahájilo provoz také zrekonstruované letní kino v Častolovicích. „Letní sezónu zahájíme již
19. června titulem Poslední aristokratka,“ slibovali pořadatelé. Slib však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl
park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal až 5. července.

Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za vodou. Diváci,
kteří díky podpoře města i Pardubického opět neplatí vstupné, se mohou usadit na nové lavičky pro tři až čtyři lidi rozmístěné v
třímetrových rozestupech. Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou
virtuální číšník. (kja, las)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…
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3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 450 , Čtenost: 17 591 , Rubrika: Příloha -
Východočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, flm Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?
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V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

V Častolovicích zmařily úvod záplavy, v Pardubicích je opět vstup zdarma

Častolovice/Pardubice – Letos letní kina frčí i na Rychnovsku. Po patnáctileté přestávce znovu ožilo autokino v Čermné nad
Orlicí a i přes nepříjemné zpoždění zahájilo provoz také zrekonstruované letní kino v Častolovicích. „Letní sezónu zahájíme již
19. června titulem Poslední aristokratka,“ slibovali pořadatelé. Slib však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl
park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal až 5. července.

Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za vodou. Diváci,
kteří díky podpoře města i Pardubického opět neplatí vstupné, se mohou usadit na nové lavičky pro tři až čtyři lidi rozmístěné v
třímetrových rozestupech. Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou
virtuální číšník. (kja, las)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.
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Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Rychnovský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 250 , Čtenost: 1 830 , Rubrika: Příloha -
Východočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.
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* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, flm Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

V Častolovicích zmařily úvod záplavy, v Pardubicích je opět vstup zdarma

Častolovice/Pardubice – Letos letní kina frčí i na Rychnovsku. Po patnáctileté přestávce znovu ožilo autokino v Čermné nad
Orlicí a i přes nepříjemné zpoždění zahájilo provoz také zrekonstruované letní kino v Častolovicích. „Letní sezónu zahájíme již
19. června titulem Poslední aristokratka,“ slibovali pořadatelé. Slib však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl
park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal až 5. července.

Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za vodou. Diváci,
kteří díky podpoře města i Pardubického opět neplatí vstupné, se mohou usadit na nové lavičky pro tři až čtyři lidi rozmístěné v
třímetrových rozestupech. Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou
virtuální číšník. (kja, las)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
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spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Svitavský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 480 , Čtenost: 9 162 , Rubrika: Příloha -
Východočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
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Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, flm Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

V Častolovicích zmařily úvod záplavy, v Pardubicích je opět vstup zdarma

Častolovice/Pardubice – Letos letní kina frčí i na Rychnovsku. Po patnáctileté přestávce znovu ožilo autokino v Čermné nad
Orlicí a i přes nepříjemné zpoždění zahájilo provoz také zrekonstruované letní kino v Častolovicích. „Letní sezónu zahájíme již
19. června titulem Poslední aristokratka,“ slibovali pořadatelé. Slib však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl
park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal až 5. července.

Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za vodou. Diváci,
kteří díky podpoře města i Pardubického opět neplatí vstupné, se mohou usadit na nové lavičky pro tři až čtyři lidi rozmístěné v
třímetrových rozestupech. Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou
virtuální číšník. (kja, las)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
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provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Krkonošský deník , Strana: 56 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 850 , Čtenost: 7 458 , Rubrika: Příloha -
Východočeský týdeník - téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
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teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, flm Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého fififilmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

V Častolovicích zmařily úvod záplavy, v Pardubicích je opět vstup zdarma

Častolovice/Pardubice – Letos letní kina frčí i na Rychnovsku. Po patnáctileté přestávce znovu ožilo autokino v Čermné nad
Orlicí a i přes nepříjemné zpoždění zahájilo provoz také zrekonstruované letní kino v Častolovicích. „Letní sezónu zahájíme již
19. června titulem Poslední aristokratka,“ slibovali pořadatelé. Slib však nemohli dodržet, protože po extrémních srážkách byl
park, kde se kino nachází, uzavřen a první film se zde tak promítal až 5. července.

Pardubické  letní  kino  se letos vrátilo do areálu u Labe, tedy vedle mostu Pavla Wonky, a dostalo název Za vodou. Diváci,
kteří díky podpoře města i Pardubického opět neplatí vstupné, se mohou usadit na nové lavičky pro tři až čtyři lidi rozmístěné v
třímetrových rozestupech. Aby organizátoři zabránili frontám tvořícím se u stánků s jídlem a pitím, spoléhají na službu zvanou
virtuální číšník. (kja, las)

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)
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Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Chebský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 690 , Čtenost: 4 648 , Rubrika: Příloha -
Západočeský týdeník - téma týdne
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehdy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a promítali
na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to darovali
Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby charitu
děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
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studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

PLZEŇSKO V Plzni filmy pod širým nebem promítají na náplavce u Radbuzy na Anglickém nábřeží. Na programu je Rocketman
(9. 8.), Poslední aristokratka (15. 8.), La La Land (22. 8.), Joker (29. 8.), Tajemná řeka (5. 9.) a Po strništi bos (12. 9.).
Začátek je v 21 hodin, vstup zdarma. ROKYCANSKO Letní kino v Hrádku promítá zpravidla ve středu a v pátek. 26. 8. nabízí
diskutovaný český film V síti. KLATOVSKO Letní kino Klatovy v srpnu promítá denně od 21 hodin. Taháky jsou nové české
komedie – 3 Bobule (6. 8.), Casting na lásku (15. 8., 23. 8., 30. 8.) a Štěstí je krásná věc (27. 8., 31. 8.). DOMAŽLICKO Letní
kino v Domažlicích promítá vždy od 21 hodin, tento týden např. novinku Havel (6. 8.) nebo komedii Chlap na střídačku (7. 8.).
TACHOVSKO Letní kino ve Stříbře nabídne v sobotu 15. srpna od 21.30 hodin film Tenkrát v Hollywoodu. Vstupné činí 100
korun. KARLOVARSKÝ KRAJ Areál Rolava v Karlových Varech uvádí 7. 8. od 21:15 hod. českou komedii 3Bobule. Letní kino v
Mariánských Lázních promítá každé úterý od 21:30 hod. v parku u Ferdinandky, novinkou je nafukovací plátno. 11. 8. uvede
např. český film Národní třída. Sokolovské přírodní koupaliště Michal uvede v pátek 7. 8. od 21:30 hod. americký snímek
Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.
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HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Domažlický deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 860 , Čtenost: 6 094 , Rubrika: Příloha -
Západočeský týdeník - téma týdne
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehdy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a promítali
na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to darovali
Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby charitu
děláme vlastně dodnes.
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* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

PLZEŇSKO V Plzni filmy pod širým nebem promítají na náplavce u Radbuzy na Anglickém nábřeží. Na programu je Rocketman
(9. 8.), Poslední aristokratka (15. 8.), La La Land (22. 8.), Joker (29. 8.), Tajemná řeka (5. 9.) a Po strništi bos (12. 9.).
Začátek je v 21 hodin, vstup zdarma. ROKYCANSKO Letní kino v Hrádku promítá zpravidla ve středu a v pátek. 26. 8. nabízí
diskutovaný český film V síti. KLATOVSKO Letní kino Klatovy v srpnu promítá denně od 21 hodin. Taháky jsou nové české
komedie – 3 Bobule (6. 8.), Casting na lásku (15. 8., 23. 8., 30. 8.) a Štěstí je krásná věc (27. 8., 31. 8.). DOMAŽLICKO Letní
kino v Domažlicích promítá vždy od 21 hodin, tento týden např. novinku Havel (6. 8.) nebo komedii Chlap na střídačku (7. 8.).
TACHOVSKO Letní kino ve Stříbře nabídne v sobotu 15. srpna od 21.30 hodin film Tenkrát v Hollywoodu. Vstupné činí 100
korun. KARLOVARSKÝ KRAJ Areál Rolava v Karlových Varech uvádí 7. 8. od 21:15 hod. českou komedii 3Bobule. Letní kino v
Mariánských Lázních promítá každé úterý od 21:30 hod. v parku u Ferdinandky, novinkou je nafukovací plátno. 11. 8. uvede
např. český film Národní třída. Sokolovské přírodní koupaliště Michal uvede v pátek 7. 8. od 21:30 hod. americký snímek
Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
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V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Klatovský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 2 500 , Čtenost: 6 924 , Rubrika: Příloha -
Západočeský týdeník - téma týdne
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.
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* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehdy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a promítali
na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to darovali
Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby charitu
děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

PLZEŇSKO V Plzni filmy pod širým nebem promítají na náplavce u Radbuzy na Anglickém nábřeží. Na programu je Rocketman
(9. 8.), Poslední aristokratka (15. 8.), La La Land (22. 8.), Joker (29. 8.), Tajemná řeka (5. 9.) a Po strništi bos (12. 9.).
Začátek je v 21 hodin, vstup zdarma. ROKYCANSKO Letní kino v Hrádku promítá zpravidla ve středu a v pátek. 26. 8. nabízí
diskutovaný český film V síti. KLATOVSKO Letní kino Klatovy v srpnu promítá denně od 21 hodin. Taháky jsou nové české
komedie – 3 Bobule (6. 8.), Casting na lásku (15. 8., 23. 8., 30. 8.) a Štěstí je krásná věc (27. 8., 31. 8.). DOMAŽLICKO Letní
kino v Domažlicích promítá vždy od 21 hodin, tento týden např. novinku Havel (6. 8.) nebo komedii Chlap na střídačku (7. 8.).
TACHOVSKO Letní kino ve Stříbře nabídne v sobotu 15. srpna od 21.30 hodin film Tenkrát v Hollywoodu. Vstupné činí 100
korun. KARLOVARSKÝ KRAJ Areál Rolava v Karlových Varech uvádí 7. 8. od 21:15 hod. českou komedii 3Bobule. Letní kino v
Mariánských Lázních promítá každé úterý od 21:30 hod. v parku u Ferdinandky, novinkou je nafukovací plátno. 11. 8. uvede
např. český film Národní třída. Sokolovské přírodní koupaliště Michal uvede v pátek 7. 8. od 21:30 hod. americký snímek
Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 156 / 198

http://www.newtonmedia.eu/


Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Rokycanský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 470 , Čtenost: 3 093 , Rubrika: Příloha -
Západočeský týdeník - téma týdne
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
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Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehdy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a promítali
na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to darovali
Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby charitu
děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

PLZEŇSKO V Plzni filmy pod širým nebem promítají na náplavce u Radbuzy na Anglickém nábřeží. Na programu je Rocketman
(9. 8.), Poslední aristokratka (15. 8.), La La Land (22. 8.), Joker (29. 8.), Tajemná řeka (5. 9.) a Po strništi bos (12. 9.).
Začátek je v 21 hodin, vstup zdarma. ROKYCANSKO Letní kino v Hrádku promítá zpravidla ve středu a v pátek. 26. 8. nabízí
diskutovaný český film V síti. KLATOVSKO Letní kino Klatovy v srpnu promítá denně od 21 hodin. Taháky jsou nové české
komedie – 3 Bobule (6. 8.), Casting na lásku (15. 8., 23. 8., 30. 8.) a Štěstí je krásná věc (27. 8., 31. 8.). DOMAŽLICKO Letní
kino v Domažlicích promítá vždy od 21 hodin, tento týden např. novinku Havel (6. 8.) nebo komedii Chlap na střídačku (7. 8.).
TACHOVSKO Letní kino ve Stříbře nabídne v sobotu 15. srpna od 21.30 hodin film Tenkrát v Hollywoodu. Vstupné činí 100
korun. KARLOVARSKÝ KRAJ Areál Rolava v Karlových Varech uvádí 7. 8. od 21:15 hod. českou komedii 3Bobule. Letní kino v
Mariánských Lázních promítá každé úterý od 21:30 hod. v parku u Ferdinandky, novinkou je nafukovací plátno. 11. 8. uvede
např. český film Národní třída. Sokolovské přírodní koupaliště Michal uvede v pátek 7. 8. od 21:30 hod. americký snímek
Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
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takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Sokolovský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 560 , Čtenost: 1 816 , Rubrika: Příloha -
Západočeský týdeník - téma týdne
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
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S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehdy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a promítali
na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to darovali
Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby charitu
děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

PLZEŇSKO V Plzni filmy pod širým nebem promítají na náplavce u Radbuzy na Anglickém nábřeží. Na programu je Rocketman
(9. 8.), Poslední aristokratka (15. 8.), La La Land (22. 8.), Joker (29. 8.), Tajemná řeka (5. 9.) a Po strništi bos (12. 9.).
Začátek je v 21 hodin, vstup zdarma. ROKYCANSKO Letní kino v Hrádku promítá zpravidla ve středu a v pátek. 26. 8. nabízí
diskutovaný český film V síti. KLATOVSKO Letní kino Klatovy v srpnu promítá denně od 21 hodin. Taháky jsou nové české
komedie – 3 Bobule (6. 8.), Casting na lásku (15. 8., 23. 8., 30. 8.) a Štěstí je krásná věc (27. 8., 31. 8.). DOMAŽLICKO Letní
kino v Domažlicích promítá vždy od 21 hodin, tento týden např. novinku Havel (6. 8.) nebo komedii Chlap na střídačku (7. 8.).
TACHOVSKO Letní kino ve Stříbře nabídne v sobotu 15. srpna od 21.30 hodin film Tenkrát v Hollywoodu. Vstupné činí 100
korun. KARLOVARSKÝ KRAJ Areál Rolava v Karlových Varech uvádí 7. 8. od 21:15 hod. českou komedii 3Bobule. Letní kino v
Mariánských Lázních promítá každé úterý od 21:30 hod. v parku u Ferdinandky, novinkou je nafukovací plátno. 11. 8. uvede
např. český film Národní třída. Sokolovské přírodní koupaliště Michal uvede v pátek 7. 8. od 21:30 hod. americký snímek
Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
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ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Tachovský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 950 , Čtenost: 2 688 , Rubrika: Příloha -
Západočeský týdeník - téma týdne
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehdy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a promítali
na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to darovali
Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby charitu
děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.
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* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

PLZEŇSKO V Plzni filmy pod širým nebem promítají na náplavce u Radbuzy na Anglickém nábřeží. Na programu je Rocketman
(9. 8.), Poslední aristokratka (15. 8.), La La Land (22. 8.), Joker (29. 8.), Tajemná řeka (5. 9.) a Po strništi bos (12. 9.).
Začátek je v 21 hodin, vstup zdarma. ROKYCANSKO Letní kino v Hrádku promítá zpravidla ve středu a v pátek. 26. 8. nabízí
diskutovaný český film V síti. KLATOVSKO Letní kino Klatovy v srpnu promítá denně od 21 hodin. Taháky jsou nové české
komedie – 3 Bobule (6. 8.), Casting na lásku (15. 8., 23. 8., 30. 8.) a Štěstí je krásná věc (27. 8., 31. 8.). DOMAŽLICKO Letní
kino v Domažlicích promítá vždy od 21 hodin, tento týden např. novinku Havel (6. 8.) nebo komedii Chlap na střídačku (7. 8.).
TACHOVSKO Letní kino ve Stříbře nabídne v sobotu 15. srpna od 21.30 hodin film Tenkrát v Hollywoodu. Vstupné činí 100
korun. KARLOVARSKÝ KRAJ Areál Rolava v Karlových Varech uvádí 7. 8. od 21:15 hod. českou komedii 3Bobule. Letní kino v
Mariánských Lázních promítá každé úterý od 21:30 hod. v parku u Ferdinandky, novinkou je nafukovací plátno. 11. 8. uvede
např. český film Národní třída. Sokolovské přírodní koupaliště Michal uvede v pátek 7. 8. od 21:30 hod. americký snímek
Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE
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Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: Karlovarský deník , Strana: 54 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 1 130 , Čtenost: 8 732 , Rubrika: Příloha -
Západočeský týdeník - téma týdne
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehdy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a promítali
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na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to darovali
Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby charitu
děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

PLZEŇSKO V Plzni filmy pod širým nebem promítají na náplavce u Radbuzy na Anglickém nábřeží. Na programu je Rocketman
(9. 8.), Poslední aristokratka (15. 8.), La La Land (22. 8.), Joker (29. 8.), Tajemná řeka (5. 9.) a Po strništi bos (12. 9.).
Začátek je v 21 hodin, vstup zdarma. ROKYCANSKO Letní kino v Hrádku promítá zpravidla ve středu a v pátek. 26. 8. nabízí
diskutovaný český film V síti. KLATOVSKO Letní kino Klatovy v srpnu promítá denně od 21 hodin. Taháky jsou nové české
komedie – 3 Bobule (6. 8.), Casting na lásku (15. 8., 23. 8., 30. 8.) a Štěstí je krásná věc (27. 8., 31. 8.). DOMAŽLICKO Letní
kino v Domažlicích promítá vždy od 21 hodin, tento týden např. novinku Havel (6. 8.) nebo komedii Chlap na střídačku (7. 8.).
TACHOVSKO Letní kino ve Stříbře nabídne v sobotu 15. srpna od 21.30 hodin film Tenkrát v Hollywoodu. Vstupné činí 100
korun. KARLOVARSKÝ KRAJ Areál Rolava v Karlových Varech uvádí 7. 8. od 21:15 hod. českou komedii 3Bobule. Letní kino v
Mariánských Lázních promítá každé úterý od 21:30 hod. v parku u Ferdinandky, novinkou je nafukovací plátno. 11. 8. uvede
např. český film Národní třída. Sokolovské přírodní koupaliště Michal uvede v pátek 7. 8. od 21:30 hod. americký snímek
Mizerové navždy, od den později film Trollové a kouzelný les.

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice
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POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět
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Tipy na letní kina na Žďársku
TISK , Datum: 06.08.2020 , Zdroj: Týdeník Vysočina , Strana: 9 , Vytištěno: 4 540 , Čtenost: 22 000 , Rubrika: Téma týdne
Letní kino Altánek Tři Studně (Hotel U Loubů) KDY: sobota 8. srpna, 20.30 CO: Matky na tahu o Vánocích Říká se, že Vánoce
jsou nejkrásnějším obdobím roku. Určitě ale ne pro mámy! Tři matky rebelky už mají dost věčného uklízení, vaření, zdobení a
shánění perfektních dárků pro celou rodinu. Proto se zaseknou a rozhodnou, že si tento rok konečně užijí Vánoce i ony. 
Letní kino Velké Meziříčí (Luteránské gymnázium) KDY: pátek 28. srpna, po setmění cca 21.00 CO: Dědictví aneb
Kurvahošigutntag (komedie) Bohuš je rázovitý vesnický chlapík, který žije sám v rozpadající se chalupě. Pracuje jako dřevař,
většinu času však se svými kumpány tráví popíjením slivovice. Jeho život ale změní dědictví. 
Letní kino Bory (sportovní areál u kabin) KDY: pátek 14. srpna, 21.15 CO: 3Bobule (komedie) Po mnoha sklizních… Honza a
Klára se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být úmorné, takže v manželství jim to
moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. 
Letní kino Bystřice nad Pernštejnem (amfiteátr) KDY: sobota 8. srpna, po setmění CO: Joker (drama, thriller, krimi) Zkrachovalý
komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. 
Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Spirála
děsivých událostí se roztáčí. 
Letní kino s KineDokem Nové Město na Moravě (dvorek v Horácké galerii) KDY: čtvrtek 13. srpna, 21.30 CO: Skutok sa stal
(dokument) Skutok sa nestal, prohlásil Vladimír Mečiar v roce 1996 o vraždě podnikatele Róberta Remiáša, která nejspíš měla
politické pozadí a byl do ní možná zapleten i sám tehdejší premiér. Jeho výrok se pokouší negovat dokument. 
Letní kino Moravec (na nádvoří moraveckého zámku) KDY: pátek 7. srpna, 21.00 CO: Zakleté pírko (pohádka) Aninka žije na
statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka,
zakletého do ptačí podoby. Zlé sestry ale Anince štěstí nepřejí. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 
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Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 07.08.2020 , Zdroj: Nové Přerovsko , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 8 760 , Čtenost: 72 000 , Rubrika: Téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.
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* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili jsme to také tím, dm že jsme pozvali ž rů r různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL
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Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

naše tipy na letní kina z Hranicka a Přerovska: LETNÍ KINO HRANICE Kdy: 22.8., od 14 hodin Kde: Letní kino Hranice,
Komenského ulice Hlavní tahák: Rock Drey Fest – festival revivalových kapel

LETNÍ KINO HRANICE Kdy: 20.8., od 20.30 hodin Kde: Letní kino Hranice, Komenského ulice Hlavní tahák: Film Šarlatán –
strhující životopisné drama léčitele Jana Mikoláška, v hlavní roli Ivan Trojan

LETNÍ KINO LIPNÍK Kdy: 21. 8., od 20.30 hodin Kde: Letní kino Lipník nad Bečvou u kulturního domu Echo Hlavní tahák: Film
Hotel Transylvánie 3 – příšerózní dovolená s oblíbenou rodinkou strašidel

LETNÍ KINO KOJETÍN Kdy: 28. 8., od 20.30 hodin Kde: Letní kino Kojetín, nádvoří Vzdělávacího informačního centra Hlavní
tahák: Tenkrát v Hollywoodu – devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina, v hlavních rolích: Leonardo Di Caprio, Brad
Pitt

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět

Promítání pod širým nebem má své kouzlo. Kam zajít v regionu?
TISK , Datum: 07.08.2020 , Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník , Strana: 8 , Autor: BARBORA BUREŠOVÁ , Vytištěno: 5 910 , Rubrika: Téma týdne
Návštěva letního kina patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. A není se čemu divit – promítání pod hvězdnou oblohou za
teplého večera má jedinečnou atmosféru. Po České republice je letních kin dnes celá řada, a tak není problém, najít nějaké v
blízkém okolí. Přinášíme vám tipy, kam a na co zajít v regionu.
Kinematograf bratří Čadíků baví i pomáhá. Peníze jdou na dobročinné účely

S maringotkou objíždí Česko i Slovensko, v obci či městě zůstanou čtyři dny a nabídnou čtyři večerní promítání českých filmů
pod širým nebem. Slavný Kinematograf bratří Čadíků příští rok zahájí už třicátou sezonu Filmového léta. Od roku 1998
pravidelně přispívá na dobročinné sbírky a od roku 2016 pořádá festival studentské tvorby Start Film, který bude i letos v
srpnu. „Na festival se těším a přál bych si, aby se do té doby situace nezměnila a mohl se uskutečnit,“ říká v rozhovoru pro
Deník jednatel a spoluzakladatel spoluzaklakinematografu Josef Čadík.

* Celý projekt začal již v roce 1992. Vzpomínáte ještě na vaše první promítání?

Vzpomínám si, že jsme začínali u nás ve Vícemilicích, kde jsme s bratrem bydleli. To byla první projekce, kterou jsme měli za
Čadíky. Bylo to takové začátečnické, člověk si ještě nebyl jistý. Ale když se na to koukám zpětně, tak si to i závidím, protože
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byla doba po revoluci, kdy všichni byli v obrovském očekávání. Bylo to takové dobrodružství a mělo to své kouzlo.

* V letošním létě jezdí kinematograf kinematoi celkem osm tras po Česku Slovensku. Jsou filmy na trasách vždy stejné, nebo se
pouští pokaždé něco jiného?

Máme vybrané čtyři filmy, které jsou vždy stejné. Jezdíme výhradně s českými snímky, letos jsou to komedie Poslední
aristokratka, road movie Afrikou na pionýru, film Na střeše od Jiřího Mádla, a pak pohádka Hodinářův učeň. Nejúspěšnějším
filmem je letos Poslední aristokratka, ten lidi milují, a já ho mám taky rád.

* Přes dvacet let také pravidelně přispíváte na dobročinné sbírky. Co vás na nápad přivedlo?

V roce 1997 zasáhly Moravu povodně, a v souvislosti s tím jsme měli nápad, že bychom mohli příští rok začít pomáhat. Že
bychom na náměstích, kde promítáme, vybírali. Rozjeli jsme to v roce 1998, což bylo štěstí, protože bylo zrovna 100. výročí
české kinematografie a zároveň kinematografi 80. výročí Československa. Tehčeské dy jsme jeli z Bratislavy až do Prahy a
promítali na Václaváku a na Staroměstském náměstí, to bylo takové vyvrcholení. Vybrali jsme tam asi 40 tisíc. Tenkrát jsme to
darovali Dětskému domovu v Opavě. Asi rok poté jsem viděl pořad Pomozte dětem, tak jsem se s nimi spojil, a od té doby
charitu děláme vlastně dodnes.

* O jaké částky se jedná?

Za celou tu dobu jsme vybrali více než 15 milionů. Nejvíce za léto jsme vybrali loni, a to dva miliony, což bylo o úžasné. To
nevím, jestli se nám ještě podaří oo - překonat. Letos přispíváme jako v předchozích letech na Konto bariéry.

* Kinematograf bratří Čadíků bývá také součástí různých filmových festivalů. Jak je to s nimi letos?

Letos je všechno jinak a festivaly málokdo dělá, zkrátka je mimořádná situace. Ale my děláme od roku 2016 svůj festival
studentské tvorby Start Film v Bystřici nad Pernštejnem. Trvá týden, od 7. do 14. srpna. Letos jsme to postavili trochu jinak,
protože virus vypudil studenty ze škol, tak nebylo možné je oslovit. Kromě studentské tvorby budeme tedy promítat celovečerní
filmy. S festivalem bývá každý rok spojená soutěž studentské tvorby v kategoriích hraný film, animace a dokument, a na vítěze
v jednotlivých kategoriích čeká finanční odměna nebo věcné né dary. Obohatili js jsme to také tím, dm že jsme pozvali různé
významné o osobnosti českého filmu. Na festival se moc těším a nezbývá, než si přát, aby se do té doby situace nezměnila a
mohl se uskutečnit.

* Počasí je letos nevyzpytatelné. Promítáte za každé situace, nebo kvůli dešti musíte občas měnit plány?

My bohužel nemůžeme nic posouvat. Samozřejmě z důvodu počasí chodí o něco méně lidí, a navíc ještě stále někteří nechtějí
chodit tam, kde je větší počet návštěvníků. Z čeho ale mám největší radost, že lidé stále chodí a jsou rádi, že jsme přijeli. Jsou
místa, kam jich přijde spousta. Odhaduji, že půl milionu jsme již letos vybrali, a přál bych si, aby se nám do konce léta podařil
alespoň milion.

Josef Čadík • narodil se 9. 11. 1955 v Kyjově • v roce 1992 založil s bratrem Pavlem Kinematograf bratří Čadíků, tehdy ještě
jako P + P mobil kino, v současnosti je jeho jednatelem • zároveň je ředitelem Střední školy uměleckomanažerské v Brně • od
roku 2016 pořádá festival studentské filmové tvorby Start Film

Letní kina letos sázejí na osvědčené tituly

Mohlo by se zdát, že po několikaměsíční kulturní pauze způsobené opatřeními proti koronaviru budou letos letní kina nabitá k
prasknutí. Řada lidí je však stále opatrná, co se týče návštěvy událostí s větším počtem lidí, a ani počasí letos není vždy
ideální. „U nás je účast nižší, než na jakou jsme zvyklí. Nicméně je těžké říci, zda je to spojené s koronavirem, vzhledem k tomu,
že letos bylo opravdu hodně propršených promítacích dní,“ sdělil Oldřich Vojáček z letního kina na Špilberku. Přesto jsou však
letní kina v provozu a rádi tu uvítají návštěvníky. „Velká část populace si zvykla na uzavřený svět, na ušetřené peníze za
vstupenky na kulturu. Tento rok jsme tak po možnosti nakonec otevřít letní kino, změnili dramaturgii. Zařadili jsme za mnoho let
provozu kina spíše osvědčené tituly, na které již diváci v minulosti ve větším počtu dorazili,“ prozradil promítač Letního kina
Olomouc Richard Vacula.

CO LIDI NEJVÍC BAVÍ? Někteří diváci upřednostňují v letním kině české filmy nebo takové tituly, které už znají a mají je rádi.
„Když jdeme s přáteli na letňák, tak většinou na nějakou českou komedii, nebo třeba i něco zahraničního, ale spíš si vybíráme
takovou tu klasiku, co všichni znají,“ sdělila šestadvacetiletá Natálie Slavíčková z Brna. Že je tento typ filmů populární, potvrzuje
i Oldřich Vojáček. „Největší zájem je o české novinky, ty mají nejlepší návštěvnost. Celkově chodí nejvíce lidí na komedie.
Nicméně my se i tak trochu stylizujeme do kina, které je spíše odpočinkové a odreagujete se u něj, těžší filmy se snažíme dávat
spíše sporadicky,“ uvedl. Odhadnout, jaké filmy budou u diváků nejúspěšnější, však podle Richarda Vaculy není jednoduché.
„To je know-how každého vedoucího kina. Důležité je jezdit na festivaly, vědět, co a proč promítáte, abyste nezklamali ani ty
diváky, kteří šli zrovna náhodou kolem a koupili si lístek,“ vysvětlil vedoucí projekce. (bb)

Autokina v Česku Přestože autokina známe hlavně z amerických filmů, najdeme je také v Česku. Mnozí si myslí, že autokina
najdeme pouze v Praze. Není to pravda, hlavní město jich možná má nejvíce, ale v letošním roce se kvůli opatřením proti
epidemii vytvořila řada takových míst napříč celou republikou.

Kde například mohli diváci sledovat promítání z auta? Kino Auto Praha Autokino Strahov Příbram Pardubice Svitavy Dukovany
Brno Olomouc Dolní Vítkovice

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

V komedii Jiřího Vejdělka rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat do Čech. Po příjezdu
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rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

3BOBULE

Pokračování oblíbených filmů Bobule a 2Bobule přišlo po více než 10 letech. Hlavní hrdinové Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.

HAVEL

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších postav naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě
nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc.

Nové české filmy, na které možná narazíte v letním kině…

naše tipy na letní kina ve Zlínském kraji:

LETNÍ KINO LUHAČOVICE NA MÍSTNÍ PLOVÁRNĚ Čtvrtek 6. srpna od 21 hodin: Přes prsty Čtvrtek 13. srpna od 21 hodin:
3Bobule › LETNÍ KINO SLAVIČÍN Pátek 7. srpna od 21 hodin: Neviditelný Úterý 25. srpna od 20.30 hodin: Za Plotem

LETNÍ KINO NA SÍDLIŠTI JIŽNÍ SVAHY VE ZLÍNĚ Pátek 28. srpna od 21 hodin: Cesta za živou vodou Sobota 29. srpna od 21
hodin: Bourák LETNÍ KINO VAL. KLOBOUKY Pátek 5. srpna od 20. 30 hodin: Po čem muži touží Středa 12. srpna od 20. 30
hodin: ‹ Ženská na vrcholu

LETNÍ KINO KROMĚŘÍŽ NA NÁDVOŘÍ RADNICE úterý 4. 8. – 3Bobule (100 Kč) pondělí 10. 8. - Tenkrát v Hollywoodu › úterý
11. 8. – Ženy v běhu pondělí 24. 8. – 3Bobule (100 Kč) úterý 25. 8. – Sněžný kluk

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál)

Foto autor:   ZDROJ: ČSFD

Zpět
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naše tipy na letní kina z Hranicka a Přerovska:
TISK , Datum: 07.08.2020 , Zdroj: Hranický týden , Strana: 9 , Vytištěno: 3 400 , Rubrika: Téma týdne
LETNÍ KINO HRANICE 

Kdy: 22.8., od 14 hodin Kde: Letní kino Hranice, Komenského ulice Hlavní tahák: Rock Drey Fest – festival revivalových kapel 

LETNÍ KINO HRANICE 

Kdy: 20.8., od 20.30 hodin Kde: Letní kino Hranice, Komenského ulice Hlavní tahák: Film Šarlatán – strhující životopisné drama
léčitele Jana Mikoláška, v hlavní roli Ivan Trojan 

LETNÍ KINO LIPNÍK 

Kdy: 21. 8., od 20.30 hodin Kde: Letní kino Lipník nad Bečvou u kulturního domu Echo Hlavní tahák: Film Hotel Transylvánie 3
– příšerózní dovolená s oblíbenou rodinkou strašidel 

LETNÍ KINO KOJETÍN 

Kdy: 28. 8., od 20.30 hodin Kde: Letní kino Kojetín, nádvoří Vzdělávacího informačního centra Hlavní tahák: Tenkrát v
Hollywoodu – devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina, v hlavních rolích: Leonardo Di Caprio, Brad Pitt 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 
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Zpět
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Tipy na letní kina na Vyškovsku
TISK , Datum: 07.08.2020 , Zdroj: Vyškovské noviny , Strana: 9 , Vytištěno: 6 080 , Čtenost: 44 000 , Rubrika: Téma týdne
P Letní kino Otnice KDY: pátek 7. srpna od 21.00 CO: Návštěvníci kina se mohou těšit na americkou rodinnou komedii s
názvem Dolittle. Doktor Dolittle je osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jako vdovec žije v ústraní obklopený smečkou
zvířecích přátel. Se svým učedníkem musí pomoci královně, kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. A protože lék se
nalézá na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat na dobrodružnou plavbu. V hlavní roli se představí Robert
Dawney. 
P Letní kino Ivanovice na Hané KDY: pátek 14. srpna od 20.30 CO: České psychologické drama Modelář odkryje příběh dvou
nerozlučných kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů. Diváci mohou sledovat odlišné sny i životní postoje
hlavních hrdinů. Za zmínku stojí Kryštof Hádek v roli zaťatého idealisty, Jiří Mádl sní zase o velkých penězích. Režisér Petr
Zelenka se rozhodl na plátna kin převést svůj vlastní scénář, který ležel v šuplíku několik let. K čemu všemu hlavní protagonisté
dron využijí a zda jim jejich podnikání přinese štěstí i tolik vytoužené peníze, uvidí návštěvníci ivanovického kina příští pátek. 
P Letní kino Vyškov KDY: pátek 14. srpna od 21.00 CO: Komedie Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka zavede diváky na
zámek Kostka. Z new Yorku se na něj vrací Hynek Čermák jako Frank s temperamentní ženou Vivien v podání Tatiany
Vilhelmové. Rodina se musí vypořádat s neznalostí poměrů i výstředním služebnictvem. Zda rodina Kostkova sídlo prodá nebo
zachrání, zjistí diváci při promítání ve vyškovském letním kině v areálu sokolovny. 
Snímek vznikl podle knižní předlohy Evžena Bočka, který je kastelánem v Miloticích. 
P Letní kino Za Záložnou, Rousínov KDY: neděle 16. srpna od 21.00 CO: Lidé, kteří navštěvují letní kino v Rousínově, si sami
mohou vybrat, jaký film uvidí. Pro promítání na 16. srpna se rozhoduje mezi komedií Bezva ženská na krku nebo pohádkou
Zakleté pírko. 
Bezva ženská na krku je romantický snímek s Petrou Hřebíčkovou a Ondřejem Vetchým v titulních rolích. Hlavní hrdinka začíná
na prahu čtyřicítky nový život jako učitelka ve vesnické škole, zalíbení najde v místním nerudném hrobníkovi. Troškova
pohádka Zakleté pírko rozehraje příběh Aninky a prince Vítka, který je zakletý do ptačí podoby. Hlasovat lidé mohou na webu
Rousínova. 

Zajímavosti o (nejen) letních kinech největším letním kinem v ČR je Pardubické  letní  kino  Pernštejn dlouhou dobu však bylo
největší letní kino v Boskovicích v Jihomoravském kraji (otevřeno roku 1961), jehož plátno mělo už tehdy velikost 35×15 m a
kapacitu 3500 míst nejstarší klasické kino v ČR (nejstarší dosud hrající na stejném místě) je kino Lucerna v Praze, otevřené v
roce 1909 největším klasickým kinem v ČR je Velké kino ve Zlíně (největší kinosál) 
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Zpět

Letí kino rozehrálo druhý poločas. Bude se slavit… URL
WEB , Datum: 13.08.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu
Pardubice – I v srpnu pokračuje Pardubické  letní  kino  v promítání a svým divákům nabídne, jak jinak než zdarma, bohatý
program. A také celou řadu gratulantů, kteří přijedou kinu popřát k patnáctým narozeninám.

Zatímco první měsíc byl částečně věnován proměně areálu Za Vodou, srpen bude oslavný. A o gratulanty nebude nouze.
“Předpokládám, že v našem letním kině přivítáme, a to již po několikáté, pana režiséra Miloslava Šmídmajera – Případ mrtvého
nebožtíka, jeho blízkého kolegu, režiséra a herce Jiřího Mádla – Na střeše, Hra, Modelář, možná ve společnosti pardubického
rodáka Aloise Švehlíka – Na střeše,” říká ředitel letního kina Leoš. M. Kučera. 
Termín ve svém diáři i pro Pardubické  letní  kino  hledá i autor Čtyřlístku ilustrátor Jaroslav Němeček. Ke slovu by se tak
mohlo dostat i jeho kreslířské nádobíčko, a kromě podepsaných knížek by mohlo vzniknout i několik originálních obrázků pro
výherce soutěže. 
Dále to bude duo režisérů Filip Renč a Zdeněk Zelenka, kteří kino již v minulosti navštívili, na speciální projekci filmu Válka
Barev. “Chceme uvítat i Václava Marhoula, který si jako první převezme novou cenu Pardubického  letního  kina  za přínos
české kinematografii za snímek Nabarvené ptáče. No, máme a máte se na co těšit,” dodává Kučera. 
Kromě zmíněných filmů diváci uvidí třeba také film Motýlek, Gentlemani či Temná tvář Brooklynu. Kompletní program je
zveřejněný na internetových stránkách www.letni-kino.cz. 
Diváci se po týdnech budování mohou těšit na vylepšené prostředí v areálu letního kina, které sídlí za mostem Pavla Wonky.
Občerstvit se mohou v nových bistrech, které vznikly s přepravních kontejnerů a získaly novou fasádu po obložení dřevem,
připravené je i pohodlné sezení s povinnými rozestupy, doplňuje Ing. Leoš Kvapil, předseda spolku Pardubice – Zelená Brána
Polabí. 
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Zpět
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Tipy na víkend v Pardubickém kraji: Keltské recepty v Nasavrkách nebo jízda na trakaři URL
WEB , Datum: 13.08.2020 , Zdroj: ČRo - pardubice.cz , RU / den: 39 562 , Rubrika: Tipy na výlet
Kam o víkendu? Máme pro vás tipy na výlety i zajímavé akce. Speciality keltské kuchyně můžete ochutnat v Nasavrkách nebo
zajet na festival plný Ameriky do Pardubic.

Speciality keltské kuchyně můžete o víkendu ochutnat v Keltském skanzenu v Nasavrkách. Uslyšíte, jak se stravovali lidé v
době železné, bude i komentovaná prohlídka skanzenu nebo pečení chleba v hliněné peci či ochutnávka keltských nápojů.
Zajeďte do Nasavrk v sobotu nebo v neděli od deseti do šestnácti hodin.

Úplně jinou kulturu nabídnou organizátoři akce Friends Fest Pardubice. Na Dostihovém závodišti Pardubice uvidíte prostorné
americké limuzíny, indiánskou vesnici, budou tam ukázky amerických sportů nebo ochutnávka chilli papriček. Akce začíná ve 12
hodin a završí ji koncert kapely Citron, která svou produkci skončí ve 23 hodin.

Jízda na trakaři a pouť v Sezemicích

V sobotu po obědě zavítejte v Sezemicích k řece Loučné. Své síly si tam změří odvážlivci, kteří se budou chtít dostat po lávce
přes řeku Loučnou na kolech nebo na trakařích. Závody začnou ve 14 hodin. Přitom můžete ochutnávat kyselé močáky a
vybrat ty nejlepší, které vypěstovali tamní zahrádkáři. Můžete si také vyzkoušet jízdu na paddleboardech s Milanem
Sádovským.

A když vás to nebude bavit u vody, zavítejte na pouť. Děti si užijí pouťové atrakce a sobotní pouťový večer v areálu TJ Spartak
Sezemice si vychutnají i dospělí na tradiční zábavě, na které zahraje skupina Stresor. Nedělní odpoledne završí koncert
písničkáře Pavla Helána v sezemickém kostele v 17 hodin.

Letní kino rozehrálo druhý poločas

I v srpnu pokračuje Pardubické  letní  kino  v promítání bohatého filmového programu. A přijedou i gratulanti, kteří popřejí kinu
k jeho patnáctým narozeninám.

"V našem letním kině přivítáme režiséra Miloslava Šmídmajera, jeho blízkého kolegu, režiséra a herce Jiřího Mádla, možná ve
společnosti pardubického rodáka Aloise Švehlíka," říká ředitel letního kina Leoš. M. Kučera.

Diváci se mohou těšit na vylepšené prostředí v areálu letního kina, které sídlí za mostem Pavla Wonky. Občerstvit se mohou v
nových bistrech, která vznikla z přepravních kontejnerů a získala novou fasádu po obložení dřevem. Promítá se každý den od
půl desáté večer. Tuto sobotu to bude film Judy, ve kterém ztvárnila hlavní postavu populární herečka Renée Zellweger.
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Dnes promítnou film Na střeše
TISK , Datum: 22.08.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 2 450 , Čtenost: 17 591 , Rubrika: Titulní strana
PARDUBICKO AKTUÁLNĚ

Pardubice – Pardubické  letní  kino  dnes od 21.30 hodin promítá film režiséra Jiřího Mádla Na střeše. Soužití nevraživého
pána (Alois Švehlík) a vietnamského mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace, je plný tragikomických situací. Vstup
do kina je zdarma.

Zpět

Promítnou film Na střeše URL
WEB , Datum: 22.08.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Pavlína Roztočilová , RU / den: 24 103 , Rubrika: Kultura
Pardubické  letní  kino  v sobotu od 21.30 hodin promítá film režiséra Jiřího Mádla Na střeše.

"Soužití nevraživého pána (Alois Švehlík) a vietnamského mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace, je plný
tragikomických situací. Vstup do kina je zdarma.
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Letní kino promítá až do konce září. V novém
TISK , Datum: 19.09.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 110 915 , Prodáno: 93 999 , Čtenost: 453 105 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE O měsíc natahují pořadatelé pardubického  letního  kina  program. Na filmy bude možné zadarmo chodit za most
Pavla Wonky až do konce září vždy od 20 hodin. Fanoušci kinematografie se navíc mohou těšit na kompletně dobudované
zázemí včetně nových barů. 
„Dlouho jsem stál o to, aby areál měl nějakou estetickou hodnotu. Nyní mohu říct, že jsem skutečně spokojený,“ uvedl
pořadatel Letního kina Jan Motyčka na adresu nových barů v podobě lodních kontejnerů obložených dřevem. 
Co se týče programu do konce září, tak pořadatelé sází především na osvědčené taháky z minulých dekád. Lidé se tak mohou
těšit na snímky, jakými jsou Ostrov od režiséra Michaela Baye, drama Skrytá identita od Martina Scorseseho nebo Ďáblův
advokát v hlavní roli s Al Pacinem. Dnes se od 20 hodin promítá dokument o vzestupu Lady Gaga s názvem Zrodila se hvězda
a zítra drama od Clinta Eastwooda Pašerák z roku 2018. 
Promítání odpadá pouze v případě silného deště. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Zpět

Návštěvníky letního kina změří unikátní termokamera… URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu
Pardubice – Filmoví fanoušci, kteří zavítají tento čtvrtek do letního kina, mají možnost změřit si tělesnou teplotu pomocí
termokamery. Tu do areálu Za vodou zapůjčí společnost Lenia. Společnost LENIA není v našem kraji neznámou, mino jiné
prostřednictvím společnosti Indus chrání Pardubickou nemocnici – Nemocnici Pardubického kraje. Na místě společnost LENIA
realizovala instalaci komunikátorů systému PZTS, jež zasílá data a je monitorován rovněž na LENIA pultu centralizované
ochrany.

Prodloužená sezona letního kina v Pardubicích pokračuje s technickou novinkou. Návštěvníky, kteří do něj ve čtvrtek zavítají,
změří speciální kamera, která je schopná snadno měřit na dálku osobám teplotu a odhalit tak osoby se zvýšenou teplotou. 
Na rozdíl od ručního měření teploty je tato technologie nesrovnatelně účinnější a není spojena s vysokým rizikem nákazy.
Současně nevyžaduje ne zcela efektivní ruční zapisování evidence. Bezkontaktní řešení měření teploty těla a automatické
zaznamenání zvýšených hodnot, společně s možností pořizování fotografií osob se zvýšenou teplotou a možností návazných
akcí – to jsou výhody tohoto unikátního řešení. Průběh vyhodnocování je představen zde: https://youtu.be/VJy2869i_K8 
“Máme zapůjčenou tuto kameru i vzhledem k současné epidemiologické situaci. Přístroj poslouží našim divákům, aby si mohli
ověřit, zda je jejich teplota v normálu,” uvedl Ing. Leoš Kvapil, předseda zapsaného spolku Pardubice -Zelená Brána Polabí.
Spolek areál spravuje. 
Kvůli deštivému počasí byl původně zamýšlený start letního kina několikrát odložen, v průběhu prázdnin se navíc často kvůli
počasí nedalo promítat. Diváci si tedy užívají filmovou sezonu až do konce září. 
“Věříme, že i diváci spolu s námi užijí krásné babí léto v letním kině, které jako vždy promítá zdarma. Filmy začínají už ve 20
hodin,” dodal Leoš Kvapil. 
Pardubické  letní  kino  je největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, počtem projekcí a délkou trvání nejen
tuzemským, ale i středoevropským unikátem. Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 14 let jeho existence velmi oblíbili, což
může potvrdit 800 tisíc spokojených diváků a také řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy. 

Letní kino promítá až do konce září každý den od 20 hodin. 
Zdroj a foto: Pardubické  letní  kino  
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Patnáctý ročník letního kina nečekaně vrcholí! URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: pardubicezive.eu
Pardubice – Pardubické  letní  kino  dramaturgií reaguje na aktuální, celospolečenská dění. Nejinak tomu bude v závěru jeho
patnácté sezóny.

Pomyslnou třešničkou na dortu jubilejního ročníku bude dnešní uvedení snímku OKO V OBLACÍCH, mistrovsky zobrazujícího
moderní bezpečnostní technologie, versus nečernobílé vidění jejich praktického využití. Strhující thriller kombinuje hvězdné
obsazení se silným aktuálním tématem, na které navazuje doprovodná část dnešního večera – prezentace unikátní
termokamery, na dálku detekujících osoby se zvýšenou teplotou. “Máme zapůjčenou tuto kameru vzhledem k současné
epidemiologické situaci. Přístroj poslouží našim divákům, aby si mohli ověřit, zda je jejich teplota v normálu,” uvedl Ing. Leoš
Kvapil, předseda zapsaného spolku Pardubice -Zelená Brána Polabí. Spolek areál spravuje. Termokameru do areálu „ZA
VODOU“ zapůjčila společnost Lenia, jenž není v regionu neznámou. Krom dnešních návštěvníků letního kina dlouhodobě
chrání také pacienty i personál Pardubické nemocnice – nemocnice Pardubického kraje. Uvedení filmu pod záštitou jedné z
největších tuzemských bezpečnostních agentur, vyžaduje odvahu, nadhled a současně zodpovídá otázku, kam až sahá hranice
zájmu národní bezpečnosti, na úkor svobody občana. 
Filmové babí léto s Pardubickým pivovarem ještě nekončí. Pořadatelé, jako poděkování, svým divákům připravili ještě několik
atraktivních projekcí. Závěr letošního filmového maratónu však může, stejně jako na jeho počátku, poznamenat nepřízeň
počasí. A dnešní projekce se tak možná stane posledním filmem patnácté sezóny největšího letního kina v tuzemsku, které je
svým rozsahem, počtem projekcí a délkou trvání současně také středoevropským unikátem. 
Srdečně jsou proto na dnešní projekci zváni všichni, kteří v letním biografu strávili část z více než sedmi desítek letních večerů,
ale i ti, co se letos ještě do letního kina podívat nestihli. 
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Kino jede do konce září
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 3 , Autor: MILAN ZLINSKÝ , Vytištěno: 499 830 , Čtenost: 598 245
Ani konec léta neodradil pořadatele pardubického  letního  kina  ukončit sezonu

PARDUBICE / Pokud se počasí nezkazí natolik, že by jak se říká psa z domu nevyhnal, mohou se návštěvníci oblíbeného
letního kina na louce na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky těšit na poslední letošní promítání pod širou
oblohou.
Pořadatelé pardubického  letního  kina  program kvůli zájmu diváků protáhli. Na filmy bude možné zadarmo chodit až do konce
září vždy od 20 hodin.
Fanoušci kinematografie mohou mít navíc radost z kompletně dobudovaného zázemí včetně nových barů. „Dlouho jsem stál o
to, aby areál měl nějakou estetickou hodnotu. Nyní mohu říct, že jsem skutečně spokojený,“ uvedl pořadatel Letního kina Jan
Motyčka na adresu nových barů v podobě lodních kontejnerů obložených dřevem.
Co se týče programu do konce září, pořadatelé sázejí nejen na osvědčené taháky z minulých dekád, ale k vidění jsou i novinky.
Lidé se tak například dnes, tj. v pátek mohou těšit na českou komedii Případ mrtvého nebožtíka režiséra Miloslava Šmídmajera,
v další dny na téměř až hororové drama Ďáblův advokát v hlavní roli s Al Pacinem, na romantický film Madisonské mosty
režírovaný Clintem Eastwoodem nebo v posledním zářijovém dni na Posledního samuraje v hlavní roli s Tomem Cruisem.
Na sobotu 26. září pořadatelé připravili oslavu 15. narozenin letního kina s filmem 3Bobule od režiséra Martina Knoppa.
Promítání odpadá pouze v případě silného deště.

6

filmů bude ještě do konce září k vidění v letním kině v Pardubicích.

Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
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Kino slavilo patnáctiny během zvláštní sezony
TISK , Datum: 19.10.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (zln) , Vytištěno: 109 652 , Prodáno: 92 123 , Čtenost: 453 105 , Rubrika: Kraj
Pardubický
PARDUBICE Dostavba areálu za provozu, nezvykle deštivé počasí a v neposlední řadě covid-19. Ne, pardubické  letní  kino
letos nemělo ty správné podmínky k oslavě patnáctých narozenin. Přesto jsou pořadatelé bezplatného promítání nakonec
spokojení.
„Nepřízeň počasí nás bohužel provázela celou sezonou, jako by si letní kino svou občanku muselo opravdu poctivě
odpracovat,“ řekl předseda zapsaného spolku Pardubice -Zelená Brána Polabí Leoš Kvapil s tím, že deště a podmáčený terén
stál koncem června i za odložením začátku sezony.
Během července se pak promítání muselo kvůli lijákům zrušit celkem sedmkrát, v srpnu dokonce desetkrát. I proto se
pořadatelé rozhodli pokračovat s promítáním v první polovině září, ani tehdy se ale nepovedlo divákům představit všechny
zamýšlené snímky. Přesto si během července našlo cestu do kina 13 450 diváků, v srpnu jich potom dorazilo 12 410.
Lidé mohli sledovat, jak se postupně měnilo zázemí areálu k lepšímu. Dělníci obložili dřevem několik lodních kontejnerů, ve
kterých vznikly bary a výdejní okénka. „Víme, že začátek sezony nebyl pro diváky úplně komfortní, a snažili jsme se udělat
všechno pro to, aby se u nás cítili dobře. Nyní už areál zdobí nové designové mobilní objekty občerstvení a zázemí, dle našeho
vlastního návrhu realizované v souladu se závazným stanoviskem Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, které
perfektně zapadají do přírodního prostředí,“ řekl Kvapil a dodal, že díky dotaci Pardubického kraje se odehrála také kompletní
výměna mobiliáře. „Původní nesourodé židličky nahradily jednotné lavice vyrobené místní společností Transform z
recyklovaného plastu,“ doplnil Kvapil.
Mezi nejnavštěvovanější snímky letošního ročníku patří filmy Doktor Spánek od Stephena Kinga, Mizerové navždy či
Rocketman.
Pro příští ročník pak pořadatelé slibují v areálu nedaleko mostu Pavla Wonky celou řadu vylepšení. Návštěvníci se mohou těšit
třeba na pizzu, neboť v areálu vznikne malá pizzerie, součástí komplexu může být třeba i dětské hřiště, pláž, v zimě lyžařská
stopa.
„Byli bychom rádi, kdyby areál sloužil nejen filmovým fanouškům, ale všem lidem z Pardubic i okolí. Je to krásné místo, které si
zaslouží být nalezeno,“ uvedl ředitel letního kina Leoš Kučera.
Plán na pořádání bezplatného letním kina se zrodil na začátku tisíciletí v hlavě Jana Motyčky. Ten u projektu zůstal celou dobu,
ať už se na filmy chodilo do Tyršových sadů, ke skateparku či zdymadlu. „S malou skupinou přátel jsme měli sen, který jsme se
rozhodli uskutečnit. Vznikl z jedné nezávazné debaty o filmech na letním večírku, a přestože plány, touhy i ambice jsme měli
veliké, málokdo by vsadil na to, že se nám podaří zrealizovat alespoň polovinu toho, co jsme si tenkrát velkoryse předestřeli,“
uvedl Jan Motyčka s tím, že příští ročník letního kina bude slavnostně zahájen v pátek 25. června 2021.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: Letní kino Pernštejn
Foto popis:   Nové stánky Zakladatel pardubického  letního  kina  Jan Motyčka letos investoval do vylepšení zázemí areálu na
břehu Labe. Z lodních kontejnerů tak vznikly dřevem obložené bary a výčepy.
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Filmy zdarma v ohrožení: radní seberou kinu peníze
TISK , Datum: 15.12.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: Milan Zlinský , Vytištěno: 110 377 , Prodáno: 91 789 , Čtenost: 453 105 ,
Rubrika: Pardubický kraj
Politici z vedení pardubické radnice rozhodli, že Letní kino vypadne z projektu Pardubičtí tahouni. Mezi ně patří velké akce,
které mají dlouhodobě nárok na dotaci od města. Podle zakladatele bezplatného biografu Jana Motyčky je to nefér krok
radních. 

PARDUBICE Pardubické  letní  kino  poprvé promítalo v létě 2006. Od té doby každé prázdniny tisíce lidí zhlédnou více než 60
filmů. Není tak divu, že politici projekt zařadili mezi tzv. Pardubické tahouny. To znamená mezi 15 největších akcí ve městě,
které mají právo na dlouhodobou a hlavně garantovanou dotaci od pardubické radnice. 
Jenže nyní má přijít změna. Vedení města rozhodlo, že Letní kino už nesplňuje všechna kritéria a ze seznamu vyvolených má
vypadnout. 
„Pracovní skupina složená z nominantů všech politických klubů, předsedů dotčených komisí Rady města Pardubic a úřadu
vybrala 14 akcí na základě předem zveřejněných hodnotících kritérií. Letní kino mezi úspěšné žadatele nepatří, neboť
nedosáhlo minimálního počtu dosažených bodů pro podporu žádosti,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD. 
Rozhodnutí politiků ještě není definitivní. Musí ho schválit tento čtvrtek zastupitelstvo. Pokud se tak stane, kino se podle jeho
zakladatele Jana Motyčky dostane do vážných problémů. A to už jen proto, že současná dotace 600 tisíc na rok má spadnout
na polovinu. „Jsem hodně naštvaný. Jedna věc jsou peníze a druhá věc je vyškrtnutí ze seznamu těch největších akcí ve
městě. To si rozhodně nezasloužíme. Byli jsme jedni z mála, kteří v tomto roce byli i přes pandemii schopni akci uspořádat.
Mnozí další nedělali nic, a přesto dostali 80 procent slíbené dotace a ještě budou v Tahounech pokračovat,“ uvedl Motyčka. 
Pravda je, že načasování vypadá na první pohled nelogicky. Třeba Aviatická pouť se letos vůbec nekonala, přesto pořadatelé
většinu peněz od města dostali. Velká pardubická se uskutečnila bez lidí, a politici ji už na příští rok dali více peněz. „Osobně
jsem pro snížení dotace pro pana Motyčku. Stále říkám, že by měl brát oněch 200 tisíc ročně, které bral při zisku grantu na
začátku projektu. Na druhou stranu s těmito názory jsem u vedení radnice dlouho narážel, takže jsem docela překvapený, že
oříznutí přichází právě teď,“ řekl lídr opozičních Pardubáků František Brendl. 
Motyčka vidí za krokem politiků osobní mstu za to, že si v létě zaregistroval ochrannou známku s názvem Koně v akci. To je
výstava, kterou pořádá Dostihový spolek. Politici to vzali jako útok na sebe. „Myslím, že to je jasné. Jsou na mě naštvaní, tak se
takto chtějí pomstít. Já však nemám žádný problém známku převést na Dostihový spolek a nic za to nechci. Nikdy by mne
nenapadlo, co se může odehrát, když si zaregistruji ochrannou známku, která je volná, a ještě na akci, kterou jsem před lety
pomáhal rozjet,“ uvedl Motyčka. 

Je to odveta za Koně v akci? 

Ovšem mluvčí Dostihového spolku Kateřina Nohavová pro MF DNES uvedla, že Motyčka zatím známku na organizaci
nepřevedl. „Je možné, že to plánuje, ale fakticky se to nestalo,“ řekla. 
Náměstek Rychtecký vendetu vůči podnikateli odmítá. Podle něj Jan Motyčka doplatil na dlouhodobě horší komunikaci s
radnicí. „Klíčovým kritériem byly zkušenosti se žadatelem – kam mimo jiné patří přiměřenost požadované výše dotace a
účelnost využití s ohledem na rozsah pořádané akce. V tomto posledním kritériu u hodnotitelů podle výsledků propadl žadatel
Cinematime nejvíce. Sám jsem se osobně přesvědčil, že některá data o návštěvnosti uvedená v žádosti vůbec neodpovídají
realitě a jsou značně nadnesena,“ uvedl Rychtecký. 
Sám Motyčka nyní říká, že neplánuje před čtvrtečním hlasováním politiků obíhat zastupitele a lobbovat u nich za dotaci. „Přijde
mi to nedůstojné. Kino dělám 15 let a myslím, že jsme udělali radost mnoha desítkám tisíc diváků. Nechci projekt ukončit, je to
moje dítě, ale v této ekonomicky těžké době je to samozřejmě rána, která se na podobě a fungování kina musí projevit
negativně,“ doplnil promotér Motyčka. Ovšem i tak se dá počítat s tím, že během jednání může bod zvednout vlnu emocí. „Mně
čistě pocitově připadá, že Letní kino patří mezi největší a nejviditelnější kulturní akce ve městě. Z toho důvodu mám i pocit, že
prostě mezi Pardubické tahouny patří,“ uvedl zastupitel Karel Haas z ODS, který se chce do čtvrtka s celou anabází podrobně
seznámit. „Vnímám tam velmi silně osobní rovinu celého sporu a to je špatně. Budu chtít tvrdá čísla, co se týče návštěvnosti
všech akcí dotovaných městem, a na základě nich se rozhodnu, jak hlasovat,“ doplnil opoziční politik, podle kterého však je
klíčové, jak mu Motyčka vysvětlí registraci zmíněné známky. „Pokud doopravdy platí verze města, že pan Motyčka nás chtěl
vyšachovat, tak bych mu nejraději nedal žádné peníze,“ dodal Haas. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: Radek Kalhous, MAFRA
Foto popis:   Bezplatné promítání Lidé mohou v centru Pardubic chodit zdarma do letního kina každý prázdninový večer už od
roku 2006.
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Filmy zdarma v ohrožení: pardubičtí radní seberou letnímu kinu peníze URL
WEB , Datum: 16.12.2020 , Zdroj: impuls.cz , Autor: Tomáš Kubelka , RU / den: 18 510
Politici z vedení pardubické radnice rozhodli, že Letní kino vypadne z projektu Pardubičtí tahouni. Mezi ně patří velké akce,
které mají dlouhodobě nárok na dotaci od města. Podle zakladatele bezplatného biografu Jana Motyčky je to nefér krok
radních.

Pardubické  letní  kino  poprvé promítalo v létě 2006. Od té doby každé prázdniny tisíce lidí zhlédnou více než 60 filmů. Není
tak divu, že politici projekt zařadili mezi tzv. Pardubické tahouny. 
To znamená mezi 15 největších akcí ve městě, které mají právo na dlouhodobou a hlavně garantovanou dotaci od pardubické
radnice. 
Jenže nyní má přijít změna. Vedení města rozhodlo, že Letní kino už nesplňuje všechna kritéria a ze seznamu vyvolených má
vypadnout. 
„Pracovní skupina složená z nominantů všech politických klubů, předsedů dotčených komisí Rady města Pardubic a úřadu
vybrala 14 akcí na základě předem zveřejněných hodnotících kritérií. Letní kino mezi úspěšné žadatele nepatří, neboť
nedosáhlo minimálního počtu dosažených bodů pro podporu žádosti,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD. 
Rozhodnutí politiků ještě není definitivní. Musí ho dnes schválit zastupitelstvo. Pokud se tak stane, kino se podle jeho
zakladatele Jana Motyčky dostane do vážných problémů. A to už jen proto, že současná dotace 600 tisíc na rok má spadnout
na polovinu. 
„Jsem hodně naštvaný. Jedna věc jsou peníze a druhá věc je vyškrtnutí ze seznamu těch největších akcí ve městě. To si
rozhodně nezasloužíme. Byli jsme jedni z mála, kteří v tomto roce byli i přes pandemii schopni akci uspořádat. Mnozí další
nedělali nic, a přesto dostali 80 procent slíbené dotace a ještě budou v Tahounech pokračovat,“ uvedl Motyčka. 
Pravda je, že načasování vypadá na první pohled nelogicky. Třeba Aviatická pouť se letos vůbec nekonala, přesto pořadatelé
většinu peněz od města dostali. Velká pardubická se uskutečnila bez lidí, a politici ji už na příští rok dali více peněz. 
„Osobně jsem pro snížení dotace pro pana Motyčku. Stále říkám, že by měl brát oněch 200 tisíc ročně, které bral při zisku
grantu na začátku projektu. Na druhou stranu s těmito názory jsem u vedení radnice dlouho narážel, takže jsem docela
překvapený, že oříznutí přichází právě teď,“ řekl lídr opozičních Pardubáků František Brendl. 
Motyčka vidí za krokem politiků osobní mstu za to, že si v létě zaregistroval ochrannou známku s názvem Koně v akci. To je
výstava, kterou pořádá 
Dostihový spolek. Politici to vzali jako útok na sebe. 
„Myslím, že to je jasné. Jsou na mě naštvaní, tak se takto chtějí pomstít. Já však nemám žádný problém známku převést na
Dostihový spolek a nic za to nechci. Nikdy by mne nenapadlo, co se může odehrát, když si zaregistruji ochrannou známku,
která je volná, a ještě na akci, kterou jsem před lety pomáhal rozjet,“ uvedl Motyčka. 
Navíc to vypadá, že spor o ochrannou známku skončí smírem. Svědčí o tom korespondence mezi Motyčkou a šéfem
Dostihového spolku. 
„Věřím, že se nám podařilo nalézt způsob jak vyřešit celou kauzu ke spokojenosti všech dotčených stran. Veškeré záležitosti
týkající se problematiky ochranných známek jsou v gesci externího patentového zástupce, se kterým jsem od samého počátku
koordinoval veškeré procesně právní úkony. Na jeho adresu budou zaslány Vámi poskytnuté dokumenty společně s mým
komentářem,“ uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav M üller. 
Je to odveta za Koně v akci? 
Náměstek Rychtecký vendetu vůči podnikateli odmítá. Podle něj Jan Motyčka doplatil na dlouhodobě horší komunikaci s
radnicí. 
„Klíčovým kritériem byly zkušenosti se žadatelem – kam mimo jiné patří přiměřenost požadované výše dotace a účelnost využití
s ohledem na rozsah pořádané akce. 
V tomto posledním kritériu u hodnotitelů podle výsledků propadl žadatel Cinematime nejvíce. Sám jsem se osobně přesvědčil,
že některá data o návštěvnosti uvedená v žádosti vůbec neodpovídají realitě a jsou značně nadnesena,“ uvedl Rychtecký. 
Sám Motyčka nyní říká, že neplánuje před čtvrtečním hlasováním politiků obíhat zastupitele a lobbovat u nich za dotaci. 
„Přijde mi to nedůstojné. Kino dělám 15 let a myslím, že jsme udělali radost mnoha desítkám tisíc diváků. Nechci projekt
ukončit, je to moje dítě, ale v této ekonomicky těžké době je to samozřejmě rána, která se na podobě a fungování kina musí
projevit negativně,“ doplnil promotér Motyčka. 
Ovšem i tak se dá počítat s tím, že během jednání může bod zvednout vlnu emocí. „Mně čistě pocitově připadá, že Letní kino
patří mezi největší a nejviditelnější kulturní akce ve městě. Z toho důvodu mám i pocit, že prostě mezi Pardubické tahouny
patří,“ uvedl zastupitel Karel Haas z ODS, který se chce do dneška s celou anabází podrobně seznámit. 
„Vnímám tam velmi silně osobní rovinu celého sporu a to je špatně. Budu chtít tvrdá čísla, co se týče návštěvnosti všech akcí
dotovaných městem, a na základě nich se rozhodnu, jak hlasovat,“ doplnil opoziční politik, podle kterého však je klíčové, jak mu
Motyčka vysvětlí registraci zmíněné známky. 
„Pokud doopravdy platí verze města, že pan Motyčka nás chtěl vyšachovat, tak bych mu nejraději nedal žádné peníze,“ dodal
Haas. 
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Vezmou radní peníze pardubickému letnímu  kinu ? URL
WEB , Datum: 16.12.2020 , Zdroj: novinychrudim.cz , Autor: Roman Zahrádka , RU / den: 10 000
Pardubická radnice rozhodla, že letní kino ve městě vypadne z projektu Pardubičtí tahouni. K nim patří velké akce, které
dlouhodobě dostávají dotaci od města.

Podle zakladatele biografu, které mohou lidé navštěvovat zdarma, Jana Motyčky, jde o neférový krok radních. 
Leťák poprvé promítal v létě 2006. Tisíce lidí každé prázdniny zhlédnou více než 60 filmů. I proto politici projekt původně
zařadili mezi Pardubické tahouny: tedy mezi 15 největších akcí ve městě, které mají právo na dlouhodobou a hlavně
garantovanou dotaci od magistrátu. 
Jenže teď má přijít změna. „Letní kino nepatří mezi úspěšné žadatele, neboť nedosáhlo minimálního počtu dosažených bodů
pro podporu žádosti,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD). Rozhodnutí ještě není definitivní: musí ho schválit
17. prosince zastupitelstvo. Pokud se tak stane, kino se podle Motyčky dostane do vážných problémů. Už jen proto, že
současná dotace 600 tisíc na rok má spadnout na polovinu. 
„Jsem hodně naštvaný. Jedna věc jsou peníze a druhá věc je vyškrtnutí ze seznamu těch největších akcí ve městě. To si
rozhodně nezasloužíme. Byli jsme jedni z mála, kteří v tomto roce byli i přes pandemii schopni akci uspořádat. Mnozí další
nedělali nic, a přesto dostali 80 procent slíbené dotace a ještě budou v Tahounech pokračovat,“ řekl Motyčka. 

Nedostatečná komunikace, ochranná známka, málo informovaní zastupitelé 
Podle náměstka Rychteckého doplatil Motyčka na dlouhodobě horší komunikaci s radnicí. „Klíčovým kritériem byly zkušenosti
se žadatelem, k nimž patří také přiměřenost požadované výše dotace a účelnost využití s ohledem na rozsah pořádané akce. V
tomto posledním kritériu u hodnotitelů podle výsledků propadl žadatel Cinema Time nejvíce. Sám jsem se osobně přesvědčil,
že některá data o návštěvnosti uvedená v žádosti vůbec neodpovídají realitě a jsou značně nadnesena,“ vysvětlil Rychtecký. 
Sám Motyčka tvrdí, že neplánuje před hlasováním politiků obíhat zastupitele a lobbovat u nich za dotaci. „Přijde mi to
nedůstojné. Kino dělám 15 let a myslím, že jsme udělali radost mnoha desítkám tisíc diváků. Nechci projekt ukončit, je to moje
dítě, ale v této ekonomicky těžké době je to samozřejmě rána, která se na podobě a fungování kina musí projevit negativně.“ 
Spor má pravděpodobně i osobní rovinu, která souvisí s faktem, že Motyčka si v létě zaregistroval ochrannou známku s názvem
Koně v akci. To je výstava, kterou v Pardubicích pořádá Dostihový spolek…. S kauzou dosud nejsou všichni zastupitelé
důkladně seznámení, i proto bude čtvrteční rozhodování nejspíš dramatické a výsledek je nejistý. 
Napsal: Miloš Pelikán 

Foto: Pardubické  letní  kino  Pernštejn 
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Filmy zdarma v ohrožení, pardubičtí radní seberou letnímu kinu peníze URL
WEB , Datum: 16.12.2020 , Zdroj: pardubice.iDNES.cz , Autor: Milan Zlinský , RU / den: 13 988 , Rubrika: Pardubice - zprávy
Politici z vedení pardubické radnice rozhodli, že Letní kino vypadne z projektu Pardubičtí tahouni. Mezi ně patří velké akce,
které mají dlouhodobě nárok na dotaci od města. Podle zakladatele bezplatného biografu Jana Motyčky je to nefér krok
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radních.

Pardubické  letní  kino  poprvé promítalo v létě 2006. Od té doby každé prázdniny tisíce lidí zhlédnou více než 60 filmů. Není
tak divu, že politici projekt zařadili mezi tzv. Pardubické tahouny, tedy mezi 15 největších akcí ve městě, které mají právo na
dlouhodobou a hlavně garantovanou dotaci od pardubické radnice.

Jenže nyní má přijít změna. Vedení města rozhodlo, že Letní kino už nesplňuje všechna kritéria a ze seznamu vyvolených má
vypadnout.

„Pracovní skupina složená z nominantů všech politických klubů, předsedů dotčených komisí Rady města Pardubic a úřadu
vybrala 14 akcí na základě předem zveřejněných hodnoticích kritérií. Letní kino mezi úspěšné žadatele nepatří, neboť
nedosáhlo minimálního počtu dosažených bodů pro podporu žádosti,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Rozhodnutí politiků ještě není definitivní. Musí ho dnes schválit zastupitelstvo. Pokud se tak stane, kino se podle jeho
zakladatele Jana Motyčky dostane do vážných problémů. A to už jen proto, že současná dotace 600 tisíc na rok má spadnout
na polovinu.

„Jsem hodně naštvaný. Jedna věc jsou peníze a druhá věc je vyškrtnutí ze seznamu těch největších akcí ve městě. To si
rozhodně nezasloužíme. Byli jsme jedni z mála, kteří v tomto roce byli i přes pandemii schopni akci uspořádat. Mnozí další
nedělali nic, a přesto dostali 80 procent slíbené dotace a ještě budou v Tahounech pokračovat,“ uvedl Motyčka.

Pravda je, že načasování vypadá na první pohled nelogicky. Třeba Aviatická pouť se letos vůbec nekonala, přesto pořadatelé
většinu peněz od města dostali. Velká pardubická se uskutečnila bez lidí, a politici ji už na příští rok dali více peněz.

„Osobně jsem pro snížení dotace pro pana Motyčku. Stále říkám, že by měl brát oněch 200 tisíc ročně, které bral při zisku
grantu na začátku projektu. Na druhou stranu s těmito názory jsem u vedení radnice dlouho narážel, takže jsem docela
překvapený, že oříznutí přichází právě teď,“ řekl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Motyčka vidí za krokem politiků osobní mstu za to, že si v létě zaregistroval ochrannou známku s názvem Koně v akci. To je
výstava, kterou pořádá Dostihový spolek. Politici to vzali jako útok na sebe.

„Myslím, že to je jasné. Jsou na mě naštvaní, tak se takto chtějí pomstít. Já však nemám žádný problém známku převést na
Dostihový spolek a nic za to nechci. Nikdy by mne nenapadlo, co se může odehrát, když si zaregistruji ochrannou známku,
která je volná, a ještě na akci, kterou jsem před lety pomáhal rozjet,“ uvedl Motyčka.

Navíc to vypadá, že spor o ochrannou známku skončí smírem. Svědčí o tom korespondence mezi Motyčkou a šéfem
Dostihového spolku.

„Věřím, že se nám podařilo nalézt způsob jak vyřešit celou kauzu ke spokojenosti všech dotčených stran. Veškeré záležitosti
týkající se problematiky ochranných známek jsou v gesci externího patentového zástupce, se kterým jsem od samého počátku
koordinoval veškeré procesně právní úkony. Na jeho adresu budou zaslány Vámi poskytnuté dokumenty společně s mým
komentářem,“ uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Je to odveta za Koně v akci?

Náměstek Rychtecký vendetu vůči podnikateli odmítá. Podle něj Jan Motyčka doplatil na dlouhodobě horší komunikaci s
radnicí.

„Klíčovým kritériem byly zkušenosti se žadatelem – kam mimo jiné patří přiměřenost požadované výše dotace a účelnost využití
s ohledem na rozsah pořádané akce.

V tomto posledním kritériu u hodnotitelů podle výsledků propadl žadatel Cinematime nejvíce. Sám jsem se osobně přesvědčil,
že některá data o návštěvnosti uvedená v žádosti vůbec neodpovídají realitě a jsou značně nadnesena,“ uvedl Rychtecký.

Sám Motyčka nyní říká, že neplánuje před čtvrtečním hlasováním politiků obíhat zastupitele a lobbovat u nich za dotaci.

„Přijde mi to nedůstojné. Kino dělám 15 let a myslím, že jsme udělali radost mnoha desítkám tisíc diváků. Nechci projekt
ukončit, je to moje dítě, ale v této ekonomicky těžké době je to samozřejmě rána, která se na podobě a fungování kina musí
projevit negativně,“ doplnil promotér Motyčka.

Ovšem i tak se dá počítat s tím, že během jednání může bod zvednout vlnu emocí. „Mně čistě pocitově připadá, že Letní kino
patří mezi největší a nejviditelnější kulturní akce ve městě. Z toho důvodu mám i pocit, že prostě mezi Pardubické tahouny
patří,“ uvedl zastupitel Karel Haas z ODS, který se chce do dneška s celou anabází podrobně seznámit.

„Vnímám tam velmi silně osobní rovinu celého sporu a to je špatně. Budu chtít tvrdá čísla, co se týče návštěvnosti všech akcí
dotovaných městem, a na základě nich se rozhodnu, jak hlasovat,“ doplnil opoziční politik, podle kterého však je klíčové, jak mu
Motyčka vysvětlí registraci zmíněné známky.

„Pokud doopravdy platí verze města, že pan Motyčka nás chtěl vyšachovat, tak bych mu nejraději nedal žádné peníze,“ dodal
Haas.

Foto:
O návštěvníky v pardubickém  letní  kinu  není o prázdninách roku 2017 žádná nouze.
Tomáš Kubelka
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Není to unikát. Letní kino přijde o peníze
TISK , Datum: 22.12.2020 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 1 , Autor: LADA SOUČKOVÁ , Vytištěno: 2 450 , Čtenost: 17 591 , Rubrika: Titulní strana
...– Pardubické  letní  kino  přijde o velkou část dotací, jelikož ho zastupitelé vyškrtli z takzvaných Pardubických tahounů, mezi
něž patří 15 největších a unikátních akcí ve městě. Letní kino s... Plné znění podléhá licenčním podmínkám.

Zastupitelé zamítli dotaci, letní kino na břehu Labe je tak v existenčních nesnázích URL
WEB , Datum: 22.12.2020 , Zdroj: novinychrudim.cz , Autor: Roman Zahrádka , RU / den: 10 000
Překvapivě výrazný výsledek. Letní kino v Pardubicích nedostane v příštím roce dotaci na provoz.

Rozhodli o tom 17. prosince zastupitelé na svém zasedání: z přítomných šestatřiceti pouze tři hlasovali pro, sedmnáct jich bylo
proti a zbývající si svůj názor nechali pro sebe. 
Varovným signálem už bylo vyřazení leťáku z projektu Pardubičtí tahouni, v němž figurují velké akce, které dlouhodobě
dostávají garantovanou dotaci od města. Kino v odpočinkové zóně Za Vodou bylo přitom největším svého druhu v Česku a
zřejmě i nejnavštěvovanějším prázdninovým lákadlem ve městě… Rozhodnutí radních o vyřazení nebylo definitivní, ale
zastupitelé k němu minulý čtvrtek připojili finální tečku. 
„Jsem hodně naštvaný. Jedna věc jsou peníze a druhá věc je vyškrtnutí ze seznamu těch největších akcí ve městě. To si
rozhodně nezasloužíme. Byli jsme jedni z mála, kteří v tomto roce byli i přes pandemii schopni akci uspořádat. Mnozí další
nedělali nic, a přesto dostali 80 procent slíbené dotace a ještě budou v Tahounech pokračovat,“ řekl ještě před jednáním
zastupitelstva Jan Motyčka, zakladatel letního kina. 
Nad celým projektem teď visí velký otazník. Důvodem nejisté budoucnosti jsou samozřejmě finance. „Přijde mi to nedůstojné.
Kino dělám 15 let a myslím, že jsme udělali radost mnoha desítkám tisíc diváků. Nechci projekt ukončit, je to moje dítě, ale v
této ekonomicky těžké době je to samozřejmě rána, která se na podobě a fungování kina musí projevit negativně,“ uvedl
Motyčka. 
Na internetu zatím lze dohledat jednoznačnou informaci: 16. ročník Pardubického  letního  kina  začne 25. června 2021. Zda
bude promítat denně a zdarma, jak bylo v městě perníku zvykem od roku 2006, momentálně nejspíš neví ani pan Motyčka. 
Napsal: Miloš Pelikán 

Foto: Dollarphotoclub.com 
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Pardubické  letní  kino  už není tahoun, organizátor přijde o peníze URL
WEB , Datum: 22.12.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lada Součková , RU / den: 24 103 , Rubrika: Pardubicko
Pardubické  letní  kino  přijde o velkou část dotací, jelikož ho zastupitelé vyškrtli z takzvaných Pardubických tahounů, mezi něž
patří 15 největších a unikátních akcí ve městě. Letní kino s... Plné znění podléhá licenčním podmínkám.

Sázka organizátora s náměstkem. Kdo bude v letním kině sbírat odpadky? URL
WEB , Datum: 22.12.2020 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Autor: Lada Součková , RU / den: 24 103 , Rubrika: Pardubicko
...náměstka Jakuba Rychteckého, v sázce je sbírání odpadků v kině.

"Seškrtání dotací pro Pardubické  letní  kino  a jeho vyřazení z Pardubických tahounů rozpoutalo velkou diskuzi. Organizátor...
Plné znění podléhá licenčním podmínkám.
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