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LETNÍ KINO JE FENOMÉN 
 

Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava, 
koncert nebo ples. Kino však není jen o poklidném sledování „oživlých obrázků“, ale také o setkání a setkávání 
se. Snad každý rád vzpomíná na první rande, které povětšinou probíhalo právě v kině. Filmová projekce - to je 
také inspirace. Francouzský umělec Jean Effel říkal, že kino je čerpací stanicí zážitků a fantazií.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel 
od svých blízkých. Promítání „pod širákem“ má nezaměnitelné kouzlo, protože není větší romantiky, než pod 
hvězdnou oblohou sledovat hvězdy stříbrného plátna. Zážitek z projekce v přírodě má v sobě rozměr, který  
nikde jinde nenajdete. To si uvědomuje stále více lidí.  Některé přivádí do letního kina nostalgie, mladší generace 
touha po nových zážitcích.  

Letní kina jsou v tuzemsku nesmírně populární a podle průzkumů jim dává většina populace přednost před 
multiplexy. Této skutečnosti se dá velmi úspěšně využít v rámci reklamních kampaní, kdy lze velmi efektivně 
propojit všeobecnou oblibu letních kin s účinnou prezentací Vašich produktů a služeb. 



PARDUBICKÉ LETNÍ KINO
 

Pardubické letní kino je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu a zároveň největším letním kinem  
v České republice. Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 11 let jeho existence velmi oblíbili, což může potvrdit jak 
více než  půl milionu spokojených diváků, tak řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy, 
například režiséři Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová,  
Miloslav Šmídmajer, Zdeněk Zelenka, Dan Přibáň, Jan Chicago Novák a další. Nejen díky tomu se každý ročník těší 
velkému zájmu celostátních a regionálních médií. 

Úspěch Pardubického letního kina se samozřejmě nezrodil ze dne na den. Po celá léta jeho konání jsme velmi dbali  
na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného druhu činí velmi specifickým: je to především 
speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění, včetně rozsáhlé propagace a v neposlední 
řadě absence vstupného. 

Program je vždy postaven na kombinaci novinek a slavných titulů ze zlatého fondu kinematografie. Divák tak dostává 
komplexní obraz o vývoji filmu v horizontu několika let a letní kino se tak stává každoroční prázdninovou filmovou 
školou a nenásilně plní i edukativní funkci. Skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je kruciální: tento kulturní 
podnik se tak stává dostupným pro všechny sociální vrstvy obyvatel. Letitá obliba letního kina je dána také kvalitním 
produkčním zajištěním, komfortním diváckým zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým 
nebem přilákaly již výše zmiňovaných více než půl miliónu diváků.

Záštitu nad každým z posledních čtyř ročníků Pardubického letního kina převzalo Ministerstvo 
kultury České republiky. Ocenilo tak opakovaně jeho dlouhodobý význam a kulturní přínos. 
Pardubické letní kino se tak opakovaně zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní projekty  
České republiky. Vedle Grand festivalu smíchu jde vůbec o jedinou kulturní akci na Pardubicku, 
které se podobné prestiže dostalo. Pardubické letní kino je od roku 2006 pořádáno  
za významné podpory Statutárního města Pardubice - to jej zařadilo do výběru nejlepších 
akcí města.



FAKTA O PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ
 

Pardubické letní kino, to je
nejnavštěvovanější prázdninový projekt regionu
největší letní kino v České republice
jediné letní kino pod záštitou Ministerstva kultury České republiky

… ale také
11 mimořádně úspěšných ročníků
přes 500 tisíc diváků
40 delegací filmových tvůrců
více než 500 zveřejněných novinových článků, rozhlasových a televizních reportáží
přes 600 tisíc distribuovaných letáků a 120 tisíc programových brožurek

PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVNOST: 800 DIVÁKŮ DENNĚ
KAPACITA AREÁLU: 3.000 DIVÁKŮ
MÍST K SEZENÍ: 1.000 OSOB
VSTUP: ZDARMA



PROPAGACE PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
 
V rámci každého ročníku Pardubického letního kina je věnována mimořádná pozornost propagaci a P.R.  
aktivitám. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly již výše zmiňovaných téměř půl miliónu  
diváků a Pardubické letní kino bylo několikrát vyhlášeno nejlépe propagovanou akcí města Pardubic.
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1.8. pondělí Zbrusu Nový zákon,komedie/fantasy,LUX/FRA/BEL,2015,115 min,režie:J.Dormael,titulky

2.8. úterý Straight Outta Compton, životopisný/hudební, USA, 2015, 147 min, režie: F.Gray, titulky

3.8. středa Zootropolis: Město zvířat, animovaný, USA, 2016, 109 min, režie: Byron Howard, dabing

  EXKLUZIVNÍ PROJEKCE VŠECH ŠESTI DÍLŮ SERIÁLU MAMON Z PRODUKCE HBO 

4.8. čtvrtek Mamon, krimi/thriller, Česko, 2015, 6x60 min, režie: Vladimír Michálek

5.8. pátek Učitelka, drama, Slovensko/Česko, 2016, 102 min, režie: Jan Hřebejk, slovenské znění

6.8.  sobota Most špiónů, životopisný, USA/DEU/IND, 2015, 142 min, režie: Steven Spielberg, titulky

7.8. neděle Terminator Genisys, sci-fi/akční/thriller, USA, 2015, 126 min, režie: Alan Taylor, dabing

8.8. pondělí Naše malá sestra, drama/komedie, Japonsko, 2015, 126 min, režie: H. Koreeda, titulky

9.8. úterý 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází, akční/drama,USA,2016,144 min,režie: M. Bay,titulky

10.8. středa Hotel Transylvánie 2, animovaný, USA, 2015, 90 min, režie: G. Tartakovsky, dabing

11.8. čtvrtek Lucie: Příběh jedný kapely, dokumentární, Česko, 2016, 89 min, režie: David Sís

  FESTIVAL LATINSKOAMERICKÉHO A ŠPANĚLSKÉHO FILMU

12.8. pátek Perfektní den, drama, Španělsko, 2015, 105 min, režie: Fernando León de Aranoa, titulky

13.8. sobota REVENANT Zmrtvýchvstání, dobrodružný,USA,2015,156 min,režie: A. G. Iñárritu,titulky

14.8. neděle Ma Ma, drama, Španělsko, 2015, 111 min, režie: Julio Medem, titulky

15.8. pondělí Grandhotel Budapešť, komedie,USA/DEU/GBR,2014,100 min,režie: W.Anderson,titulky

16.8. úterý Creed, drama/sportovní, USA, 2015, 133 min, režie: Ryan Coogler, titulky

17.8. středa Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu, animovaný, USA, 2015, 88 min, dabing

18.8. čtvrtek Mallory, dokumentární, Česko, 2015, 101 min, režie: Helena Třeštíková

19.8. pátek Polednice, horor/drama/mysteriózní, Česko, 2016, 90 min, režie: Jiří Sádek

20.8. sobota Marťan, sci-fi/akční/dobrodružný, USA, 2015, 144 min, režie: Ridley Scott, titulky

21.8. neděle Deadpool, akční/dobrodružný, USA/Kanada, 2016, 108 min, režie: Tim Miller, dabing

22.8. pondělí Noc bezMoci, drama, Makedonie/Slovinsko/ČR, 2015, 89 min, režie: Ivo Trajkov, titulky

23.8. úterý Hardcore Henry, akční/dobrodružný, USA/Rusko, 2015, 90 min, režie: I. Najšuller, titulky

24.8. středa Malý princ, animovaný/fantasy, Francie, 2015, 106 min, režie: Mark Osborne, dabing

  EXKLUZIVNÍ PROJEKCE PILOTNÍHO DÍLU AMERICKÉHO SERIÁLU Z PRODUKCE HBO

25.8. čtvrtek Vinyl, drama/hudební, USA, 2016, 60 min, režie: Martin Scorsese, titulky

26.8. pátek Teorie tygra, road movie/komedie/drama, Česko, 2016, 101 min, režie: Radek Bajgar

27.8. sobota Birdman, komedie/drama, USA, 2014, 119 min, režie: Alejandro González Iñárritu, titulky

28.8. neděle Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti, akční/fantasy, USA, 2016, 151 min, dabing

29.8. pondělí Vzkaz v láhvi, krimi/drama,DNK/DEU/SWE/NOR,2016,112 min,režie: H. P. Moland,titulky

30.8. úterý Brooklyn, drama/romantický, IRL/GBR/CAN, 2015, 111 min, režie: John Crowley, titulky

31.8. středa Kung Fu Panda 3, animovaný, USA/Čína, 2016, 94 min, režie: J. Yuh, A. Carloni, dabing

  MIMOŘÁDNÁ PROJEKCE ŠKOLY SVÍTÁNÍ 

1.9.  čtvrtek Orel Eddie, životopisný/komedie, GBR/USA/DEU, 2016, 106 min, režie: D.Fletcher, titulky

  DEN S ČESKÝMI DRAHAMI – SPECIÁLNÍ PROGRAM A OSLAVY 50. VÝROČÍ VZNIKU FILMU

2.9. pátek Ostře sledované vlaky, komedie/drama, Československo, 1966, 92 min, režie: J. Menzel

www.letni-kino.cz

CELÉ LÉTO  VSTUP ZDARMA
      

FILMOVÉ HITY U SKATEPARKU

PROGRAM
SRPEN 2016



Každý ročník Pardubického letního kina se těší velkému zájmu celostátních a regionálních médií. O každém 
z předchozích ročníků bylo uveřejněno několik stovek novinových článků a odvysílány desítky rozhlasových 
reportáží.

Aktivity v oblasti public relations probíhají souběžně po několika liniích – ve velkém nákladu se tisknou nejen 
informační programové brožury (10 tisíc), letáky (100 tisíc), plakáty a billboardy. Velký důraz je kladen  
i na pravidelnou spolupráci s novináři z audiovizuálních i tištěných médií, kteří jsou zváni jak na tiskové  
konference, tak na besedy s filmovými tvůrci, kde získají exkluzivní možnost pro rozhovory a reportáže.  
Intenzivně pracujeme i s novými médii (Facebook, YouTube) a propagujeme jednotlivé projekce i jejich 
prostřednictvím, což nám navíc dává rychlou zpětnou vazbu od návštěvníků a tím pádem i možnost pružně 
reagovat na jejich aktuální požadavky a potřeby.  
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české

klientely
na odlety

z Pardub
ic, lety

jsou maximálně obsazeny
, což v

minulosti n
ebývalo,“

řekl ředit
el le-

tiště Vít M
álek.

Čeští tur
isté si v p

oslední d
obě

zvykli na
nabídku

odletů z Pardu-

bic a vyu
žívají ji o

byvatelé
Pardu-

bického a
Královéh

radeckéh
o kra-

je, Vysoči
ny i z dalš

ích region
ů, kte-

ří to mají do krajského
města blíž

než třeba do Prahy. „R
uská pře-

pravní sp
olečnost

zase patr
ně na-

bízí lepší
podmínky než

ostatní je
jí

konkuren
ti, proto j

sou její le
ty stá-

le naplně
né,“ doda

l Málek.

Dodal, že
je stále ve

lká poptá
vka

ruské klientely
navštívit

Prahu a

další zná
má místa v rep

ublice. U
ž

loňský ro
k byl pro

to pro pa
rdubic-

ké letiště
rekordní.

Terminál odba
-

vil přes 12
5 tisíc lidí

a šéf letiš
těMá-

lek potvrzuje
odhad, ž

e by letos

mohl mít až 180 tisíc pasažérů
,

čímž opět po
tvrdí potř

ebnost no
vé

budovy.
Martin Ťopek

s využitím
agentury Č

TK

Krátce

CHRUDIM

Město opravilo ulici

Na Sádkác
h

Stavbaři
dokončil

i rekonst
ruk-

ci ulice N
a Sádkác

h v Chrudi
-

mi, která městskou pokladnu

přišla na 13 milionů 670 tisíc

korun. J
de o příjemný úsek

mezi někde
jší vodárn

ou aKože
-

lužskou
ulici, kte

rým protéká

náhon. S
tavbaři p

ostavili n
ové

opěrné zdi, lávky
přes náh

on,

chodníky
, instalov

ali nové
ve-

řejné osv
ětlení i zá

bradlí u ná-

honu. Ob
jevilo se tam i nové

máchadlo a
pítko.

(dp)

SVITAVY

Město vydalo ročenku

o životním prostředí

Odbor
životního

prostřed
í

Městského
úřadu ve Svitav

ách

opět vyd
al zprávu

o životním

prostředí
ve městě za minulý

rok. Roč
enku si zájem

ci mo-

hou vyzvedno
ut na podatel-

nách městského
úřadu a v in-

formačním centru na náměstí

Míru.
(dp)

POLIČKA

Svojanov t
rhal

rekordy ná
vštěvnosti

V sobotu
měl hrad Sv

ojanov ab
-

solutně n
ejvyšší re

kord v denní

návštěvn
osti. „To

hoto dne si

hrad v rá
mci kulturn

í akce Krá
-

lovské sla
vnosti př

išlo proh
léd-

nout 155
9 návštěvn

íků. Přito
m

naposled
y měl hrad denní ná

-

vštěvnost
rekordně

nejvyšší
2.

května ro
ku 2009, k

dy jeho p
ro-

story v rá
mci Hradní

ho jarmar-

ku navštívilo
1367 osob

,“ uvedl

kastelán M
iloš Dempír. (tum)
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FAKTA

Program letního kina

na příští dn
y

9. 7. úterý
Twilight sá

ga: Roz-

břesk/2. čá
st

10. 7. střed
a Alvin a Chi

pmunko-
vé 3

11. 7. čtvrte
k Čtvrtek s H

BO -

Temple Grandinov
á

12. 7. pátek
Perfect Da

ys/I ženy

mají své dny

13. 7. sobo
ta

Vendeta

14. 7. nedě
le Rychle a zb

ěsile 5

15. 7. pond
ělí

Croodsovi

16. 7. úterý
Super 8

17. 7. střed
a

Lorax

18. 7. čtvrte
k Čtvrtek s H

BO -

Doktor Sm
rt

19. 7. pátek
Můj pes Kil

ler

20. 7. sobo
ta

Okresní př
e-

bor/Posled
ní zápas P.

H.

21. 7. nedě
le X-Men: Prv

ní třída

22. 7. pond
ělí Johnny En

glish se
vrací

23. 7. úterý
Láska

24. 7. střed
a

Rio

25. 7. čtvrt
ek Čtvrtek s H

BO -

Pátrání po
bin Ládinovi

26. 7. páte
k Probudím

se včera

27. 7. sobo
ta

Váňa

„Chtěli jsm
e přinést

lidem tyto filmy, protože

víme, kolik sbírají

televizních
cen Emmy.“

Jan Motyčka, p
rovozovat

el kina

Pardubick
é letní kino

jako jediné u nás nabízí
projekci oc

eněných filmů

společnos
ti HBO, kte

rá své tituly jinak uvád
í pouze na televizních

obrazovká
ch.

„Nevím, co by se muselo

stát, aby některé z

těchto filmů šly ještě

někdy v českém kině.“

Vendula Hladká, HB
O Europe

Mezi filmy, které am
erická

televizní s
polečnost

uvede

v letním kině, patří
také letoš

ní

snímek Pátrání
po bin Ladinovi.

Počet cestu
jících roste. Letiš

tě

odbavuje n
a hranici m

ožností
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PARDUBICE Sledovat JanaMotyčkuv letním kině je zážitek. Mladý vi-tální muž pobíhá mezi hosty, po-máhá s nošením sudů, kontrolujekvalitu občerstvení, občas i promí-tá film.
Prostě je ho všude plno. Užívá sito, že po loňském vyhnanství u ska-teparku se biograf vrátil do parku vcentru Pardubic.
„Je to moje dítě, a tak se o nějstarám, i když mě někdy pořádnězlobí. Jsem rád, že je kino zpátkyna svémmístě a že do něj stále cho-dí stovky lidí denně. Odhadujeme,že ho letos navštíví nějakých 40 až50 tisíc lidí, což z něho dělá jasněnejvětší kulturní akci v Pardubi-cích,“ uvedl Jan Motyčka.

Letní kino je v polovině, na co selidé mohou těšit v srpnu? Už
máte hotový program?
Program jsme právě dokončili, di-váci ho tradičně najdou na našichwebových stránkách. Dovolil bychsi vyzdvihnout zejména čtvrtý roč-ník Polského filmového léta, bě-hem kterého uvedeme hned něko-lik zajímavých snímků. Přehlídkupolské kinematografie startuje sní-mek V temnotě, pojednávající oútrapách polských Židů běhemdruhé světové války, následuje str-hující Katyň geniálního polskéhorežiséra Andreje Wajdy o likvidacipolské elity u Smolenska. Třetímfilmem uvedeným v rámci Polské-ho filmového léta, mimochodem včeské premiéře, je nový film Sibe-ria Polska, popisující odsun Polá-ků na Sibiř.

Budete držet i vysílání filmů z
produkce HBO?
Ano, čtvrteční premiéry s HBO zů-stávají i v srpnu a už nyní mohuříct, že lidem nabídneme výjimeč-ně kvalitní filmy, jakými jsou napří-

klad Phil Spector, Hemingway aGellhornová, V srdci bouře: Chur-chill ve válce, Grey Gardens a Taznámá Bettie Page. Tyto filmymnohdy z originální produkceHBO není a nikdy nebude možnévidět v žádném českém kině. Jinakprogram je celkově pestrý. Tradič-ně se dostane na české filmy neboanimované snímky.

Mohou se diváci těšit na další fil-mové delegace?
Už teď víme, že na srpnovou celo-světovou premiéru snímku Pušky,puky, pivo a psi, přijede jeho tvůr-ce, českoamerický dokumentaris-ta a spisovatel Jan Novák.

Jak jste zatím spokojený s poča-sím? Mám pocit, že za celý červe-nec vám pršelo jen jednou...
Tak to musíme rychle zaklepat. Ji-nak alemáte pravdu, že počasí váž-ně drží a jsme za to rádi. Logickéje, že v dešti by tolik lidí nepřišlo.Pokud si dobře vzpomínám, taknám počasí takto přálo naposledyněkdy v roce 2007 či 2008.

Od prvního ročníku v roce 2006se evidentně zlepšila kultura přisledování filmů. Jak těžké bylo di-váky zklidnit?
To byl od počátku trochu pro-blém. Projekce pod hvězdnou ob-lohou, uprostřed parku, pro tisí-covku návštěvníků svádí totiž k po-vídání více než projekce v kinosáles kapacitou 100 diváků. Stačila par-

tička několika teenagerů, kteří seusadili uprostřed hlediště a začalisi povídat, a rušit tak ostatní divá-ky. Proti takovým narušitelůmjsme nasadili pořadatelskou služ-bu, která celé promítání procházíareál a tiší případné hlučnější divá-ky. Také mírní lidi, kteří třeba nafilm nekoukají, ale usadí se v blíz-kosti kina, což jim logicky nemůže-me zakazovat. Musím také ocenitpráci strážníků, kteří do kina do-cházejí a pomáhají udržet pořá-dek.

A co lidé z okolí letního kina? Tisi v minulosti stěžovali na hluk,který podle nich šel z kina.
Pravdou je, že pokud si někdo stě-žoval, nebylo to na návštěvníkykina, ale namládež, která postáva-la na schodech ze Sukovy třídy ado kina ani nechodila. Pouze naschodech posedávala, potkávalase s kamarády a povídala. Někdybohužel dost hlasitě, a to dávnopoté, co kino opustili poslední di-váci. Problém jsme ale vyřešili už vroce 2011, kdy jsme instalovali ba-riéru na schody. Tím jsme zamezilitomu, aby se z nejexponovanější-ho místa stalo opět místo setkává-ní ne vždy ukázněných lidí. A z vel-ké části ustaly i stížnosti na hluk.Asi před týdnem jsem navíc rozdalobyvatelům Sukovy třídy do schrá-nek osobní dopis, ve kterém je žá-dám, aby semi v případě jakéhoko-li problému s kinem ozvali. Přiložiljsem i kontakty a vážně o reakcistojím. Zatím jich však bylo jenmi-nimum, což je vlastně dobře.

V kultuře i sportu si v posledníchletech všichni hlasitě stěžují nanedostatek peněz od sponzorů.Jak se vám povedlo zajistit letoš-ní ročník kina?
My máme dlouhodobě hlavníhopartnera, kterým je Pardubický pi-vovar. Nejvýznamnějším partne-rem letního kina je ale pardubickáradnice, která přispěla na bezplat-né promítání v parku dotací 600 ti-síc korun. Zbývající část rozpočtupokrýváme zejména prostřednic-tvím prodeje reklamy a nutno říct,že reklamních partnerů nám rokco rok přibývá. To je logické, proto-že partnerůmnabízíme několik de-sítek tisíc diváků za dva měsíce,což je bilance, kterou žádný jinýkulturní projekt nemůže nabíd-nout. Reklamních partnerů a tedyi finančních prostředků by mohlobýt jistě ještě více. Nutnýmpředpo-kladem je ovšem jistota pořadate-lů, že další ročník kina proběhne.

Kolik je vlastně rozpočet kina?
Milion dvě stě tisíc korun. Přesto-že to není naší povinností, zveřej-ňujeme kompletní položkový roz-počet na svých webových strán-kách. Mám pocit, že jsme v tomtomezi pořadateli projektů spolufi-nancovaných z veřejných prostřed-ků spíše výjimkou, ale podle nás jeto tak dobře.

Máte rozpočet vyrovnaný?
Víceméně ano, zbytek peněz získá-me z reklamy a také z prodeje ob-čerstvení, které v areálu nabízíme.Na druhou stranu, více finančníchprostředků by umožnilo napříkladpronájem digitálního projektoru amožnost promítat nejnovější fil-mové novinky.

Takže kino nedotujete ze svého?Poslední dva roky nijak dramatic-ky. Na druhou stranu musím říct,že prvních šest ročníků jsme rozpo-čet dorovnávali z vlastních zdrojů,protože jsme nebyli schopni se-hnat dostatek sponzorů a zbytekvydělat. Ale šli jsme do celé akce stím, že jí věříme a že se nám jed-nou vyplatí. To se nakonec po le-tech stalo, proto námnepřijde zce-la standardní, když radní nynímají najednou v plánu vypsat sou-těž na provozování kina. Pardubic-ké letní kino není totiž v podstatěnic hmatatelného. Je pouze znač-kou, projektem, byť pořádanýmna pozemku města a za jeho pod-pory. S tímto projektem jsme předosmi lety přišli my a postavili hona zelené louce. A to obrazně i do-slova. Stejně tak ale mohl v té doběpřijít kdokoli jiný. Je třeba si takéuvědomit, že začít ve městě pořá-dat letní kino automaticky nezna-mená, že se z něj stane nejnavště-vovanější prázdninový projekt ce-lého regionu, či snad dokonce nej-větší projekt svého druhu v České

republice. Pokud by tomu takbylo, fungovaly by u nás přece stov-ky letních kin. Ale všichni víme, žetomu tak není.

Nedávno to byly dva roky, kdy
vás policie zadržela a následně
soud poslal do vazby kvůli pode-zření z daňových deliktů. Vyvíjíse nějak dál váš případ?
Určitě ne tak překotně jako najeho úplném počátku. Při zpětnémohlédnutí se mně zdá, že začátekcelé kauzy bylmírně řečeno neade-kvátně dramatický. Stále probíhářízení, nicméně nutno říct, že pří-slušné policejní orgány zodpověd-ně prošetřují některé, naší stranoudoplněné skutečnosti, které byměly mít podstatný vliv na výsle-dek celé mojí kauzy. Aktualitou jetedy asi pouze tak skutečnost, žemá dosavadní advokátkaMarie Be-nešová přijala post ministryněspravedlnosti v Rusnokově vládě amému případnému dalšímu práv-nímu zastoupení se musí věnovatněkterý z kolegů v její advokátníkanceláři. Milan Zlinský

Šéf letního kina:poslední dva rokyuž akci nedotujeme

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

Klasický obrázek Pokud vyjde počasí a promítá se zajímavý film, dokina přijde i více než tisícovka diváků. Foto 2x: Michal Klíma, MAFRA

FAKTA
Srpnový program
letního kina v parku
1.8. čtvrtek: Phil Spector
2.8. pátek: Život s Kašparem
3.8. sobota: 7 dní hříchu
4.8. neděle: 127 hodin
5.8. pondělí: Vyměřený čas
6.8. úterý: Železná Lady
7.8. středa: Pan Popper a jeho
tučňáci
8.8. čtvrtek: Hemingway a
Gellhornová
9.8. pátek: V temnotě
10.8. sobota: Katyň
11.8. neděle: Siberia Polska
12.8. pondělí: Dluh
13.8. úterý: Královský víkend
14.8. středa: Doba ledová 3: Úsvit
dinosaurů
15.8. čtvrtek: V srdci bouře:
Churchill ve válce
16.8. pátek: Doktor od Jezera
hrochů
17.8. sobota: Láska je Láska
18.8. neděle: Útěk z MS-1
19.8. pondělí: Méďa
20.8. úterý: Bourneův odkaz
21.8. středa: Doba ledová 4: Země vpohybu
22.8. čtvrtek: Grey Gardens
23.8. pátek: Dont stop
24.8. sobota: Vedlejší účinky
25.8. neděle: Králova řeč
26.8. pondělí: Sedm Psychopatů
27.8. úterý: Nepřítel pod ochranou
28.8. středa: Království lesních
strážců
29.8. čtvrtek: Ta známá Bettie Page30.8. pátek: Pušky, puky, pivo a psi31.8. sobota: Občan Havel jede na
dovolenou

Provoz kina
Letní kino v centru Pardubic
promítá každý prázdninový večer.V červenci se začíná ve 21.30 hodin,v srpnu to bude o 30 minut dříve.
Diváci mají nedaleko Sukovy třídy
připravené stovky míst na
dřevěných lavicích, další stovky
lidímohou usednout na klasické
zahradní plastové židle. K
dispozici jsou i stánky s pitím a
jídlem, nechybí záchody nebo
tekoucí voda. Vstup do kina, které
poprvé promítalo v létě 2006, je
zcela zdarma.

PARDUBICE (ČTK) Návštěvnostpamátek a dalších turistických lá-kadel Pardubického kraje na jařepoznamenalo chladné počasí.Celkově se ale zájem turistů za-tím vyvíjí poměrně slibně a do-sud je zpravidla lepší než loni. I vtéto sezoně mají turisté možnostzhlédnout mnoho novinek a na-vštívit řadu tradičních akcí.
„Jako pozitivum vidím, že lidéobjevují i "zastrčené" objekty,jako jsou například Slatiňany, Li-tomyšli zase pomohly zkrácenékostýmované prohlídky pro dětizmateřských škol, na návštěvnos-ti se samozřejmě promítají i kul-turní akce,“ řekla Lucie Bidlasováz Národního památkového ústa-

vu.
Řada hradů kvůli sněhu zahajo-vala sezonu později. „My jsme za-čali poměrně netypicky. Prohra-bávali jsme lidem cestičky ve sně-hu. Návštěvnost na začátku sezo-ny byla výrazně nižší, teď je nao-pak velmi dobrá,“ řekl kastelánhradu Kunětická hora na Pardu-bickuMiloš Jiroušek.
I když je parné léto, lidé absol-vují táhlý kopec na hrad a potomse ochladí v hradních komnatácha ve sklepeních. „Až jsem překva-pený, že lidé v těchto vedrech nahrad proudí. Červenec máme na-bitý o víkendu akcemi a návštěv-nost je rekordní,“ dodal Jiroušek.Dlouhodobě se turisté zajímají

o hrad Svojanov, který vlastníměsto Polička na Svitavsku. Dopoloviny léta vidělo hradní expo-zice přes 20 000 návštěvníků. „Ipřes špatné jarní měsíce se námpodařilo dohnat loňský rok. Urči-tě k tomu přispělo to, že se námpodařilo zrenovovat celý hrad,“řekl kastelán Miloš Dempír.
Památky i muzea každý roksází na novinky. Ve vojenskémmuzeu v Králíkách na Orlickoús-tecku přibyly piktogramy srozu-mitelné i pro cizince. Z větších ex-ponátů je tam nově jeřáb na pod-vozku Tatry 815 nebo tahač Tatra148 s návěsem, který slouží i jakopojízdná expozice.
„V týdnu za jeden den přijede

200 lidí, o víkendu je denní ná-vštěvnost přes 300 lidí. Jsme natom lépe než loni,“ řekl ředitelmuzeaMarek Bartoš.
Na litomyšlském zámku nověnapříklad instalovali obrazy pů-vodních majitelů. KastelánkaZdeňka Kalová konstatovala, žezájem turistů je „o procentíčkolepší než loni“.
Naopak tvrz Orlice na Orlicko-ústecku na větší zájem turistů te-prve čeká. Byla za evropské dota-ce otevřena teprve nedávno apodle majitele Pavla Tacla ještědva tři roky potrvá, než se defini-tivně mezi turisty zapíše jako pa-mátka Pardubického kraje.
„Je to zatímmálo propagovaný

turistický cíl. Chodí 50 lidí denně,představa je, že to časem budelepší. S otevřením druhého okru-hu moc nespěcháme. Máme jinéstarosti, je to poměrně velký areála další finance nám na něj nikdonedá,“ řekl Tacl.

Zakladatel Jan Motyčka bezplatně promítá filmy v parkuu pardubického zámku už osmou sezonu. Vloni ale musel ke skateparku.

ČESKÁ TŘEBOVÁ (ČTK) SpolečnostKorado z České Třebové naOrlicko-ústecku meziročně vykázala o dvěprocenta lepší tržby. Výrobce radiá-torů loni utržil 1,59miliardy korun.Po předloňské ztrátě 81milionů ko-run vykázal zisk 25 milionů korun.„Cílem roku 2012 bylo udržení stá-vajících tržních podílů a přiměřenémarže, která by umožnila společ-nosti vyrovnané hospodaření a sni-žování zadluženosti,“ uvedl vezprávě předseda představenstvaFrantišek Menclík. Firma je závislána vývoji stavebnictví. Už na začát-ku krize zavedla úsporná opatřenívčetně propouštění. V roce 2009ještě zaměstnávala v průměru 660lidí, loni měla 437 pracovníků.

„Při zpětném ohlédnutí
se mně zdá, že začátek
celé mojí kauzy s daně-
mi byl mírně řečeno nea-
dekvátně dramatický.“

Jan Motyčka začal bezplatně promítat filmy v Tyršových sadech v roce 2006.Od té doby se dost změnilo, především to, že akce už není ztrátovým podnikem.Diváci zase ocení, že se zvedla kultura sledování snímků pod širým nebem.

Hrady a zámky přitahují turisty víc než vloniLidé si našli cestu na zámek do Slatiňan, do renesančního zámku v Litomyšli je zase lákají zkrácené prohlídky pro děti. Na hradech se turisté ochlazují

„Proti narušitelům jsme
nasadili pořadatelskou
službu, která celé promí-
tání prochází areál a tiší
hlučnější diváky.“

Firma Korado
po roce ztráty
vykázala zisk
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R ozhodně nejsem ten,kdo dává za pravdu stě-žovatelům s jejich nář-
ky, že kvůli hospodským za-
hrádkám je v Pardubicích hluk
a větší nepořádek. Ani si ne-
myslím, že nové nařízení, kte-
ré určuje povinnost končit v
deset hodin večer, něčemu po-
může. Přesto mám pro obyva-
tele krajskéhoměsta návrh, kte-
rý by vyřešil řadu problémů na-
jednou. Všechny zahrádkyzrušte. Tady totiž žádná za-
hrádka prakticky není. Slovo
zahrada má ve své podstatě za-
kodovanou zeleň. Jenže všude
jsou jen stoly a slunečníky vy-
strčené na asfalt nebo beton. A
to je prostě estetický hnus,
zvlášť v historickém centru.
Takže by Pardubice byly krás-
nější, nikdo by si navíc na nic
nestěžoval. A pokud je někde
opravdu prostor s trávou, stro-
my a mouchami, které padají
do piva, pak si myslím, že ten
by snad měl být v Pardubicích
památkově chráněný.

Zápisník
Konec zahrádekse nekoná. Tadyžádné nejsou

PARDUBICENěkolikměsíců nejisto-
ty, nespočet hlasování a dohadů
pardubických zastupitelů.Stále ten stejný příběh. Na téma
dotací i místa konání největší letní
atrakce se v Pardubicích vedou
vždy v první půlce roku už řadu let
dohady.
Ačkoli to i letos vypadalo, že let-

ní kino nebude, zastupitelé nako-
nec opět kývli a prázdninovou zá-
bavu Pardubáků podpořili. Z roz-
počtu města na ni vyčlenili šest set
tisíc korun a svolili i k tomu, aby se
začalo promítat v Tyršových sa-
dech, přestože není jasné, jestli se
v nich projekt usadí na celé prázd-
niny. Pardubičtí radní by totiž v

létě chtěli začít park konečně opra-
vovat, a tak by se kino muselo pře-
stěhovat do méně atraktivní lokali-
ty - vedle pardubického skatepar-
ku. „Riskli jsme to. Tomu, že by se
park začal rekonstruovat ještě v
létě, nedáváme velkou šanci,“ uve-
dl provozovatel letního kina To-
máš Drechsler.
Co do kin nikdy nepřijdePo více jak šedesát dnů, počínaje
dneškem, se tak budou moci lidé
vydat do parku v centruměsta a sle-
dovat tu filmy pod hvězdnou oblo-
hou. „Nebudou chybět premiéry
ani exkluzivní projekce, které se už
nikdy na plátna kin nedostanou,

například mistrovská produkce
společnosti HBO, i animované fil-
my nejen pro děti,“ řekl promotér
kina Jan Motyčka.Už dnes večer se na plátně obje-
ví jedenácti lvy ověnčený snímek
Hořící keř režisérky Hollandové.
Film, který vznikl kompilací třídíl-
ného seriálu inspirovaného skuteč-
nými událostmi kolem osudu Jana
Palacha, usadí diváky na lavičky let-
ního kina na dlouhých 206 minut.
„Promítání začne tak jako potom
po celý červenec ve 21.30 hodin,“
dodal Motyčka.Lákavý bude i program dalších
večerů.Nabídne kupříkladu drama-
ta jako Gravitace, Velká nádhera či
12 let v řetězech. Filmový maraton
okoření také známé herecké tváře i
režiséři. „Budeme se snažit, aby na
české filmy vždy dorazily filmové
delegace,“ sdělil Drechsler.Policie hlídky neposílíO pořádek v kině se letos budou

nově starat pardubičtí kickboxeři
ze sportovního klubu Macák´s
Gym. „Není to proto, že bychom
snad čekali nějaké problémy. Bu-
dou tady ale přítomni, kdyby bylo
potřeba. A svým způsobem to

bude mít i vzdělávací funkci, bu-
dou totiž zvát mládež, která dnes
často nemá náplň volného času, na
tréninky,“ konstatoval Drechsler.
Problémy neočekávají ani poli-

cisté. „Kvůli letnímu kinu nebude-
me přijímat žádná zvláštní opatře-
ní. Kontroly budeme provádět tak,
jako běžně,“ informovala mluvčí
pardubických strážníků Lenka
Uskobová.

Monika Suchá

PARDUBICE I když prohlídka zava-
zadel po vstupu Česka do schen-
genského prostoru lidi pořád udi-
vuje, na Pardubicku jsou podobné
razie ve vlacích čím dál častější.
MFDNES už psala o stížnostech

studentů pardubické univerzity na
příliš horlivé celníky. Ti chtěli do-
konce ukázat kapsy od bundy ami-
kiny. Reportér iDNES.cz proto vče-
ra celníky na další razii doprová-
zel. Tentokrát se až na jednu vý-
jimku spokojili s prohlídkou bato-
hů.
Jen nastoupíme v České Třebo-

vé po osmé ráno do rychlíku ze Slo-
venska, jeden ze tří celníků v akci
si klekne a klíčem otevře elektro-
skříně ve vlaku. Dívá se, jestli si
tam někdo něco neschoval. Troji-
ce celníků v zásahových kombiné-
zách pak prochází vlakem a nahlí-
ží do každého kupé. Vybírá si po

chvíli mladíka s punkovým úče-
sem zvaným lidově „číro“.Ten ji-
nak působí velmi seriózně. Stráví s
nímmaximálně tři minuty. Prohlí-
žejí mu obsah batohu a musí před
nimi otevřít i krabičku od krému,

ve kterémá ale opravdu krém. Kon-
trola byla důkladná, ale rychlá a cit-
livá. „Já chápu, že se to asimusí dě-
lat. Jenom nerozumím, proč zrov-
na já jsem kontrolovaný,“ říká mi
mladík, když už celníci odcházejí.

O pár kupé dál se kontrole musí
podrobit muž s dredy, který tro-
chu připomíná bývalého předsedu
pirátské strany.Celníci v jeho batohu nalézají
pytlík s marihuanou. Nedá jim to
ani velkou práci. Je jasné, že do své-
ho cíle do Prahy už pasažér jen tak
nedojede. Celníci ho vzápětí odve-
doudo volného kupé, kde s ním če-
kají až do Pardubic. „Vezu konopí,
protože z toho dělám mastičky,“
vysvětluje mi pak dredař. Jeden z
celníků pak poznamená, že „mas-
tičky“ jsou asi nejobvyklejší vý-
mluvou.
V rychlíku Slovenská strela stih-

la skupina celníků zkontrolovat na-
konec tři cestující a paralelně běže-
la další kontrola ve vlaku od pol-
ských hranic do Ústí nad Orlicí.
Celní úřad v Pardubicích v dneš-

ní podobě vznikl před rokem a

půl. Od začátku roku už uskutečnil
300 vlakových kontrol. Takže není
divu, že se s nimi udivení pasažéři
setkávají čím dál častěji. Dříve cel-
níci kontrolovali podobně i auta.
„Zaměřujeme se na zboží, které

uniklo celnímu dohledu. Nejen
léky a drogy, ale třeba i zbraně, kul-
turní předměty, chráněné živoči-
chy či rostliny. Našli jsme tu i pa-
dělky hodinek,“ vypočítává mluvčí
pardubických celníků Václav Kán-
ský, který nás s fotografem dopro-
vází.
Muže s marihuanou čeká vý-

slech a celníci ho posléze předáva-
jí policii. Podle pardubické policej-
ní mluvčí Jitky Vavřinové je proza-
tím vyšetřován pro přestupek. Ješ-
tě bude záležet na tom, jak silnou
drogu převážel. Po expertize může
být i obviněn.

Jakub Pokorný

CHRUDIM (akr) Podle statistik kaž-
dá osmá žena v České republice ví,
jaké to je, když jí lékař diagnostiku-
je rakovinu prsu. Ročně tak přibu-
de na šest tisíc nových pacientek, z
nichž téměř třetina rakovině pod-
lehne. Bojovat proti nejčastějšímu
nádorovému onemocnění u žen se
proto rozhodli i v Chrudimi.„Chceme zábavnou formouupo-
zornit hlavně na prevenci rakoviny
prsu,“ vysvětlila cíl projektu jeho
pořadatelka a ředitelka obecně
prospěšné společnosti Kroužky ČR
východ Květa Štěrbová.Na akci nazvanéNa křídlech na-

děje, která se uskuteční zítra na
chrudimském letišti, vystoupí řada
odborníků na léčbu rakoviny prsu
i sexuoložka Laura Janáčková z In-
stitutu partnerských vztahů.Přestože je ale stěžejním téma-
tem dne prevence rakoviny prsu,
mohou se návštěvníci těšit i na
ukázky práce profesionálních hasi-
čů z Chrudimi, letů místních pilo-
tů, výstavu vojenské techniky i na
veterány a nové modely vozů Ško-
da.
Zájemci semohou taktéž zúčast-

nit minikurzu zdravého vaření či
se zapojit do nového druhu cviče-

ní s dětmi zvaného srollering. Pro-
gram moderovaný Jolanou Voldá-
novou navíc zpestří i vystoupení
zpěvačky Heidi Janků.Na křídlech naděje je součástí
takzvaných růžových pochodů.
Klasickou vstupenku proto nahra-
dí typické růžové tričko v ceně 300
korun. Právě tato částka pokryje
náklady na ultrazvukové vyšetření
jedné ženy.
„Tunika je navíc vytvořena tak,

aby lichotila každé ženě, zvýrazni-
la její přednosti a zakryla nedostat-
ky,“ uvedla její autorka Lucie Bend-
lová.

PARDUBICE (mid) Provoz letních
předzahrádekmusí skončit do de-
seti večer. Poté zde nebude probí-
hat ani úklid, ani jiná činnost na-
rušující noční klid. „Stále častěji
řešíme stížnosti občanů na hluk
působený návštěvníky předzahrá-
dek,“ uvedla primátorka Štěpán-
ka Fraňková důvody pro změnu
vyhlášky.
„Provozovatelé restaurací nám

doposud vycházeli vstříc. Větší
problémy bývají s opilými zákaz-
níky, kteří nerespektují výzvy per-

sonálu a zahrádku odmítají opus-
tit, říká ředitel Městské policie
Pardubice Rostislav Hübl. „Těm-
to osobám poté hrozí pokuta ve
výši několika set korun, případně
až dva tisíce,“ varuje Hübl.Majitelka restaurace Rotunda,
Nikola Lamerová, se změnou
nemá problém. „Noční klid jsme
respektovali již nyní, s hlučnými
zákazníky tu večer problém ne-
máme, i kvůli komárům, které to
sem k večeru od řeky láká," říká
Lamerová.

27. 6. Hořící keř28. 6. Gravitace29. 6. Rivalové30. 6. Lásky čas1. 7. Velká nádhera2. 7. LEGO® příběh3. 7. Čtvrtek s HBO: Velká noc4. 7. Příběh kmotra5. 7. Velký Gatsby6. 7. Světová válka Z7. 7. Nejvyšší nabídka8. 7. Život Adele9. 7. Hobit: Šmakova dračí poušť
10. 7. Čtvrtek s HBO: Cesta snu11. 7. Revival12. 7. 12 let v řetězech13. 7. Plán útěku14. 7.Walesa: člověk naděje15. 7. Pěna dní16. 7. Jack a obři17. 7. Čtvrtek s HBO: Otázky pana

Lásky

18. 7. Trabantem až na konec světa
19. 7. Vlk z Wall Street20. 7. Pot a krev21. 7. Jasmíniny slzy22. 7. Před půlnocí23. 7. Já, padouch 224. 7. Čtvrtek s HBO: Em a On25. 7. Kandidát26. 7. Podfukáři27. 7. Muž z oceli28. 7. Ať žije svoboda29. 7. Konečná30. 7. Oggy a škodíci31. 7. Čtvrtek s HBO: Malá HanojPromítání začíná každý den ve 21.30

hodin v Tyršových sadechv Pardubicích. V případěnepříznivého počasí se však nehraje.
Vstup do kina, které poprvépromítalo v parku v létě 2006, je
zdarma.

Maraton filmů začíná. V parku,
který letos ohlídají kickboxeři

Dobrý den, kontrola V rychlíku Slovenská strela celníci našli v batohu

pytlík s marihuanou. Mladíka předali policii. Foto: Radek Kalhous, MAFRA

Vzpomínka

Ing. Jiří Sova
Všichni, kdo jste ho znali,měli rádi a užili si s ním legraci,vzpomeňte s námi.S úctou vzpomíná syn s rodinou.

Dnes je tomu již 1 rok, co nás navždy
opustil otec, manžel a dědeček

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.Knihy a časopisy

Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

Krátce
CHRUDIM
Politici pojmenovalinové ulice
Zastupitelé Chrudimi rozhodli
o názvech nových ulic, které
vznikly či vznikají při nové vý-
stavě. Ulice za nemocnicí se
bude jmenovat Dr. Bartůňka
po chrudimském lékaři Josefu
Bartůňkovi. U Píšťov se objeví
Sídliště Jaroslava Lonka (pilot
popravený za 2. světové války)
a ulice Šnajdrova (zastřelen 9.
května 1945).

(dp)

Poslední úpravy V Tyršových sadech vyrostlo už i lešení, na kterém bude po celé léto zavěšeno promítací plátno.
Foto: Radek Kalhous, MAFRA

Jiří
Tůma
redaktor
MF DNES

Chrudim bojuje proti rakovině prsu Zahrádky zavřou už v deset.Lidem z Pardubic vadil hluk

Program Pardubického letního kina na červenec

Pardubické letní kino je připravené. Promítačka

v Tyršových sadech se rozjede už dnes večer a na

plátno spustí tříapůlhodinový snímek Hořící keř.

„Riskli jsme to. Tomu, žeby se park začalrekonstruovatv létě, nedáváme velkoušanci.“
Tomáš Drechslerprovozovatel kina

Celníci při prohlídce batohů chytili „mastičkáře“



DIVÁCI PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
Pardubické letní kino se za uplynulé desetiletí proměnilo z malého projektu několika nadšenců v oblíbenou 
stálici letních večerů. Každý ročník se těší velkému zájmu celostátních a regionálních médií a z Pardubic se tak 
během prázdnin stává malá Mekka fanoušků stříbrného plátna. Část z nich přijíždí do Pardubic přímo z Meziná-
rodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Díky bezplatnému vstupu nabízí Pardubické letní kino ideální příležitost každodenního kulturního vyžití po více 
než dva měsíce pro všechny sociální vrstvy a skupiny obyvatel. Co se struktury diváků a návštěvníků týče  
– z 90ti procent jsou pravidelnými návštěvníky rezidenti – tedy občané a obyvatelé Pardubic a přilehlého okolí. 
Deset procent pak tvoří turisté. Z 60-70 % tvoří publikum mládež a lidé do 35ti let. 

Skupiny návštěvníků a jejich složení se ale mění den co den – dle dramaturgie, respektive podle toho, na co je 
ten který večer zaměřen. Pondělní filmové kluby navštěvují spíše starší filmoví fanoušci a milovníci art filmů,  
v úterý, které je zasvěceno novinkám světového filmu, přichází především publikum mladšího a středního věku. 
Středa je věnována rodinám s dětmi, čemuž odpovídá i rozvrstvení příchozích. Čtvrtky jsou zaměřeny na české 
filmy, celovečerní dokumenty a exkluzivní projekce snímků produkce HBO, které Pardubické letní kino pořádá 
jako jediné v republice. Na ně chodí většinou mladší návštěvníci a studenti. Filmoví fanoušci středního a vyšší-
ho věku míří do kina v pátek, který probíhá pravidelně ve znamení českých filmů. O víkendech bývá publikum 
smíšené a věkově i sociálně různorodé – sobota je věnována zpravidla projekcím snímků oceněných Oscarem, 
neděle pak komediím a oddechovějším novinkám. 

Navíc nejde pouze o shlédnutí filmu – během celého léta jezdí do Pardubic delegace 
tvůrců, s nimiž mohou diváci po projekcích besedovat a diskutovat. Pardubické letní 
kino tak rozšiřuje obzory a umožňuje filmových fanouškům v Pardubicích bezpro-
střední kontakt s tvůrci, což je možné zpravidla jen na filmových festivalech či na 
pražských premiérách. 



VÝHODY REKLAMY V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ

VYSOKÁ HODNOTA ZAPAMATOVATELNOSTI
Reklama v letním kině vykazuje vysoké hodnoty zapamatovatelnosti. Jakékoli sdělení na velkoplošném plátně 
znamená začátek kulturní akce a divák je stejně soustředěný jako při sledování filmu. Vnímání reklamy je 
v tomto případě maximální, umocněno velikostí plátna a zvukovými efekty díla.  Návštěvníci letního kina jsou 
pozorným publikem. Protože se nachází v unikátním ničím nerušeném mediálním prostředí, jsou mnohem více 
dostupní reklamnímu sdělení.  Bez dálkových ovladačů a jiných prostředků, které vyrušují diváckou a poslecho-
vou zkušenost, jsou návštěvníci letního kina považováni za jednu z nejdostupnějších skupin.  Pozornost diváků 
dokazuje vysoké povědomí o reklamním obsahu.

POZITIVNÍ VNÍMÁNÍ REKLAMY
Zatímco u některých médií je reklama vnímána rušivě a negativně, v letním kině je tomu naopak.  Návštěvníci 
letního kina jsou reklamě otevřeni a považují reklamu za příjemné zpestření.  Dvě třetiny diváků uvádí, že jim 
nevadí reklamní spoty před filmem. Reklama na plátně letního kina je tak více akceptována než například 
internetová nebo televizní reklama. Přispívá k tomu pozitivní vnímání letního kina jako místa, kde návštěvníci 
tráví příjemné, romantické chvilky se svými přáteli nebo příbuznými.  Diváci usednou do orosené trávy a dobře 
naladění čekají na setkání se svými oblíbenými filmovými hrdiny.

PŘESNÉ ZACÍLENÍ A VELMI ATRAKTIVNÍ CÍLOVÁ SKUPINA
Výhodou tohoto způsobu reklamy v porovnání s klasickými médii je také možnost velmi přesně a efektivně 
zaměřit cílovou skupinu.  Tvoří ji zejména lidé ve věku pod 35 let. Obvykle se jedná o lidi, kteří více cestují, 
sportují, zúčastňují se outdoorových aktivit.

REKLAMU V PARDUBICKÉM LETNÍM KINĚ NELZE VYPNOUT A ANI PŘEPNOUT



NABÍDKA REKLAMY A PROPAGACE
- PROJEKCE SPOTU NA PLÁTNĚ LETNÍHO KINA PŘED ZAČÁTKEM FILMU
- EXKLUZIVNÍ PRODEJ PRODUKTŮ V AREÁLU LETNÍHO KINA
- UMÍSTĚNÍ PLOŠNÉ REKLAMY V AREÁLU LETNÍHO KINA
- DISTRIBUCE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V AREÁLU LETNÍHO KINA
- UVEŘEJNĚNÍ INZERCE V PROGRAMOVÉ BROŽURCE 
- PROPAGACE NA WEBU LETNI-KINO.CZ /1300 PŘÍSTUPŮ DENNĚ/
- ORGANIZACE DIVÁCKÝCH SOUTĚŽÍ
- PARTNERSTVÍ FILMU /PROJEKCE SPOTU, VOUCHERY NA OBČERSTVENÍ/
- PRONÁJEM VIP PROSTOR V AREÁLU 
  LETNÍHO KINA S OBČERSTVENÍM

ZM
ĚN

A 
PR

OG
RA

M
U 

VY
HR

AZ
EN

A 
    

 V
 P

ŘÍ
PA

DĚ
 N

EP
ŘÍ

ZN
Ě 

PO
ČA

SÍ
 K

IN
O 

NE
PR

OM
ÍT

Á.
  

 

1.8. pondělí Zbrusu Nový zákon,komedie/fantasy,LUX/FRA/BEL,2015,115 min,režie:J.Dormael,titulky

2.8. úterý Straight Outta Compton, životopisný/hudební, USA, 2015, 147 min, režie: F.Gray, titulky

3.8. středa Zootropolis: Město zvířat, animovaný, USA, 2016, 109 min, režie: Byron Howard, dabing

  EXKLUZIVNÍ PROJEKCE VŠECH ŠESTI DÍLŮ SERIÁLU MAMON Z PRODUKCE HBO 

4.8. čtvrtek Mamon, krimi/thriller, Česko, 2015, 6x60 min, režie: Vladimír Michálek

5.8. pátek Učitelka, drama, Slovensko/Česko, 2016, 102 min, režie: Jan Hřebejk, slovenské znění

6.8.  sobota Most špiónů, životopisný, USA/DEU/IND, 2015, 142 min, režie: Steven Spielberg, titulky

7.8. neděle Terminator Genisys, sci-fi/akční/thriller, USA, 2015, 126 min, režie: Alan Taylor, dabing

8.8. pondělí Naše malá sestra, drama/komedie, Japonsko, 2015, 126 min, režie: H. Koreeda, titulky

9.8. úterý 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází, akční/drama,USA,2016,144 min,režie: M. Bay,titulky

10.8. středa Hotel Transylvánie 2, animovaný, USA, 2015, 90 min, režie: G. Tartakovsky, dabing

11.8. čtvrtek Lucie: Příběh jedný kapely, dokumentární, Česko, 2016, 89 min, režie: David Sís

  FESTIVAL LATINSKOAMERICKÉHO A ŠPANĚLSKÉHO FILMU

12.8. pátek Perfektní den, drama, Španělsko, 2015, 105 min, režie: Fernando León de Aranoa, titulky

13.8. sobota REVENANT Zmrtvýchvstání, dobrodružný,USA,2015,156 min,režie: A. G. Iñárritu,titulky

14.8. neděle Ma Ma, drama, Španělsko, 2015, 111 min, režie: Julio Medem, titulky

15.8. pondělí Grandhotel Budapešť, komedie,USA/DEU/GBR,2014,100 min,režie: W.Anderson,titulky

16.8. úterý Creed, drama/sportovní, USA, 2015, 133 min, režie: Ryan Coogler, titulky

17.8. středa Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu, animovaný, USA, 2015, 88 min, dabing

18.8. čtvrtek Mallory, dokumentární, Česko, 2015, 101 min, režie: Helena Třeštíková

19.8. pátek Polednice, horor/drama/mysteriózní, Česko, 2016, 90 min, režie: Jiří Sádek

20.8. sobota Marťan, sci-fi/akční/dobrodružný, USA, 2015, 144 min, režie: Ridley Scott, titulky

21.8. neděle Deadpool, akční/dobrodružný, USA/Kanada, 2016, 108 min, režie: Tim Miller, dabing

22.8. pondělí Noc bezMoci, drama, Makedonie/Slovinsko/ČR, 2015, 89 min, režie: Ivo Trajkov, titulky

23.8. úterý Hardcore Henry, akční/dobrodružný, USA/Rusko, 2015, 90 min, režie: I. Najšuller, titulky

24.8. středa Malý princ, animovaný/fantasy, Francie, 2015, 106 min, režie: Mark Osborne, dabing

  EXKLUZIVNÍ PROJEKCE PILOTNÍHO DÍLU AMERICKÉHO SERIÁLU Z PRODUKCE HBO

25.8. čtvrtek Vinyl, drama/hudební, USA, 2016, 60 min, režie: Martin Scorsese, titulky

26.8. pátek Teorie tygra, road movie/komedie/drama, Česko, 2016, 101 min, režie: Radek Bajgar

27.8. sobota Birdman, komedie/drama, USA, 2014, 119 min, režie: Alejandro González Iñárritu, titulky

28.8. neděle Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti, akční/fantasy, USA, 2016, 151 min, dabing

29.8. pondělí Vzkaz v láhvi, krimi/drama,DNK/DEU/SWE/NOR,2016,112 min,režie: H. P. Moland,titulky

30.8. úterý Brooklyn, drama/romantický, IRL/GBR/CAN, 2015, 111 min, režie: John Crowley, titulky

31.8. středa Kung Fu Panda 3, animovaný, USA/Čína, 2016, 94 min, režie: J. Yuh, A. Carloni, dabing

  MIMOŘÁDNÁ PROJEKCE ŠKOLY SVÍTÁNÍ 

1.9.  čtvrtek Orel Eddie, životopisný/komedie, GBR/USA/DEU, 2016, 106 min, režie: D.Fletcher, titulky

  DEN S ČESKÝMI DRAHAMI – SPECIÁLNÍ PROGRAM A OSLAVY 50. VÝROČÍ VZNIKU FILMU

2.9. pátek Ostře sledované vlaky, komedie/drama, Československo, 1966, 92 min, režie: J. Menzel

www.letni-kino.cz

CELÉ LÉTO  VSTUP ZDARMA
      

FILMOVÉ HITY U SKATEPARKU

PROGRAMSRPEN 2016

























































DIGITÁLNÍ KINO®

 

Cinema Time, s.r.o.
Radotínská 69, 159 00 Praha 5
 

info@letni-kino.cz
info@cinematime.cz
www.cinematime.cz
www.Mkino.cz
www.letni-kino.cz

www.facebook.com/letnikino

+ 420 602 459 579




