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12. PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN:
ROČNÍK PŘEKONANÝCH REKORDŮ A PŘEKROČENÍ RUBIKONU

Šedesát tisíc diváků v Pardubicích, k tomu dalších 20 tisíc filmových fanoušků ve Žlutých lázních, zahradách
Anežského kláštera v Praze a 4 tisíce diváků v Hrochově Týnci. Pardubické letní kino Pernštejn ve svém 12.
ročníku překročilo symbolický Rubikon a svými novými angažmá v dalších městech definitivně dostálo statusu
největšího kina v republice.
Tím je teď nejen co do množství projekcí a počtu návštěvníků v rámci sezónní bilance krajů a krajských měst, ale i co do počtu
diváků po celé republice. Zároveň zůstává projektem ve svém oboru výjimečným, a to nejen díky propracované dramaturgii,
akcentu na premiérové tituly, osobní přítomnosti tvůrců a propojení s dalšími uměleckými žánry, ale i díky svému sociálnímu
přesahu. Pamatuje na veškeré skupiny diváků a všichni mají - na rozdíl od ostatních letních kin - vstup zcela zdarma!
Proto má také už šest let záštitu Ministerstva kultury ČR, proto je jedním z nejvýznamnějších kulturních podniků nejen
Statutárního města Pardubic, ale i Pardubického kraje a celé republiky. „To vše by nebylo možné bez podpory našich stálých
partnerů, jakými jsou například Pardubický pivovar či společnost FINET,“ upozorňuje jeden z promotérů letního kina Jan
Motyčka.
Ten společně se svým kolegou Tomášem Drechslerem rozšířil nabídku i o mobilní kino, takže se Pardubické letní kino
Pernštejn může hrdě pyšnit titulem evropský unikát.
Kino přitom před 12 lety začínalo jako malá regionální přehlídka filmů. Jeho organizátoři měli jediný cíl: připravit program
tak, aby byl atraktivní jak pro milovníky art filmů, tak pro příznivce lehčích žánrů a letních komedií.

Tehdy ještě netušili, že zakládají největší projekt svého druhu v republice a že se jim navíc povede na celorepublikové úrovni
vzkřísit umírající tradici promítání filmů pod hvězdnou oblohou.
Tomáš Drechsler a Jan Motyčka ale neusínají na vavřínech a své mety stále posouvají dál: chtějí z Pardubic vytvořit hlavní město letních kin a všechna svá kina postupně proměnit ve specifické relaxační oázy, v nichž se budou setkávat nejen
fanoušci kinematografie, výtvarného umění, divadla a literatury, ale i příznivci letních kolektivních sportů. A pro města
a obce, v nichž nemají stálou letní promítací scénu, připravili mobilní kina, díky nimž lze stvořit open air scénu prakticky
kdekoliv - lesy a rybníky počínaje, horskými středisky konče. Tím získává jejich projekt další přidanou hodnotu a potvrzuje,
že je i v evropských poměrech zcela výjimečný. Promotéři ovšem zůstávají skromní, ač jsou jejich plány do budoucna veliké:
„Letos jsme promítali souběžně na čtyřech místech republiky a překročili jsme tak svůj Rubikon, protože jsme si vyzkoušeli,
že to dokážeme. V příštím roce chystáme expanzi do dalších regionů a budeme se intenzivně věnovat mobilnímu kinu, které
se velmi osvědčilo v místech, kde žádné kino nemají. Výhodou technologie mobilního kina je možnost postavit na zelené louce letní kino pro 5 tisíc diváků s obřím plátnem velikosti 12 x 6 metrů, a to vše za hodinu,“ líčí Jan Motyčka.
„To ovšem neznamená, že na své rodné město zapomeneme. Ba naopak,“ ubezpečuje. „Promítání chceme v Pardubicích
rozšířit i do dalších míst. Už teď projevili zájem starostové městských částí Pardubice III. a V.,“ nastiňuje.
„Navíc chceme zdokonalit svou domovskou scénu, okrášlit ji, aby evokovala iluzi dokonalého léta se vším všudy a vytvořit
celodenní program, v němž budou mít přes den prostor další kulturní aktivity a také sport (letos poprvé vyrostl v prostoru letního kina plážový kurt a konal se beachvolejbalový turnaj o cenu primátora), večer bude vyhrazen kinu. Chtěli bychom ještě
víc zdokonalit filmovou nabídku a přivézt do Pardubic ještě více delegací tvůrců (letos producent Čestmír Kopecký, režiséři
Jiří Chlumský, Miloš Šmídmajer, delegace k filmu Jana Hřebejka Zahradnictví: Rodinný přítel), s nimiž se budou moci diváci
po projekci seznámit a podiskutovat s nimi,“ říká Jan Motyčka.

„Nejvíc bychom si ale přáli, aby letní kino získalo v Pardubicích svou stabilní scénu, kde už zůstane napořád, abychom si mohli ušetřit každoroční nákladné stěhování a aby nás naši příznivci nemuseli pokaždé hledat někde jinde. Prostor u Tyršových
sadů, kde jsme pořádali letošní 12. ročník, bychom rádi ještě rozšířili a dotvořili, aby se z něj stala opravdová relaxační zóna
s celodenním programem. V Pardubicích se tak bude dát kvalitně a příjemně strávit celé léto a nikdo nebude muset za kulturou ani za sportem nikam cestovat. Tak se navíc splní jeden z našich velkých cílů: brzy v kině přivítat miliontého návštěvníka,“
dodává Tomáš Drechsler.
Provozovatelům Pardubického letního kina se tento cíl může splnit relativně snadno, protože letošní 12. ročník byl rekordní:
byl nejnavštěvovanější a nejúspěšnější (60 tisíc návštěvníků v Pardubicích), dalších 20 tisíc v Praze a 4 tisíce v Hrochově
Týnci, promítalo se 60 dní až do 4. září. Rekordní byla i konzumace nápojů z produkce Pardubického pivovaru, letitého partnera letního kina: vypilo se 80 hektolitrů piva Vilém a Porter a 45 hektolitrů pardubických limonád. Snědlo se přes 5 tisíc kusů
popcornů a tisíce hamburgerů a párků v rohlíku.
Na dračku šla i exkluzivní maďarská vína, která do Pardubického letního kina výhradně dodává společnost FINET. „Mnozí návštěvníci si večer v letním kině nedovedou bez těchto kvalitních maďarských vín představit. Je pro ně synonymem pohody,
když si mohou dát své oblíbené růžové suché víno Versányi Rosé, které bylo v letním kině doslova hitem,“ zdůrazňuje Jan
Motyčka. „Jsme rádi, že pánové Lubomír Bukač a Štěpán Derzsi ze společnosti FINET podporují náš projekt už od samého
začátku,“ podotýká provozovatel jednoho z nejnavštěvovanějších prázdninových počinů v zemi.
Týdeník Pernštejn, strana 3, vydáno dne 30. října 2017

PROPAGACE PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
V rámci každého ročníku Pardubického letního kina je tradičně věnována mimořádná pozornost propagaci a P.R. aktivitám.
Dvanáctý ročník se tak opět těšil obvyklému zájmu celostátních a regionálních médií. Tentokrát však s celorepublikovým
přesahem v návaznosti na expanzi do dalších měst. Zejména o programu, novinkách a nových místech promítání pod
hvězdnou oblohou byly uveřejněny desítky novinových článků a odvysíláno mnoho rozhlasových reportáží a pozvánek
na jednotlivé projekce, a to jak v rámci spolupráce s tradičními partnerskými médii, tak dalšími regionálními a celostátními
médii. Aktivity v oblasti public relations probíhaly souběžně po několika liniích – tiskly se nejen informační programové
brožury, letáky v mutacích pro jednotlivá města, plakáty a billboardy, ale důraz byl tradičně kladen také na pravidelnou
spolupráci s novináři z audiovizuálních i tištěných médií, kterým byly pravidelně zasílány kvalitně zpracované tiskové zprávy.
Ještě více jsme rozšířili využívání nových médií, zejména Facebooku, což umožnilo rychlou zpětnou vazbu od návštěvníků
a tím pádem i možnost pružně reagovat na jejich aktuální potřeby.

PROPAGAČNÍ MATERIÁL

UŽITÉ FORMY PROPAGACE A P.R. AKTIVITY V ČÍSLECH:
Tištěná presentace projektu
formát A4, 4/4, 150g křída, 100 ks

Programové brožurky (červenec, srpen)

Formát A6, obálka + 34 stran, barevnost 4/4, 115 křída, 20.000 ks

Letáky (červenec, srpen)

formát A5, 4/4, 130 g křída, 100.000 ks

Plakáty (program - červenec, srpen)

formáty A1, A2, A4, A0, barevnost 4/0, 3.000 ks

Internet oficiální internetové stránky:

www.letni-kino.cz, přes 1.000 unikátních přístupů denně (sezóna)
oficiální facebookový profil: www.facebook.com/letnikino, 7.000 fanoušků

Periodický tisk

Pardubický deník - uveřejnění programu, každodenní zveřejňování pozvánky na večerní projekci
MF Dnes - vklad letáků do novin, zpravodajství (10 velkých textů/článků/reportáží)
Týdeník Pernštejn - zpravodajství, reportáže z mimořádných projekcí

Radio + TV

Český rozhlas Pardubice – zpravodajství, rozhovory s pořadateli, reportáže z mimořádných projekcí
Český rozhlas Praha – pořad Kolotoč – zpravodajství, pozvánky
Radio Kiss zpravodajství, rozhovory s pořadateli, kulturní servis
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Pardubický kraj
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Film v režii Mela Gibsona vypráví
příběh vojáka, který jako jediný
americký voják ve 2. světové válPokračování ze strany 1
ce bojoval v první linii neozbroj
ený. Krátce poté, co Japonci 7. projsem u kolegů,
„Ověřo
since 1941 zaútočili na Pearl Har- vala
že jsme zatím vodu cisterbor, přihlásil se tehdy třiadvace
tiobci nedováželi,
žádné
letý Američan Desmond nou
Doss do
co vím například z Orle,
ale přeslužby vlasti. Z hloubi svého
takja-lidi tam mají ve studni
svědčení však odmítal nosit
centimetrů vody,“ doplkoukoliv zbraň a zabíjet. 20
(tum)
ňuje Ilona Stejskalová z VS
Foto: Radek Kalhous, MAFRA

uvedl Zbyněk Štolpa, který
již několikrát volal na neukázněné návštěvníky městskou policii.
Aleš Kouba na kus půdy,
kterou vlastní u písníku, v
letní sezoně raději ani nechodí. „Jen tam uklízím nepořádek po nezvaných hostech. Nevěřím, že oplocení
pozemku by něco vyřešilo,
udělali by ještě něco horší-

erny

cist
Spotřeba vody roste, v záloze jsou

Chrudim.
V uplynulých letech opakovaně potrápil nedostatek
pitné vody například obyvatele a rekreanty v boja-

rénních motore
na lesních cestách a plážích,
a to nejen v letní sezoně.
Obyvatelé Lohenic již
před časem navrhli městu
Přelouč, aby byl stanoven
správce, který by okolí písníků procházel a řešil problémy. Tomuto východisku
však není město příliš nakloněno i kvůli nákladům,
které by tak vznikly.
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Holína, kterým předtím
novské místní části Holín.
zmizela voda z poměrně
Vedení městyse si proto do
mělkých, většinou tak osm
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vodu
čerpat
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které si nechali zřídit na
„Teď prozatím nemám
svých pozemcích. Tyto nové
informace, že by voda kovrty už dosahují hloubky
mukoliv v Holíně chyběla.
například kolem třiceti meZčásti to bude tím, že zrovtrů a vody je v nich proto
na v naší oblasti v poslední
dost,“ upřesňuje bojanově
vydatn
rát
době několik
místostarosta Josef
pršelo. Je ale také pravda, že ský
Honzíček. (man)
především stálí obyvatelé

jí, že neslyší. „Jakmile se ale objeví
policejní hlídka, prokáží se jako
Zuzana Zlinská
zdatníice
sportovci
MF DNES
, případně jim velspolupracovn
mi rychle začnou fungovat smysly,“ dodala mluvčí. Stejné to podle
kino
letní
Pardubické
PARDUBICE
ní bylo
i včera, kdy
sedmnáctiletý
Ta
dvanáctv sezon.
už skončil
cizinec
má za sebou
rukou městské
pojiná
něčím
licie byla
a potézase
letošní však
i policie
státní.
(jah)
než ty předešlé. Promítalo se nejvíce dní a areál se přestěhoval na
nové místo nedaleko Tyršových
sadů a zdymadla.
„Letos jsme přivítali celkem šedesát tisíc diváků během šestašedesáti promítacích dnů v Pardubicích, k
tomu dalších dvacet tisíc filmových
platit, nad projektem má už šest let záštitu Ministerstvo
místě u zdymadla našlo letní kino své diváky. Za promítání se nemusí
fanoušků ve Žlutých lázních a za- Zadarmo do kina I na novém
letos nabídku rozšířili i o takzvané mobilní kino. Foto: archiv MAFRA
v Pra- kultury ČR. Promotéři Tomáš Drechsler a Jan Motyčka navíc
hradách Anežského kláštera
Hlavní partneři
ze a čtyři tisíce dalších v Hrochově
Vítěz- den prostor další kulturní aktivity,
kin, a také plánují všechna svá kina starosta městské části Dubina
Týnci,“ informuje promotér letní- nosti. Rekordní byla i konzumace
kaž- jako je tanec, výstavy či divadlo a
postupně proměnit ve specifické re- slav Štěpánek, kde by se mělo
ho kina Jan Motyčka, který se rozho- nápojů z produkce Pardubického
čtvrtek promítat ve také sport. Letos poprvé vyrostl v
prázdninový
dý
sebudou
se
nichž
v
oázy,
laxační
dl, že bude se svým projektem ex- pivovaru. Vypilo se 80 hektolitrů
prostoru letního kina plážový kurt
projevil
zájem
a
lese,
Studáneckém
piva Vilém a Porter a 45 hektolitrů tkávat nejen fanoušci kinematogravý turnaj
pandovat i do dalších měst.
a li- i starosta městské části Dukla Jiří a konal se beachvolejbalo
pardubických limonád. Snědlo se fie, výtvarného umění, divadla
aktivitu sta- o cenu primátora. Večer bude vyMotyčka
zmínil
Rejda,“
koletních
příznivci
i
ale
teratury,
přes pět tisíc kusů kornoutů s popsvou vizi
nastiňuje
kinu,“
Hosté snědli během sezony pět
hrazen
těsléto
příští
mít
budou
kteří
rostů,
cornem a tisíce hamburgerů a pár- lektivních sportů.
tisíc kornoutů s popcornem
další pořadatel bezplatného promíKino se má navíc rozšiřovat nejen ně před komunálními volbami.
Jan MoPřesto jsou pro něj stále nejdůleži- ků v rohlíku,“ vypočítává
Domovská scéna má být příští rok tání Tomáš Drechsler.
do dalších regionů, ale rozrůst se
tější Pardubice. A tak Motyčku těší, tyčka.
Zdokonalit se má také filmová navším
se
léto
evokovat
a
krásnější
Na příští rok mají pořadatelé letní- má i v krajském městě. „Promítání
že minulý měsíc skončený ročník
vytvořit celodenní bídka a pořadatelé letního kina by
aby se z chceme v Pardubicích rozšířit i do všudy. „Chceme
může prohlásit za rekordní. „Byl ho kina velké plány. Chtějí,
chtěli v Pardubicích přivítat ještě
přes
mít
budou
němž
v
program,
zájem
projevil
teď
už
letních dalších míst,
nejúspěšnější, co se týká návštěv- Pardubic stalo hlavní město
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požadavků armády v poličském zápoté způsobil přítel
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One: Star Wars
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vodě, kde bylo v posledních dvou Podle stejného schématu
ého materiArnošta z Pardubic 2082,
básníci čekají na
Jak
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HRADY CZ TOUR: 21. – 22. 7. Kunětická
11.
opravy samohyb
ných
|
hora 28. – 29. 7. Švihov | 4. – 5.
álu. — Jaroslav Hubený
8. Rožmberk nad Vltavou | 1. – 2. Pardubic
Story
e
jako v červenci se bude kolovýchzázrak
11. – 12. 8. Veveří | 18. – 19. 8. Hradec
9. Bezděz
nad Moravicí |

21. – 22. 7.
Kunětická hora

více delegací tvůrců promítaných
snímků. Letos letní kino v Pardubicích navštívil například producent
Čestmír Kopecký, režiséři Jiří
Chlumský, Miloš Šmídmajer či delegace k filmu Jana Hřebejka Zahradnictví: Rodinný přítel.
Druhý ze zakladatelů kina
Drechsler by si pak přál, aby letní
kino získalo stabilní promítací plochu. V minulých letech totiž kino
cestovalo po Pardubicích, promítalo se nejen u Tyršových sadů, ale
také u skateparku.
„Prostor u Tyršových sadů, kde
jsme pořádali letošní dvanáctý ročník, bychom rádi ještě rozšířili a dotvořili, aby se z něj stala opravdová
relaxační zóna s celodenním programem. V Pardubicích se tak bude
dát kvalitně a příjemně strávit celé
léto a nikdo nebude muset za kulturou ani za sportem nikam cestovat.
Tak se navíc splní jeden z našich velkých cílů: brzy v kině přivítat miliontého návštěvníka,“ uzavírá Tomáš Drechsler.

Převeďte si
n k ČEZ
ply
Wohnout Xindl X
Anna
K. etřete
a uš

Program letního kinaTomáš Klus | Mig 21 | Arakain a Luci
e Bílá
Horkýže Slíže Rybič
ky 48 Mandrage
Richard Müller Olympic Visací zámek

promítat i v srpnu – s tím
rozdílem, že začátek akce
bude ve 21 hodin a pondělní
program se částečně vrátí ke
své původní dramaturgii
artových filmů.
„Úterky budou patřit světové tvorbě, středy filmům
animovaným, čtvrtky opět

12. 8. Deepwater Horizon:
Moře v plamenech
13. 8. Zúčtování
14. 8. Psí poslání
15. 8. Týpci a zbraně
16. 8. Lego Batman film
17. 8. Kong: Ostrov lebek
18. 8. Miluji tě modře

27. 8. Rychle a zběsile 8
28. 8. 150 miligramů
29. 8. Tohle je náš svět
30. 8. Balerína
31. 8. Podfukáři 2
1. 9. Detektiv Down
2. 9. Klient
3. 9. Nerve: Hra o život

25. – 26. 8. Bouzov

Pohon všech kol nenahradí kvalitní obutí automobilu

K

areál otevřen:

pátek 16:00; sobota 10:30
bezvalitní zimní pneumatiky jsou uvědomují, že budou muset
v
bezpodmínečně nutné i u po- pečně zabrzdit. Suverenita jízdy
honu všech kol - varují odbor- autech této kategorie i při zhoršepovětrnostních
ných SKUPIN
A ČEZ podmínkách
vel-S VÁMI.
pro
pláště
otestovali
níci, kteří
JSME
trete
www.cez.cz/use
ká SUV v rozměru 235/55 R 17. Řidi- bývá zrádná.
Zimní gumy už od roku 2010 spoči SUV si podle expertů mnohdy nedbi_1010103-05

Produktový partner

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

lečně testují německá síť stanic
technické kontroly GTÜ a autoklub
ACE (Auto Club Europa). Letos se v
centru pozornosti ocitly pneumatiky pro stále populárnější kategorii
vozů SUV s pohonem všech kol.
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HLEDÁTE ROZDÍL?
NAJDETE HO AŽ V CENĚ.

Obouvá je třeba Ford Kuga, což je
typický zástupce této kategorie, a
tvůrci testu ho tak zvolili jako testovací vůz pro zkoušky pneumatik.
V praktických zkouškách ve Švédsku v celkem 15 disciplínách otestovali osm typů pneumatik. Po testech ve Skandinávii v typických zimních podmínkách na sněhu a ledu,
se testovací jezdci přesunuli na německý okruh Contidrom specializovaný na testy pneumatik.
Vítězem testu s hodnocením „lze
vřele doporučit“ se staly pneumatiky Dunlop Winter Sport 5 SUV, na
druhém místě skončily pláště Goodyear UltraGrip Performance
Gen-1, ty přesvědčily především při
brzdění na mokré vozovce. Na třetím místě se umístily pneumatiky
Continental Winter-Contact TS 850
P. Ve zkouškách na mokré vozovce
naopak příliš dobře neobstály zim-

Víte že...
V České republice platí povinnost používat zimní pneumatiky v
době od 1. listopadu do 31. března,
a to v případě, že se na pozemní
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza; nebo
lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se tak
stane.
● Osobní automobily musí mít zimní pneumatiky obuty na všech kolech.
● Hloubka jejich běhounu musí
činit minimálně 4 milimetry.
● V případě nehody v zimním období může pojišťovna zkoumat, zda
mělo vozidlo obuté zimní pneumatiky. Pokud nabouráte na sněhu na
letních gumách, může dělat pojišťovna potíže s uhrazením škody.

●

ní pneumatiky Nokian WR A4.
Při brzdění na sněhu a suché vozovce se mezi testovanými pneumatikami neprokázaly v podstatě žádné rozdíly. Výsledky jsou celkově
dobré. „Nestalo se však, že by některé z testovaných pneumatik při
brzdění na suché vozovce obzvlášť
přesvědčily,“ zdůraznil Hans-Jürgen Götz z GTÜ a dodal: „Řidiči
SUV by si měli uvědomit, že brzdná
dráha z rychlosti 100 kilometrů v
hodině činí na ojetých zimních pneumatikách na suché vozovce mezi
45,7 a 48,2 metry.“
Výraznější rozdíly se objevily v
disciplíně „bočního vedení na sněhu“, což je rozhodující u jízdy do zatáček po zasněžené silnici. V této
kategorii nejlépe uspěly pláště značek Continental a Dunlop. V testu
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Pardubice se s největší pravděpodobností nedohodnou na smíru ve
sporu se společností Syner. Firma
před dvěma roky opravila třídu
Míru a požaduje po městu prostřednictvím soudu jedenáctimilionový
doplatek. Stavební společnost
v úterý u Okresního soudu v Pardubicích navrhla, aby nezávislý odborník určil, v jaké hodnotě odvedla
práce, a podle toho by se spor vyřešil mimosoudně. „Návrh firmy
Syner na smír je nesmysl a došlo by
k porušení zákona o veřejných zakázkách - cenu firma dala do soutěže dobrovolně a město zaplatilo za
všechny práce, které byly provedeny,“ uvedl na svém facebookovém
profilu primátor Martin Charvát
(ANO). Radní nechtějí platit za práce, které nebyly prokazatelně odvedené. Firma zase namítá, že byla
sjednaná pevná cena za opravu ulice, kterou dokončila. (dp)

Chrudim

Hasiči zachránili
káčata z kanálu

LOŇSKÝ DEFICIT
Na aktuální navýšení
získá Pardubický kraj platů
skoro
62 milionů korun.
„Týká se
jak platů, tak mezd
,
mená i neziskových to znazací. Ale pořád nemáorganipokryté navýšení, me
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pardubický krajský radní
pro sociální péči a nezisk
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krajské
kase tak stále chybí
asi šedesát milionů korun
.
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prvním navýšení, příliš
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é shodě
dojde,“ říká Pavel Šotola
.
Plánované zvýšení
mělo znamenat nárůsby
zhruba patnáctitisí t ze
cového
nástupního platu na
osmnáct a půl tisíce. Mezi
notlivými pracovníky jedtože jde o tabulkové , přesnocení, však moho ohodu být
rozdíly.

Letní kino odstartu

LENKA ŠTĚPÁNKOV
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LITOMYŠL Dosud nese název Městská knihovna Litomyšl. To by se
ovšem brzy mohlo změnit. Návrh
na změnu názvu iniciovala část obyvatel.
„Máme tu Gymnázium Aloise Jiráska, Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany, Smetanovu Litomyšl,
Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové, tak proč neuctít význam Boženy Němcové pojmenováním místní
knihovny právě jejím jménem,“ navrhla Markéta Třískalová.
Jedna z nejznámějších spisovatelek ve městě dvakrát pobývala. I to
je jeden z důvodů, proč by měla
podle navrhovatelů nést knihovna
jméno Boženy Němcové.
Podle ředitelky je ale nejdříve potřeba zjistit, co vše by přejmenování obnášelo. „Zmapujeme kroky,
které bude třeba v souvislosti se
změnou názvu instituce učinit. Nejde totiž jen o nové razítko,“ uvedla
ředitelka Jana Kroulíková.
Vedle nového názvu v Litomyšli
uvažují i o stěhování knihovny do
nových větších prostor. Ty by mohly vzniknout po rekonstrukci objektu bývalého ředitelství Vertexu v
budově v Ropkově ulici. (mšv)

oková, a o dorovnání minulého defici
tu dál
jedná.

bude v pardubickém letním kině patřit

druhému dílu snímku Anděl Páně, chybět

nebudou ani Pat a Mat. Foto: archiv MAFRA

Promítání pardubického letního
kina se vrací do Tyršových sadů

Pardubické letní kino
tradičně zahajuje novou sezonu projekcí divácky nejúspěšnějšího
českého filmu poslední doby. Loni dvouměsíční maraton filmů odstartovala Lída Baarová, letos to bude první
červencový den Anděl
Páně Jiřího Stracha. A
to na staronovém místě v Tyršových sadech.
Jaroslav Hubený
redaktor MF DNES
PARDUBICE

Letní kino otevře

podvanácté své brány v pátek 30.
června. Letos se vrací z prostor u
skateparku zpět do centra města k
Tyršovým sadům.
„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na
projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy se do toho
krásného a romantického prostředí vrátíme,“ řekl jeden ze zakladatelů a organizátorů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Pozemek v přírodních kulisách
kinu pronajala Nadace pro rozvoj
města Pardubic. „Jsme tomu velmi
rádi, protože filmový zážitek bude
umocněn i zážitkem estetickým.
Park, Labe, na dohled historické
centrum, co víc bychom si mohli
všichni přát? Nic, snad s výjimkou
pěkného počasí, ale poručit dešti
zatím nedokážeme,“ dodal Jan Motyčka.
Pro filmové fajnšmekry bývají při-

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

praveny jako bonus filmové minifestivaly. Loni to byla přehlídka latinskoamerické tvorby, letos jsou
připraveny retrospektivy dvou významných tuzemských režisérů.
Jednotlivé dny v týdnu jsou navíc
zasvěceny jednotlivým žánrům, takže návštěvníci si mohou sestavovat
program dle vlastních potřeb a chutí.
A to proto, že středy patří dětem,
čtvrtky novinkám z produkce HBO,
pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení snímků oceněných Oscarem
a neděle patří tzv. blockboosterům
neboli celosvětově úspěšným filmovým hitům.
Ve dvanáctém ročníku dochází
na četná přání diváků k dramaturgické změně a pondělky budou patřit animovaným filmům.
Pardubické letní kino Pernštejn
bude letos výjimečné i díky nové

promítací a ozvučovací technice,
která si co do kvality nijak nezadá s
vybavením těch nejkvalitnějších
multikin. Nasvícené pódium přivítá
filmové delegace a vzácné hosty.
Novinkou bude speciální doprovodný program, který bude klást
důraz na propojení kinematografie
s dalšími uměleckými žánry, takže
budou návštěvníci aktivněji zapojeni.
Červencová promítání v Pardubickém letním kině Pernštejn začínají
každý den ve 21.30 a vstupné je již
tradičně zdarma.
„Lze ale přijít mnohem dříve, protože nudou nikdo trpět nebude. O
tělesné blaho diváků bude pečovat
personál řady stánků s občerstvením, přičemž některé z nich budou
mít celodenní provoz, takže všichni budou moci sytí a spokojení strávit v krásném prostředí mnohem
více času,“ dodal Jan Motyčka.
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Šéf archivu představí svoji sbírku brouků

LITOMYŠL Velkou vášní ředitele liživočišné říše naší planety a obývá
tomyšlského archivu Oldřicha Paji přibližně 350 milionů let. Třeba
kosty jsou brouci. Jeho sbírka obsavážky, žijící v období karbonu, měhuje i ty největší a nejkrásnější exořily podle objevených fosilií téměř
K záchraně sedmičky káčat zamířili
tické zástupce tohoto hmyzu. Jako
jeden metr.
hasiči v pátek krátce před desátou
jediný se sběratel zabývá také hmyOldřich Pakosta začal brouky sbíhodinou do Pardubické ulice
zími škůdci, kteří dokáží zničit růzrat jako školák. S kamarády se zajív Chrudimi. „Jen asi dvě káčátka
né archiválie a živí se třeba pečetmal ale také o akvaristiku a teraristis kachnou zůstala v blízkosti kanáním voskem nebo vazbami starých
ku. „Chodil jsem do kroužku litolu. Jeden z hasičů se spustil do kanáknih.
myšlského entomologa Jiřího Brolové šachty a postupně všech sedm
Kdo chce neobvyklou sbírku Ol- keše
a ten nás postupně seznamokáčátek zachránil,“ uvedla mluvčí
dřicha Pakosty vidět, má možnost
val s lokalitami, jakými jsou Moravahasičů Vendula Horáková. Zachradnes, kdy archiv v Litomyšli pořány, Pouzdřanská step, Lednice,
ňující hasič byl do kanálové šachty
dá Den otevřených dveří
Břeclavsko, Pohansko a Podyjí
spuštěný hlavou napřed. Kolegové
s komentovanými prohlídkami.
obecně, ale i Štúrovo či Vihorlat.
ho přitom drželi za nohy. Vzhle„Jsme hmyzem naprosto obklope- Tam
je místo výskytu vzácného
dem k technickému stavu kanálu
ni, aniž si to uvědomujeme. Žije s
hmyzu, včetně nosorožíka, roháče
hrozilo, že by při záchraně mohly
námi i v domácnostech a tvoří až šeči tesaříka obrovského,“ vzpomíná
káčata zasáhnout části betonu.
desát procent všech živočichů na
sběratel a odborník na hmyz.
„Museli jsme si udělat trochu větší
planetě Zemi,“ říká Oldřich Pakos„Ale na Litomyšlsku narazíte také
prostor, protože stěny šachty byly
ta a dodává, že lidstvo ani nikdy nena zástupce zlatohlávků či na nosopoškozené a hrozilo, že kusy betospočítá, kolik hmyzu na světě žije.
rožíka kapucínka,“ podotýká sběranu a suti spadnou na káčata,“ po„Popsán je asi milion druhů a odtel.
psal obtíže při zásahu jeho velitel
borníci předpokládají, že jich může
Exotické brouky sbírá, nakupuje,
Milan Hodek. Po vyzvednutí káčat
být šest, deset, třicet, nebo dokonanebo i vyměňuje na burzách či
je i s matkou přemístili hasiči do
ce až osmdesát milionů druhů.“
prostřednictvím internetu. A chobezpečí volné přírody. (mšv)
Hmyz je tak nejdůležitější složkou
vá. „Dnes je spousta lidí, kteří i

Oldřich Pakosta se svou sbírkou
brouků. Foto: Petr Broulík
v této oblasti „podnikají“. Veškerý
exotický hmyz lze chovat též
v paneláku, a to i ty největší druhy,
příznačně nazvané Dynastes hercules či Goliathus goliathus.
„Odchováte je v plastovém boxu
v substrátu, tedy biomase, kterou
se živí jeho larvy. Dospělci se poté
živí ovocem, které jim dáváte,“ po-

pisuje. Ale pozoruje, že u dětí a mládeže zájem o entomologii upadá.
„V devadesátých letech jsme třeba
točili výukový film Brouci – Coleoptera a na burze v Pardubicích
jsme tehdy viděli spoustu dětí a
mládeže. Dnes už je na burzách neuvidíte,“ dodává.
Řada hmyzích druhů a dalších členovců proniká na české území v
souvislosti s globálním oteplováním. „Například ve Středomoří žijí
tři druhy termitů (Reticulitermes,
Incifugus a Calotermes), a dnes
jsou až tři sta padesát kilometrů severně nad Paříží a postupují dále.
Zavlečeni k nám mohou být též se
stavebním materiálem ze Středomoří. V současnosti u nás žijí třeba
pavoukovci migrující z jižních oblastí. K těmto invazivním druhům
náleží třeba zápřednice jedovatá.
Ta se k nám šíří z Rakouska a na ni
opravdu pozor. Je skutečně jedovatá a může člověku způsobit zdravotní problémy,“ uvádí.
Žije tu i křižák pruhovaný půvo-

dem z Afriky či třesavka velká pocházející až z Iránu. „Je to nohatý
poměrně velký pavouk a jakmile na
něj sáhnete, tak se začne „klepat“.
Na jižní a střední Moravu se už vrátil i největší evropský pavouk slíďák
tatarský,“ vysvětluje sběratel.
Jeho brouci, vystavení v současnosti v budově litomyšlského archivu, jsou rozmanití. Na krovkách
mají „metalízy“, roztodivné tvary.
Jsou tu nosorožíci, krasci, tesaříci,
roháči, ale i další tropičtí brouci.
„Krovky těchto připomínají malby
Josefa Váchala. To je expresionismus jako z Portmonea,“ popisuje
šéf archivu jedny z nejkrásnějších
brouků své sbírky z čeledi Cerambycidae, jmenovitě druh Acrocinus
longimanus.
Oldřich Pakosta vlastní celkem sedmdesát krabic s exotickými brouky, mezi ty nejkrásnější řadí zlatohlávky, jmenovitě pak goliáše, kterých má sedm druhů. „Jsou to největší brouci Afriky,“ dodává.
— Petr Broulík
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Pardubický letňák expanduje...
Za režisérem Anděla páně 2 přišel před plátno
i starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík.

S moderátorem Romanem Víškem si na pódiu
povídal primátor Pardubic Martin Charvát.

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

PARTNEŘI PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
Záštitu nad každým z posledních šesti ročníků Pardubického letního
kina Pernštejn - a ten 12. nevyjímaje - převzalo Ministerstvo kultury
České republiky. Pardubické letní kino se tak opět zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní projekty České republiky. Vedle Grand festivalu smíchu jde vůbec o jedinou kulturní akci na Pardubicku, které
se podobné prestiže dostalo. Ministerstvo kultury České republiky
také letošní roční ročník podpořilo finančně. Pardubické letní kino
Pernštejn se tak stává nejen vyhledávaným kulturním podnikem
pro rezidenty, ale zvyšuje též turistickým potenciál města, protože
cestu do něj nacházejí i návštěvníci Pardubic. Prestiž letního kina
i celého města zvyšují i pravidelné návštěvy umělců v rámci delegací k filmovým projekcím, protože v takových počtech a tak frekventovaně jezdí umělci pouze na velké filmové festivaly a mezi letními
kiny jde v rámci ČR o unikát. Pardubické letní kino je od roku 2006
pořádáno za významné podpory Statutárního města Pardubice. Zastupitelstvo města Pardubic zařadilo v roce 2015 Pardubické letní
kina do programu „Pardubičtí tahouni“, který prezentuje to nejlepší,
co východočeská metropole na poli kultury nabízí. Pardubické letní kino je pořádáno v posledních letech také za podpory Krajského
úřadu Pardubického kraje.

PARTNEŘI PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
Hlavním partnerem Pardubického letního kina je již od jeho prvního ročníku (2006) Pardubický pivovar, jehož produktová
značka Pernštejn je součástí oficiálního názvu projektu. Mnoho reklamních partnerů spojuje své jméno se značkou Pardubického letního kina již od jeho počátků. Mezi dlouhodobé a tradiční partnery projektu patří řada silných firem a institucí,
jakými jsou společnosti FINET, sana plasma, Rudolf Jelínek, HBO, 7 Sev.en, Chládek a Tintěra, Bilfinger, FOXCONN, Univerzita Pardubice, SUN CITY, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Dekom systém, Mlékárna Hlinsko, Gaetano
Daneli, Global Collect, Aquacentrum Pardubice, HBM Wood, Služby města Pardubic, Dopravní podnik Města Pardubic, KYB
Manufacturing, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Deep Vision, KVE Internet, VAK, AKIS, DOTYKAČKA, restaurant
TIBURON a Rozvojový fond Pardubice. V rámci 12. ročníku největšího letního kina v České republice se podařilo navázat
také nová reklamní partnerství, mimo jiné s personální agenturou SIMIX, Českou spořitelnou, Nemocnicí Pardubického kraje,
ale také zahraničními společnostmi působícími v regionu, reprezentovanými společnostmi Faurecia a Kiekert. Nově se také
rozšířilo portfolio partnerů z řad místních významných stavebních firem, zastoupených společnostmi Miros, Emporio Exklusive, Labská strojní a stavební společnost, TIMRA, či SK EKO. Dlouhodobým a významným partnerem je také agentura Visia
Cinema, zastupující velká kina (mimo multiplexů) na reklamním trhu.
Letošní ročník Pardubického letního kina by nebylo možné realizovat bez podpory Nadace pro rozvoj města Pardubic, díky níž
se letní kino vrátilo do centra města.

PARTNEŘI PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA

PARTNEŘI PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
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VARIACE GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ VOUCHERŮ NA OBČERSTVENÍ

NÁKLADY 12. ROČNÍKU PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN
Položkový rozpočet
autodoprava mobiliáře, chatek
bannery sponzoři, plakáty srpen
catering pro reklamní partnery
demontáž elektroinstalace v areálu letního kina
digitální tisk
dodání 120 tun písku do areálu letního kina
dodání říčního písku
elektrifikace areálu letního kina
fotografické práce (Tomáš Kubelka)
grafické práce
hrubé mzdy zaměstnance
instalace promítacího plátna
internetové připojení, IP kamery
kabel AKASA AXA
kancelářské potřeby
lampy do videoprojektorů
náhrada zničených židliček
odvoz směsného odpadu
OSSZ odvod za společnost
ozvučení a osvětlení letního kina
potisk reklamních triček (personál)
PR servis, moderování
PR servis, zpracování tiskových zpráv
prodej DVD nosičů
produkce Pardubického letního kina 2017
promítání 360 hodin (á 180 Kč)
pronájem a servis mobilních toalet

ČÁSTKA
6 188,00 Kč
3 900,00 Kč
56 668,00 Kč
2 000,00 Kč
28 680,00 Kč
25 000,00 Kč
15 000,00 Kč
42 378,00 Kč
28 000,00 Kč
67 150,00 Kč
385 669,00 Kč
10 800,00 Kč
30 000,00 Kč
881,82 Kč
4 319,00 Kč
6 887,60 Kč
2 000,00 Kč
10 452,00 Kč
57 711,00 Kč
30 000,00 Kč
4 419,01 Kč
25 000,00 Kč
3 400,00 Kč
3 686,54 Kč
70 000,00 Kč
80 800,00 Kč
19 735,00 Kč

pronájem kanceláře
pronájem mobiliáře
pronájem objektivu
pronájem projektoru 12 000 ANSILM
pronájem projektoru 12 000 ANSILM
pronájem skladových prostor
pronájem techniky
pronájem vozidla Boxer
příprava prezentací
půjčovné 500 ks židlí
půjčovné filmů
reciproční spolupráce
reklama, propagace
reklamní polep
servis výpočetní techniky (kamery)
servis zabezpečovací techniky
spotřeba PHM
správa a aktualizace webu PLK
stavební práce v PLK
tisk hlavičkových papírů PLK
tisk letáků program A5 DCP, 120g, 4/4
tisk plakátů A1 červenec

20 000,00 Kč
149 600,00 Kč
11 000,00 Kč
64 800,00 Kč
22 100,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
67 000,00 Kč
13 300,00 Kč
14 500,00 Kč
191 950,00 Kč
32 942,00 Kč
40 000,00 Kč
3 360,33 Kč
1 000,00 Kč
4 321,00 Kč
413,22 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
9 450,00 Kč
6 990,00 Kč
7 300,00 Kč

tisk programových brožurek
tisk programových brožurek
tisk programových brožurek (červenec)
tisk programových letáků - srpen
tisk programových letáků (červenec)
ubytování filmových delegací
venkovní kamera
velkoplošný tisk
výlep plakátů (červenec)
výlep plakátů (srpen)
výměna AKU baterie
výroba reklamních spotů
výroba reklamních spotů, reportáží
výroba spotu Faurecia
zabezpečovací technika
zajištění okrasných dřevin
zazimování okrasných dřevin
baterie
ZP odvod za společnost - březen
zprostředkování reklamní spolupráce

CELKEM NÁKLADY NA PROJEKT (BEZ DPH)

ZPRACOVAL, DNE 30. LISTOPADU 2017
Tomáš Drechsler,
jednatel společnosti
CINEMA TIME, s.r.o.
Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5,
Wintrova II. 1088, 530 03 Pardubice

41 550,00 Kč
36 800,00 Kč
28 693,00 Kč
14 000,00 Kč
16 600,00 Kč
5 641,00 Kč
1 179,00 Kč
1 672,00 Kč
9 231,00 Kč
4 850,00 Kč
1 060,00 Kč
7 000,00 Kč
55 000,00 Kč
6 000,00 Kč
1 750,40 Kč
5 123,97 Kč
2 479,34 Kč
326,77 Kč
17 806,00 Kč
10 000,00 Kč

2 042 514,00 Kč

ZÁŠTITY NAD 12. ROČNÍKEM PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA

Záštita
Pardubický kraj

Záštita
Ministerstvo kultury ČR

Záštita
primátora města Pardubic

Záštita
starosty Městského obvodu
Pardubice I

PLK®.pdf

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
+ 420 602 459 579
facebook.com/letnikino
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