Významné akce mají zlepšit svou propagaci
5.1.2017
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Kraj Pardubický

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

Pardubické letní kino se vrací do Tyršových sadů. Filmové hity nechybí
10.6.2017
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Pardubické letní kino Pernštejn tradičně zahajuje novou sezónu projekcí divácky nejúspěšnějšího českého filmu poslední doby. Loni dvouměsíční
maraton filmů odstartovala Lída Baarová, letos to bude první červencový den Anděl Páně Jiřího Stracha. A to na staronovém místě v Tyršových sadech.
Pardubické letní kino otevře podvanácté své brány v pátek 30. června. Letos se vrací z prostor u Skateparku zpět do centra města k Tyršovým sadům.
„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy se do toho krásného a
romantického prostředí vrátíme“, řekl jeden ze zakladatelů a organizátorů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Pozemek v krásných přírodních kulisách kinu pronajala Nadace pro rozvoj města Pardubic. „Jsme tomu velmi rádi, protože filmový zážitek bude umocněn
i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum – co víc bychom si mohli všichni přát? Nic, snad s výjimkou pěkného počasí, ale poručit
dešti zatím nedokážeme,“ dodal Jan Motyčka.
Pro filmové fajnšmekry bývají připraveny jako bonus filmové minifestivaly. Loni to byla přehlídka latinskoamerické tvorby, letos jsou připraveny
retrospektivy dvou významných tuzemských režisérů.
Jednotlivé dny v týdnu jsou navíc zasvěceny jednotlivým žánrům, takže návštěvníci si mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí. A to protože
vědí, že středy patří dětem, čtvrtky novinkám z produkce HBO, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení snímků,
oceněných Oscarem, a neděle patří tzv. blockbusterům neboli celosvětově úspěšným filmovým hitům.
Ve 12. ročníku dochází na četná přání diváků k dramaturgické změně a pondělky budou patřit animovaným filmům.
Pardubické letní kino Pernštejn bude letos výjimečné i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co do kvality nijak nezadá s vybavením těch
nejkvalitnějších multikin. Nasvícené pódium přivítá filmové delegace a vzácné hosty. Velkou novinkou bude speciální doprovodný program, který bude
klást důraz na propojení kinematografie s dalšími uměleckými žánry, takže budou návštěvníci aktivněji zapojeni.
Červencová promítání v Pardubickém letním kině Pernštejn začínají každý den ve 21:30 a vstup je již tradičně zdarma. „Lze ale přijít mnohem dříve,
protože nudou nikdo trpět nebude. O tělesné blaho diváků bude pečovat personál řady stánků s občerstvením, přičemž některé z nich budou mít celodenní
provoz, takže všichni budou moci sytí a spokojení strávit v krásném prostředí mnohem více času,“ dodal Jan Motyčka.
http://pardubice.idnes.cz/letni-kino-pardubice-jan-motycka-dok-/pardubice-zpravy.aspx?c=A170608_151401_pardubice-zpravy_jah

Letní kino se po dvou letech vrací do centra Pardubic
14.6.2017
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Naďa Kubínková

zpravodajství

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

http://www.rozhlas.cz/_zprava/1734005

Letní kino se vrátí do centra města
15.6.2017

pardubicky.denik.cz str. 00 Moje Pardubicko
Lenka Štěpánková, Lukáš Vaníček

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

http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-se-vrati-do-centra-mesta-20170615.html

Návrat do centra nám dělá radost, říká Jan Motyčka
15.6.2017

Pardubický deník

str. 02

Pardubicko

Rozhovor s promotérem pardubického letního kina Janem Motyčkou
Pardubické letní kino, které začne promítat v pátek 30. června, se po letech znovu vrací do centra města. Nabídne ale i řadu dalších novinek. „Budeme
mít lepší techniku, připravujeme doprovodný program a zkusíme areál otevřít i přes den,“ říká promotér letního kina JAN MOTYČKA.
Letní kino se znovu vrací do centra města. Jak to hodnotíte?
Dělá to velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo v Tyršových sadech, ale o pár metrů dál, nicméně místo je to krásné. Navíc je
dostatečně velké, je v centru města, dá se tam krásně parkovat. Aparatura bude namířena směrem k Labi, takže ani obyvatelé ulice Na Hrádku a Sukovy
třídy se nemusí obávat, že by je tam něco rušilo.
Takže se nebojíte, že se znovu objeví stížnosti na hluk?
Nebojíme. Už dříve, kdy se stížnosti objevovaly, se zjistilo, že rušení nočního klidu nepocházelo z kina, ale od skupinek mladých lidí, kteří se scházeli na
schodech a postávali tam dlouho do noci. To ale v roce 2015 ustalo, protože jsme na místě postavili bariéru. Reproduktory směřují k Labi, takže zvuk z
kina by mohl obtěžovat akorát rybáře (smích).
Chystáte kromě změny místa ještě nějaké další novinky?
Změna místa je největší novinkou, ale areál bude komfortnější i co do velikosti a počtu míst. Výrazně jsme inovovali technické vybavení – máme velké
promítací plátno a projekční techniku i ozvučení, srovnatelné s multikinem. Budeme mít velké osvětlené pódium, což bude přínosem zejména při návštěvě
filmových delegací. Chceme jejich počet navýšit, rozšířit doprovodný program a zkusíme areál otevřít i přes den.
Co konkrétně v areálu zůstane otevřené i přes den?
Otevřeme velký denní bar, protože místem prochází velké množství lidí. Pokud se to setká s kladnou odezvou, rozšíříme doprovodný program. Rádi
bychom se spojili například se sportovci – jako dříve v Tyršových sadech, kde probíhaly kurzy s venkovními tréninky. Chystáme speciální workshopy,
tvůrčí dílny a výstavy.
Jaká bude koncepce programu?
Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny určitým žánrům. Středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty jsou ve
znamení oscarových snímků a neděle patří celosvětově úspěšným filmovým hitům. Letos dochází k dramaturgické změně a pondělky budou patřit
animovaným filmům. Navíc jsme uspořádali rozsáhlou anketu, v níž jsme zjišťovali, zda si diváci přejí zahraniční snímky v původní verzi s titulky nebo
dabované. Zvítězil dabing, což je poměrně logické, protože titulky vyžadují mnohem větší soustředění, a letní kino je i o setkávání se s přáteli, nejen o
zhlédnutí filmu. Takže jsme u většiny filmů, s výjimkou muzikálů, přešli k dabovaným verzím.
Co byste z červencového programu vypíchl?
Všechno (smích). Program je koncipovaný tak, aby si tam každý našel film, který ho osloví. Osobně mohu doporučit Místo u moře, Kolonii a mnoho
dalších.

Provoz letního kina zahájí projekce snímku Anděl Páně 2. Proč jste vybrali právě tento „zimní“ film?
Abychom se trochu ochladili (smích). Loni jsme začínali divácky nejúspěšnějším snímkem minulého roku, což byla Lída Baarová. Na tuto tradici jsme
navázali. Těšíme se, že režisér Jiří Strach přijede film uvést.
Máte už rozjednané nějaké další filmové delegace?
Už samotné slavnostní zahájení 30. června nám trochu komplikuje fakt, že letos jsme se přesně časově střetli se zahájením karlovarského filmového
festivalu, kam jezdí všichni tuzemští filmaři. Mnoho herců a režisérů navíc přes léto natáčí. Ale budeme se snažit, aby přijelo co nejvíc zajímavých hostů.
Připravujete i doprovodný program. O co se bude jednat?
Aby letní kino plnilo i svou edukativní funkci, chtěli bychom v srpnu udělat retrospektivu slavného českého režiséra a poté uvést zapomenuté klenoty
české kinematografie. A chystáme spoustu překvapení a soutěží.
Foto popis|
Region| Východní Čechy

Letní kino se vrací do centra Pardubic
20.6.2017

Právo

str. 14 Severovýchodní Čechy
Zdeněk Seiner

Pardubické letní kino, roky vytlačované stavbaři, zahradníky i nespokojenými obyvateli domů v okolí, se přece jen letos vrátí do centra Pardubic, do těsné
blízkosti zrekonstruovaných Tyršových sadů.
Letní promítání startuje už 30. června a otevře se návštěvníkům už podvanácté.
„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy se do toho krásného a
romantického prostředí vrátíme,“ řekl Právu jeden ze zakladatelů a organizátorů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
„Vše se povedlo až letos a velkou zásluhu na návratu letního kina do krásných přírodních kulis má Nadace pro rozvoj města Pardubic, která nám vyšla
maximálně vstříc a pozemek, bezprostředně navazující na Tyršovy sady, nám pronajala. Jsme tomu velmi rádi, protože filmový zážitek bude umocněn i
zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum. Co víc bychom si mohli všichni přát? Nic, snad s výjimkou pěkného počasí, ale poručit
dešti zatím nedokážeme,“ s úsměvem dodal Motyčka.
Pardubické letní kino je unikát. Nejen tuzemský, ale i evropský. Je největší v celé České republice a svým pojetím a koncepcí výjimečné i v evropsk ých
poměrech, protože spíš než letním kinem je filmovým festivalem. Proto také už pátým rokem probíhá pod záštitou Ministerstva kultury ČR, proto bylo
vyhlášeno nejoblíbenějším prázdninovým projektem Pardubického kraje, proto bylo zařazeno na seznam nejvýznamnějších akcí města Pardubice na léta
2015– 2017, proto se těší podpoře hejtmana i primátora.
Proto do něj také rádi jezdí filmaři – právě příjezdy filmových delegací posouvají Pardubické letní kino blíže festivalům.
Své by o tom mohli vyprávět režiséři Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Zdeněk Troška, Zdeněk Zelenka,
Miroslav Šmídmajer, Dan Přibáň, dokumentarista Jan Novák a řada dalších, kteří si Pardubické letní kino oblíbili a pravidelně a rádi se vracejí.
Ani oni, ale ani nikdo další, kdo přijde, vstupné neplatí.
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy

Park v Hrochově Týnci ožije díky letnímu kinu
20.6.2017

Týdeník Chrudimsko

str. 15

Zaujalo nás

Diváci se mohou těšit na české rodinné filmy, například Anděl páně 2 nebo Špunti na vodě. Uvidí však také oskarové snímky.
Největší letní kino v tuzemsku, jímž je Pardubické letní kino Pernštejn, se vydává na pouť po České republice. Projekt, který probíhá už pátým rokem
pod záštitou Ministerstva kultury ČR, byl vyhlášen nejnavštěvovanějším kulturním podnikem Pardubického kraje a těší se podpoře Statutárního města
Pardubice, vyjíždí do světa. A jeho prvním „dceřiným“ městem je malebný Hrochův Týnec!
Hrochův Týnec se tak každou středu během celých letních prázdnin stane městem filmových fanoušků. Letní kino je totiž fenomén, který v posledních
letech zažívá obrovskou renesanci, protože i ti nejzarputilejší propagátoři multikin vědí, že večerní projekce pod hvězdnou oblohou mají své nezaměnitelné
kouzlo. A pokud se navíc spojí vlahé letní večery se skvělými filmy a nádhernou romantickou kulisou zámecké zahrady, neexistuje silnější kulturní zážitek.
Obyvatelé a také návštěvníci Hrochova Týnce si jej budou moci dopřát každou středu během celého léta a co víc – vstup na všechny projekce bude
zdarma! Dramaturgie pamatovala na nejrůznější skupiny diváků, takže na své si přijdou skutečně všichni – v nabídce budou jak české komedie rodinné
(Anděl páně 2 slavnostně odstartuje filmové léto ve středu 5. července, následovat budou Špunti na vodě 12. července) i romantické (Všechno nebo nic
19. července a Bezva ženská na krku 16. srpna), tak snímky ověnčené Oscary (La La Land 9. srpna), nebo tvorba proslulých světových režisérů (Sully:
Zázrak na řece Hudson v režii Clinta Eastwooda, který je připraven na 2. srpen, nebo Hacksaw Ridge: zrození hrdiny od Mela Gibsona, připravený na 23.
srpen). Ochuzeni nebudou ani milovníci velkých zábavných filmů pro celou rodinu. Ti se mohou vypravit do kina např. 26. července na britský fantasy
snímek Fantastická zvířata a kde je najít. „Máme velkou radost, že Pardubické letní kino vysílá své paprsky do celé republiky, a velmi nás těší, že první z
nich míří právě do Hrochova Týnce“, říká zastupitel Martin Novotný. “Velmi nám záleží na prostředí, v němž se bude letní kino konat, a amfiteátr zdejší
zámecké zahrady nabízí tu nejromantičtější variantu, jakou si lze představit. Romantika je totiž jednou z hlavních příčin obrovského zájmu o letní kino,
protože projekce pod širým nebem mají své nezaměnitelné kouzlo. Můžete se při nich setkat s přáteli, jít na rande, na vycházku s dětmi, nebo sami jen tak
ven a přitom si odnést spoustu krásných zážitků. Potvrzuje to nejen víc než půl milionu spokojených diváků, kteří navštívili Pardubické letní kino, ale i
řada filmařů, kteří do letního kina pravidelně jezdí a velmi rádi se vracejí, např. Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena
Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk Zelenka, Dan Přibáň a další. Jsem přesvědčen, že si filmaři najdou cestu i do letního kina v
Hrochově Týnci“, uzavírá zastupitel Martin Novotný.
A jak vlastně idea letního kina v Hrochově Týnci vznikla? Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnut svým
obyvatelům (ale i divákům z přilehlého okolí a turistům) atraktivní letní program. Proto oslovili pořadatele Pardubického letního kina a nový projekt byl na
světě. Promítat se bude každou středu od 21.30 hodin v amfiteátru zámecké zahrady a vstup je samozřejmě zdarma.
Foto popis|

Letní kino odstartuje Andělem Páně 2
29.6.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Lenka Štěpánková

Moje Pardubicko

Pardubice – Po dvou letech se v pátek od 21.30 hodin v centru města znovu rozezvučí Pardubické letní kino. To se z areálu vedle skateparku přesune k
Tyršovým sadům, kde bude promítat každý večer až do konce prázdnin.
„Návrat do centra města dělá velkou radost nám i spoustě diváků. Nebudeme sice přímo v Tyršových sadech, ale o pár metrů dál, nicméně místo je to
krásné. Navíc je dostatečně velké, je v centru města a dá se tam krásně parkovat," uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. Jako první uvede letní kino
snímek režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2. „Loni jsme začínali divácky nejúspěšnějším snímkem minulého roku, což byla Lída Baarová. Na tuto tradici
jsme navázali," řekl Motyčka. Jednotlivé dny v týdnu budou zasvěceny určitým žánrům. Středy budou patřit dětem, pátky se ponesou ve znamení
současné tuzemské tvorby, v sobotu budou k vidění oscarové snímky a v neděli celosvětově úspěšné filmové hity. „Letos dochází k dramaturgické změně
a pondělky budou patřit animovaným filmům. Také jsme na základě rozsáhlé ankety mezi diváky u většiny filmů s výjimkou muzikálů přešli k dabovaným
verzím," dodal Motyčka. Připraveny jsou ale i další novinky. Po celý den bude otevřený velký bar, organizátoři chystají i workshopy, tvůrčí dílny a výstavy.
Program Pardubického letního kina. Začátek promítání je ve 21.30 hodin. 6. Anděl Páně 21. 7. La La Land2. 7. Warcraft: První střet3. 7. Pat a Mat ve
filmu4. 7. Kolonie5. 7. Hledá se Dory6. 7. Naprostí cizinci7. 7. Masaryk8. 7. Moonlight9. 7. X-Men: Apokalypsa 10. 7. Putování tučňáků: Volání oceánu 11.
7. T2 Trainspotting 12. 7. Kniha džunglí 13. 7. Fantastická zvířata a kde je najít 14. 7. Pohádky pro Emu 15. 7. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 16. 7.
Příchozí 17. 7. Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 18. 7. Sully: Zázrak na řece Hudson 19. 7. Alenka v říši divů: Za zrcadlem 20. 7. Dívka ve
vlaku 21. 7. Bezva ženská na krku 22. 7. Lion 23. 7. Pasažéři 24. 7. Kubo a kouzelný meč 25. 7. Dítě Bridget Jonesové 26. 7. Želvy Ninja 227. 7. Snowden
28. 7. Špunti na vodě 29. 7. Místo u moře 30. 7. Star Trek: Do neznáma 31. 7. Zpívej"
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-odstartuje-andelem-pane-2-20170629.html

Pardubické letní kino zahajuje provoz
30.6.2017

ČRo Pardubice

str. 01

13:00 Události regionu

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
-------------------Pardubické letní kino zahájí dnes večer svou dvanáctou sezonu. Diváci najdou venkovní areál nově na prostranství vedle opravených Tyršových sadů. I
letos budou projekce zdarma. Každý den pak po celé prázdniny nabídne kino jiný filmový žánr. Pokračuje organizátor Jan Motyčka.
Jan MOTYČKA, organizátor
-------------------V pondělí zařadili filmy animované, středa jsou to tradičně filmy opět animované nebo pro děti, ve čtvrtek jsou to filmy pro náročnějšího diváka a v pátek
jsou to tradičně české filmy. V sobotu jsou to velmi tradičně filmy oscarové a v neděli nejnavštěvovanější snímky loňského roku a části letošního.
Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka
-------------------Letní kino zahájí úspěšná česká pohádka Anděl Páně 2. Projekci uvede její režisér Jiří Strach. Promítání začíná o půl desáté večer.

FOTO
30.6.2017

Mladá fronta DNES

str. 20

Kraj Pardubický

Foto autor| Foto: Pardubické letní kino - Tomáš Kubelka
Foto popis| Letní idylka Pardubické letní kino má kapacitu kolem čtyř tisíc diváků. Zejména na dětské kreslené filmy se ji často podaří naplnit. Jejich čas
přichází vždy ve středu. Ovšem svůj prostor v kině má i daleko náročnější tvorba třeba z dílny HBO. V nabídce však nechybí ani hollywoodské taháky z
posledních měsíců nebo populární české filmy.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Do letního kina dorazí Jiří Strach
30.6.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Lenka Štěpánková

Moje Pardubicko

Pardubice – Svůj úspěšný film Anděl Páně 2 dnes přijede do Pardubického letního kina uvést režisér Jiří Strach. Zahájí tím dvouměsíční promítání kina,
které nově sídlí vedle Tyršových sadů.
„Je to krásné místo. Je dostatečně velké, je v centru města, dá se tam krásně parkovat. Aparatura bude namířena k Labi, takže ani obyvatelé ulice Na
Hrádku a Sukovy třídy se nemusí obávat, že by je něco rušilo," uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
Promítání začíná ve 21.30 hodin a vstup je zdarma."
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/do-letniho-kina-dorazi-jiri-strach-20170630.html

PARDUBICKO DNES
30.6.2017

Pardubický deník str. 01
(len)

Titulní strana

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

Sezona letních kin je tu. Novoty hlásí v Pardubicích i v Chrudimi
30.6.2017

5plus2 str. 02 Pardubicko a Chrudimsko
RADEK LADISLAV JAROSLAV HUBENÝ

Do staronového prostředí v Tyršových sadech se s moderní technikou vrací letní kino Pernštejn. Chrudimský Leťák zase láká na každodenní promítání.
PARDUBICE, CHRUDIM Nic k letním večerům ve městech v posledních letech nepatří víc než pohodová atmosféra letních kin. Na české i zahraniční
snímky můžete zavítat do Pardubic, Chrudimi, Přelouče a Hlinska.
S velkou pompou dnes, tedy 30. června, otevře své brány pardubické letní kino, které se letos vrací z prostor u skateparku zpět do centra města k
obnoveným Tyršovým sadům.
„Plníme tím přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy se do toho krásného a
romantického prostředí vrátíme,“ řekl jeden ze zakladatelů a organizátorů Pardubického letního kina Jan Motyčka.
Pozemek v krásných přírodních kulisách kinu pronajala Nadace pro rozvoj města Pardubic. „Jsme tomu velmi rádi, protože filmový zážitek bude umocněn
i zážitkem estetickým – park, Labe, na dohled historické centrum – co víc bychom si mohli všichni přát? Nic, snad s výjimkou pěkného počasí, ale poručit
dešti zatím nedokážeme,“ dodal Jan Motyčka.
Pro filmové fajnšmekry bývají připraveny jako bonus filmové minifestivaly. Loni to byla přehlídka latinskoamerické tvorby, letos jsou připraveny
retrospektivy dvou významných tuzemských režisérů. Jednotlivé dny v týdnu jsou navíc zasvěceny jednotlivým žánrům, takže návštěvníci si mohou
sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí. Středy patří dětem, čtvrtky novinkám z produkce HBO, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské
tvorby, v sobotu se promítají snímky oceněné Oscarem a neděle patří tzv. blockbusterům neboli celosvětově úspěšným filmovým hitům. V rámci kulatého
12. ročníku dochází na četná přání diváků k dramaturgické změně: pondělky budou tudíž patřit animovaným filmům.
Pardubické letní kino Pernštejn bude letos výjimečné i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co do kvality nijak nezadá s vybavením těch
nejkvalitnějších multikin. Nasvícené pódium přivítá filmové delegace a vzácné hosty. Velkou novinkou bude speciální doprovodný program, který bude
klást důraz na propojení kinematografie s dalšími uměleckými žánry.
Červencová promítání v Pardubickém letním kině Pernštejn začínají každý den ve 21.30 hodin a vstup je již tradičně zdarma. „Lze ovšem přijít mnohem
dříve, protože nudou nikdo trpět nebude. O tělesné blaho diváků bude pečovat personál řady stánků s občerstvením, přičemž některé z nich budou mít
celodenní provoz, takže všichni budou moci sytí a spokojení strávit v krásném prostředí mnohem více času,“ dodal Jan Motyčka.
Foto autor| FOTO R. KALHOUS, MAFRA
Regionální mutace| 5plus2 - Pardubicko

Dvanáctá sezona letního kina startuje na místě bývalých jatek
30.6.2017

Mladá fronta DNES str. 20
Milan Zlinský

Kraj Pardubický

Třetí místo vyzkouší návštěvníci pardubického letního kina, které zadarmo promítá celé prázdniny už od roku 2006. Po Tyršových sadech a prostoru u
skateparku okusí plochu po bývalých jatkách nedaleko zdymadla. Filmy tam budou k vidění každý den do konce srpna.
PARDUBICE Tyršovy sady to úplně nejsou, ale park je alespoň na dohled. Zhruba takovou optikou se dívá na další změnu působiště promotér
pardubického letního kina Jan Motyčka. Svůj areál rozbalil na hliněné ploše po loni zbouraných jatkách.
„Plníme návratem přání spousty fanoušků, kteří s nostalgií vzpomínali na projekce v Tyršových sadech a každý rok se nás ptali, kdy se do toho krásného a
romantického prostředí vrátíme,“ uvedl Jan Motyčka, který si však původně myslel na travnatý pozemek po bývalé hale ČSTV. Na ten nakonec však plátno
nesmělo. „Bohužel k našemu areálu potřebujeme zakopat stovky metrů kabelů, a to na trávníku, ve kterém je zavlažovací zařízení, nebylo možné,“ uvedl
Motyčka, který doufá, že lidi neodradí přece jen tvrdší podklad hlediště. „Kdo bude chtít, bude si moci dát deku do krajů areálu. Navíc stávající místo by
nás mělo zbavit problému s kalužemi, pokud by nějak více pršelo,“ dodal zakladatel unikátního podniku, který za dvanáct let navštívilo už několik set tisíc
lidí. Místo nedaleko zdymadla by také mohlo kino zbavit jednoho věčného neduhu. Nezdá se totiž příliš pravděpodobné, že by noční projekce mohly
někoho rušit. Asi nejvíce ohroženi budou obyvatelé několika domů v Labské ulici. Když kino bývalo ještě v Tyršových sadech, kam nyní nesmí kvůli jejich
opravě, stěžovali si hlavně lidé ze Sukovy třídy. „My jsme stále zdůrazňovali, že nejsme proti kinu, ale jeho umístění sice, jak všichni zdůrazňují v krásném
prostředí, je ale uprostřed města opravdu pro bydlící neúnosné,“ uvedla obyvatelka zmíněné ulice, která si nepřála uvést své jméno. Redakce ho ale má k
dispozici. Když však viděla aktuální umístění plátna, částečně se jí ulevilo.
„Myslím, že pokud bude kino umístěno v zadní části u parku a dle slibu, že plátno a zvuk budou otočeny k valům a k řece, neměly by být problémy s
hlukem tak výrazné, jako když nám zvuk z kina a doprovodných programů mířil přímo do oken,“ dodala.
12. ročník Pardubického letního kina Pernštejn bude letos výjimečný i díky nové promítací a ozvučovací technice, která si co do kvality nijak nezadá s
vybavením těch nejkvalitnějších multikin. „Samozřejmostí bude i velké nasvícené pódium určené pro filmové delegace a vzácné hosty. Velkou novinkou
bude speciální doprovodný program, který bude klást důraz na propojení kinematografie s dalšími uměleckými žánry, takže budou návštěvníci aktivněji
zapojeni,“ řekl Tomáš Drechsler, jednatel společnosti Cinema Time, která letní kino pořádá.
Červencová promítání začínají každý den ve 21:30, v srpnu pak o půl hodiny dříve. Vstupné je již tradičně zdarma. „Loni jsme začínali divácky
nejúspěšnějším snímkem roku, což byla Lída Baarová. Na tuto tradici jsme navázali a chceme vždy zahajovat nejúspěšnějším česk ým filmem poslední
doby. Pro letošek je to Anděl Páně 2 a těšíme se, že režisér Jiří Strach přijede film uvést,“ dodal Jan Motyčka.
Program prvních dní letního kina Pardubice Pátek 30. 6. Anděl Páně 2 Sobota 1. 7. La La Land Neděle 2. 7. Warcraft: První střet Pondělí 3. 7. Pat a Mat
ve filmu Úterý 4. 7. Kolonie Středa 5. 7. Hledá se Dory Čtvrtek 6. 7. Naprostí cizinci Pátek 7. 7. Masaryk Sobota 8. 7. Moonlight Neděle 9. 7. X-Men:
Apokalypsa Pondělí 10. 7. Putování tučňáků: Volání oceánu Úterý 11. 7. T2 Trainspotting Středa 12. 7. Kniha džunglí Čtvrtek 13. 7. Fantastická zvířata a
kde je najít Pátek 14. 7. Pohádky pro Emu Sobota 15. 7. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny Neděle 16. 7. Příchozí Pondělí 17. 7. Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti Úterý 18.7. Sully: Zázrak na řece Hudson Projekce začínají ve 21.30 hodin.
O autorovi| Milan Zlinský, redaktor MF DNES, Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Romantiku vlahých večerů umocní letní promítání filmů
1.7.2017

Pardubický deník str. 03 Pardubicko a okolí
LUKÁŠ VANÍČEK

Poprvé se otevře letní kino v Hrochově Týnci, i Proseč má „premiéru“.
Proseč, Hrochův Týnec – Po dvouleté pauze začne v Proseči znovu fungovat letní kino, a to konkrétně v parku Rychtářovy sady, kde se promítalo
naposledy v roce 1997. První snímek pod širým nebem budou 13. července Špunti na vodě.
Vedení města před vybralo několik snímků, nicméně to byli sami diváci, kdo rozhodl, jaké filmy se na plátně objeví. Po třídenním hlasování je jasné, že po
Špuntech bude 16. 7. následovat lehce pikantních Padesát odstínů temnoty, o dva dny později přijde na řadu Rozpolcený, poté superhrdinský Logan a
červencové promítání završí 23. 7. oskarový La La Land. Promítá se vždy od půl deváté.
POPRVÉ S VLASTNÍM
Proseč však nebude jediné místo s promítací premiérou. Letní kino se otevře divákům také historicky poprvé v zámeckém parku v Hrochově Týnci, svoji
filiálku si zde zřídí Pardubické letní kino. „Zastupitelé města se rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnout svým obyvatelům a
divákům z okolí atraktivní letní program. Proto oslovili pořadatele Pardubického letního kina a nový projekt byl na světě.
Promítat se bude každou středu od 21.30 hodin v amfiteátru zámecké zahrady a vstup je samozřejmě zdarma,“ uvádí hrochovotýnecký zastupitel Martin
Novotný. Dramaturgie pamatovala na nejrůznější skupiny diváků, takže na své si přijdou skutečně všichni – v nabídce budou třeba komedie.
Anděl páně 2 slavnostně odstartuje filmové léto ve středu 5. července, následovat budou Špunti na vodě 12. července a po nich romantika ve filmu
Všechno nebo nic 19. července.
Kdo má rád slavné režiséry, může se těšit – 2. srpna budou v Hrochově Týnci dávat Sully: Zázrak na řece Hudson v režii Clinta Eastwooda, nebo Hacksaw
Ridge: zrození hrdiny od Mela Gibsona. Ten je připravený na 23. srpen.
Foto autor| Foto: Pardubické letní kino
Foto popis|
Region| Východní Čechy

Letní kino zahájili filmem Anděl Páně 2
3.7.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Lenka Štěpánková

Moje Pardubicko

Pardubice - Po dvou letech se v pátek znovu rozeznělo Pardubické letní kino v centru města. Dvouměsíční promítání v areálu bývalých jatek odstartovala
projekce snímku Anděl Páně 2, na kterou dorazila i filmová delegace v čele s režisérem Jiřím Strachem.
"Letní kino bude vedle Tyršových sadů promítat každý den až do konce prázdnin."
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-zahajili-filmem-andel-pane-2-20170703.html

LETNÍ KINO ZAHÁJIL ANDĚL PÁNĚ 2
3.7.2017

Pardubický deník

str. 02

Pardubicko

PO DVOU LETECH se v pátek znovu rozeznělo Pardubické letní kino v centru města. Dvouměsíční promítání v areálu bývalých jatek odstartovala
projekce snímku Anděl Páně 2, na kterou dorazila i filmová delegace v čele s režisérem Jiřím Strachem (na snímku). Letní kino bude vedle Tyršových
sadů promítat každý den až do konce prázdnin.
Foto autor| Foto: Deník/L. Jeníček
Foto popis|
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu:
Chrudimský deník (Chrudimsko, str. 02)

Letní kino Pardubice
7.7.2017

Pardubický deník

str. 02

Pardubický kraj

Areál Pardubického letního kina najdete v ulici U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Hraje zcela ZDARMA každý den od 21.30 hodin.
Pátek 7. července
Masaryk
Česko/Slovensko, 2016, 113 min Sobota 8. července
Moonlight
USA, 2016, 111 min
Region| Východní Čechy

V kině představí život Masaryka
7.7.2017

Pardubický deník str. 01
(buk)

Titulní strana

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

I u zdymadla letní kino táhne. Divákům ale chybí trávník
8.7.2017

Mladá fronta DNES str. 17
Milan Zlinský

Kraj Pardubický

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

Letní kina: nebe v ceně lístku
8.7.2017

Magazín Práva str. 08
Jiří Sotona

téma

Prázdninové měsíce jsou i sezónou kin – tedy hlavně těch bez střechy. Pořád je to „jen“ sledování filmů, ovšem s neopakovatelnou atmosférou, kterou umí
vykouzlit pouze vlahý večer pod širým nebem. Zvlášť když se vydaří počasí. Jakou tradici u nás letní kina mají a v čem je jejich provozování specifické?
Čtvrt na deset večer, slunce se pomalu šine za obzor a venkovní teplota ještě dovoluje zůstat venku v tričku a kraťasech. V MeetFactory, jak se jmenuje
centrum umění v Praze 5, se vytvořila fronta asi dvaceti lidí. Zaslechnu dvě slečny přede mnou, jak si špitají: „Bude to dabovaný? Ne, já myslím, že s
titulkama.“
V zájmu většiny diváků doufám, že zvítězí druhá varianta, protože mezi návštěvníky, kteří přišli na večerní promítání pod širákem, převládá angličtina.
Hraje se každou středu, dnes je na programu černobílý snímek Podivnější než ráj amerického režiséra Jima Jarmusche, v roce 1984 oceněný na festivalu
v Cannes. Není to divácký hit typu Pirátů z Karibiku, přesto účast vypadá slušně. Dorazili hlavně mladí mezi 20 a 30 lety, což je tu běžné. Choulit se k
sobě, sdílet společný zážitek s přáteli a pak se pomalu trousit domů. Letní kino vždycky bylo symbolem romantiky a prázdninové pohody, kdy si můžete
rozprostřít v parku deku, vybalit jídlo jako na pikniku a dívat se u toho na oblíbený film. Tak alespoň vypadá většina otevřených scén nejen u nás, ale i v
zahraničí. Schválně jsem proto vyrazil na místo, které sice také nabízí romantiku, ale trochu jiného rázu, než na jakou jsou návštěvníci letních kin zvyklí.
Statistické údaje Unie filmových distributorů hovoří o tom, že u nás v roce 1995 fungovalo 964 kinosálů, z toho 145 letních kin, téměř pět desítek
kinokaváren a 69 maringotek s projekční technikou, které putovaly v létě z místa na místo především po rekreačních oblastech.
Kvůli biografu v přírodě není nutné budovat složité technické zázemí. V módě jsou mobilní kina, mezi něž patří i ta s nafukovacím plátnem. Používá je
třeba firma Cinema Time při různých venkovních představeních. Mimo to provozuje už dvanáctou sezónu Pardubické letní kino Pernštejn, jak zní oficiální
název. Podle jeho zástupců je nejnavštěvovanějším u nás a také jediným pod záštitou ministerstva kultury.
Firma Cinema Time v průběhu let připravila i velmi unikátní jednorázové projekce v tematicky souvisejících prostorách. Válečné drama Katyň promítala v
objektu bývalých kasáren, seriál Sanitka ve výrobní hale dodavatele sanitních vozů, Ostře sledované vlaky na pardubickém nádraží nebo Spalovače
mrtvol v krematoriu, taktéž v Pardubicích.
Na poslední jmenovanou zkušenost vzpomíná Jan Motyčka, promotér kina Pernštejn, obzvlášť rád. „Ani jsem moc nemusel přemlouvat Služby města
Pardubic, aby nám prostor na jeden den půjčily. Z původní plánované jedné projekce se nakonec stalo pět za úžasného diváckého zájmu už od brzkého
rána. Nadchli jsme tím i režiséra Juraje Herze, kterého jsme pozvali,“ popisuje a dodává, že celým krematoriem se táhl červený koberec a z filmových
rekvizit chyběly snad jen prapory s hákovým křížem.
Od této projekce, která byla součástí pardubické části Febiofestu, pak vedla cesta ke každoročnímu provozování letního kina, od letoška nově
umístěného mezi Labem a Tyršovými sady. „Začátky byly skromnější, promítali jsme ze staré stavební budky, plátno stálo na konstrukci z lešení. Ale mělo
to svoje kouzlo a bylo to fajn,“ vzpomíná Jan Motyčka na rozjezd kina, jež je dnes největším v republice. Za předchozích 11 ročníků přivítalo dohromady
půl miliónu diváků a také 40 delegací filmových tvůrců.

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

Letní kino nabídne dokument
10.7.2017

Mladá fronta DNES str. 14
(zln)

Kraj Pardubický

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

Letní kino promítá Trainspotting 2
11.7.2017

Mladá fronta DNES str. 16
(zln)

Kraj Pardubický

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

Letní kino uvede Knihu džunglí
12.7.2017

Mladá fronta DNES str. 13
(tum)

Kraj Pardubický

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

Mauglí na plátně letního kina
12.7.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Redakce

Letní kino v Pardubicích

Pardubice – Americký dobrodružný film natočený podle knižní předlohy Rudyarda Kiplinga s názvem Kniha džunglí promítnou dnes večer od 21.30 hodin v
Pardubickém letním kině.
"Hlavní hrdina – chlapec Mauglí, kterého zahrál třináctiletý Neel Sethi, je člověčí mládě vychované vlčí smečkou. Jednoho dne ho z džungle vyžene
hrozivý tygr, v doprovodu pardála Baghíra a medvěda Balú se tak vydává na dobrodružnou cestu, kde se setkává s dalšími zvířaty. Promítání je zdarma. "
http://pardubicky.denik.cz/letni-kino/maugli-na-platne-letniho-kina-20170712.html

Fantastická zvířata v kině
13.7.2017

Pardubický deník str. 01
(buk)

Titulní strana

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

Letní kino promítá Pohádky pro Emu
14.7.2017

Mladá fronta DNES str. 18
(tum)

Kraj Pardubický

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

V letním kině vznikla pláž
15.7.2017

Pardubický deník

str. 01

Titulní strana

Pardubické letní kino, které sídlí v areálu bývalých jatek, zasypalo 120 tun písku. Vznikl tak prostor, jenž bude sloužit nejen jako pláž pro diváky při
sledování filmů, ale také jako hřiště na beach volejbal.
Foto autor| Foto: Deník/Luboš Jeníček
Foto popis|
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech:
Chrudimský deník (Titulní strana, str. 01), Orlický deník (Titulní strana, str. 01), Svitavský deník (Titulní strana, str. 01)

V letním kině se zrodí hrdina
15.7.2017

Pardubický deník str. 03
(buk)

Pardubicko a okolí

Pardubice – Americké válečné drama Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny dnes od 21.30 hodin promítnou v Pardubickém letním kině u Tyršových sadů. Film
režiséra Mela Gibsona v hlavní roli s Andrew Garfieldem vypráví příběh Desmonda Dosse. Mladík, který po útoku na Pearl Harbor nastoupí do americké
armády, u sebe ale odmítá nosit zbraň. Film Hacksaw Ridge z roku 2016 byl šestkrát nominován na Oscara, celkem pak získal dvě zlaté sošky.
Vstup na promítání filmu je zdarma.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu:
Chrudimský deník (Chrudimsko a okolí, str. 03)

Zázemí letního kina se včera vylepšilo
15.7.2017

Mladá fronta DNES str. 17
(tum)

Kraj Pardubický

Tuny písku včera pomohly vyspravit hlediště pardubického letního kina a zároveň obnovit hřiště na beachvolejbal, které fungovalo už loni během
olympijského parku. Tím by z areálu měly zmizet kaluže, které se po deštích vytvářely v místech pro diváky. Ti by mohli změnu ocenit už dnes při
promítání filmu s názvem Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. Film v režii Mela Gibsona vypráví příběh vojáka, který jako jediný americký voják ve 2. světové
válce bojoval v první linii neozbrojený. Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy třiadvacetiletý Američan
Desmond Doss do služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet.
Foto autor| Foto: Radek Kalhous, MAFRA
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Letní kino zve do neobvyklého sirotčince
17.7.2017

Mladá fronta DNES str. 14
(tum)

Pardubický kraj

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

Zázrak na řece v letním kině
18.7.2017

Pardubický deník str. 01
(len)

Titulní strana

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

Letní kino dnes uvede snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem
19.7.2017

Pardubický deník str. 03
(len)

Pardubicko a okolí

Pardubice – Pardubické letní kino, které každý den promítá v areálu bývalých jatek u Tyršových sadů, má dnes na programu snímek Alenka v říši divů:
Za zrcadlem. „Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na divokých vlnách světových oceánů jako
mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými
starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži. Alenku proto čeká
nebezpečná cesta, během které musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas,“ zní oficiální text distributora. Promítání začíná ve
21.30 hodin a vstupné je zdarma. Zítra kino uvede thriller Dívka ve vlaku.
Region| Východní Čechy

Letní kino promítne snímek Lion
22.7.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Lenka Štěpánková

Moje Pardubicko

Pardubice – Pardubické letní kino, které se nachází v areálu bývalých jatek, dnes od 21.30 hodin uvede drama Lion.
"„Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde se musí
naučit sám a opuštěný přežít. O pětadvacet let později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných vzpomínek, se vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou
rodinou v daleké Indii,“ zní oficiální text distributora.
Vstup na promítání je zdarma.
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-promitne-snimek-lion-20170722.html

Letní kino
24.7.2017

Pardubický deník

str. 02

Pardubicko a okolí

Areál Pardubického letního kina, ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Začátek promítání ve 21.30 hodin, vstupné zdarma
Pondělí 24. července, Kubo a kouzelný meč
USA, 2016, 101 minut. Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku.
Den co den opouští jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy před západem slunce.
Úterý 25. července
Dítě Bridget Jonesové
Velká Británie / Francie / Irsko / USA, 2016, 123 minut.
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním
malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala.
Středa 26. července
Pasažéři
USA, 2016, 116 minut. Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let
dříve, než bylo plánováno. Zatímco se Jim a Aurora pomalu smiřují se skutečností, že budou nuceni prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že
mezi nimi vzniká cosi více než přátelství.
Region| Východní Čechy

Pondělí bude patřit v kině dětem
24.7.2017

Mladá fronta DNES str. 16
(zln)

Kraj Pardubický

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

Letní kino
25.7.2017

Pardubický deník

str. 02

Pardubicko a okolí

Areál Pardubického letního kina, ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Začátek promítání ve 21.30 hodin, vstupné zdarma
Čtvrtek 27. července, Snowden
Francie / Německo / USA, 2016, 134 minut. Jeho jméno zná každý. Edward Snowden za sebou nechal pokojný rodinný život a vzornou kariéru v tajných
službách a stal se psancem na útěku. Je muž, který odhalil šokující praktiky amerických výzvědných služeb, hrdinný whistleblower, nebo zrádce, který
zaslouží nejtvrdší trest? Klasik americké angažované kinematografie Oliver Stone zkoumá profesní i rodinné zázemí člověka, který ukázal světu, že jsme
stále sledováni. A že válka proti teroru posloužila jako záminka k bezprecedentnímu vpádu moci do soukromí. Jde tu vážně ještě o zachování demokracie?
Snowden…
Region| Východní Čechy

Bridget Jonesová v letním kině
25.7.2017

Pardubický deník str. 01
(len)

Titulní strana

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

Želvy Ninja 2 na plátně v letním kině
26.7.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Redakce

Moje Pardubicko

Pardubice – V Pardubickém letním kině u Tyršových sadů dnes na plátně promítnou akční fantasy snímek Želvy Ninja 2.
"Želvy Ninja ve filmu bojují proti svému nepříteli, kterého dříve dostaly do vězení. Ten je nyní venku a chce se pomstít. Společně se šíleným vědcem
vynaleznou mutagen, který je schopný přeměnit člověka na zvíře. Vytvoří tak ze dvou mužů kance a nosorožce, kteří se hned pouštějí do hledání hlavních
hrdinů v krunýři.
Promítání začíná ve 21.30 a vstupné je zdarma. Lada Součková"
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/zelvy-ninja-2-na-platne-v-letnim-kine-20170726.html

Filmový kraj. Letní kina zvou diváky do parků, na hrad, stadion i nábřeží
27.7.2017

pardubice.iDNES.cz str. 00 Pardubice / Pardubice - zprávy
Zuzana Zlínská, spolupracovnice MF DNES

Milovníci filmů si v létě přicházejí na své. Už dávno neplatí, že letní kino funguje jen v Pardubicích. V kraji totiž přes prázdniny promítá celá řada letních
biografů. Kromě snímků z různých produkcí si jejich návštěvníci mohou vychutnat i zajímavou kulisu hradů, náměstí či nábřeží.
Za minulého režimu měla s trochou nadsázky letní kino každá středisková vesnice. Naopak v 90. letech se amfiteátry hromadně rušily. Lidé měli jiné
starosti než chodit do kin. Doba se však mění. Už v roce 2006 začalo fungovat v Tyršových sadech pardubické letní kino a v průběhu let se stalo
fenoménem. Každoročně přiláká tisíce filmových fajnšmekrů, pro které zdarma promítá každý den. Krajské město ale není zdaleka jediné, kde si v teplých
letních večerech můžete zajít na film.
Každou středu si filmy užívají třeba v Hrochově Týnci, kam expandoval právě projekt promotéra Jana Motyčky. „I tam si lidé mohou zajít na film zdarma.
Jsem rád, že si letní kino našlo svoje příznivce a že návštěvníků chodí hodně. V průměru tisíc na jeden film,“ říká Motyčka, který má další dva podobné
projekty i v Praze.
Filmovou atmosféru si letos v létě užívají i v Poličce. „Už v sobotu se v atriu poličského muzea uskuteční dětské promítání letního kina. Projekce bude
součástí již tradičního celodenního festivalu pro rodiny s dětmi – Skřítkování. To se bude konat letos již popáté a každoročně si jej nenechá ujít několik
spokojených rodičů, kteří zabaví sebe i své ratolesti na celý den,“ zve Alena Zavoralová z Centra Bohuslava Martinů. Promítání je od 21 hodin, ale
program začíná už v devět hodin ráno.
Specifickou atmosféru romantiky na hradě a oblíbených snímků si mohou lidé užít i v Luži na hradě Košumberk. Letní kino tam letos začalo promítat
koncem června a přímo do areálu mohou lidé chodit pravidelně. Na rodinné filmy je vstupné zdarma, na snímky určené pro dospělé je vstupné čtyřicet
korun. Lidé mohou navštívit snímky Příchozí, Logan: Wolverine, Místo u moře a další.
Letní kino v Heřmanové Městci letos nepromítá pouze na Konopáči, jako to bylo zvykem v minulých letech, ale putuje městem. O prvních dvou
prázdninových víkendech se promítalo za sokolovnou, potom přišlo na řadu kino Konopáč, nyní se promítá na zdejším fotbalovém stadionu, kde je navíc
krytá tribuna, a proto se projekce může konat za každého počasí. O druhém srpnovém víkendu se bude promítání konat v zámeckém parku, v závěru léta
se promítání vrátí zase k sokolovně.
Letní kina ale promítají i v dalších městech v Pardubickém kraji, například v Přelouči, Litomyšli a dalších.

http://pardubice.idnes.cz/letni-kina-biograf-digitalni-snimky-dbd-/pardubice-zpravy.aspx?c=A170727_2341359_pardubice-zpravy_jah

Příběh Edwarda Snowdena vystřídají v kině Špunti na vodě
27.7.2017

Pardubický deník
(las)

str. 03

Pardubicko

Pardubice – V pardubickém letním kině v Tyršových sadech dnes ve 21.30 promítnou snímek, který vypráví příběh Edwarda Snowdena, jenž jako bývalý
pracovník tajných služeb do světa vypustil informaci o tom, že bezpečnostní služby Spojených států amerických špehují občany – sledují telefony i
elektronickou komunikaci. Životopisný snímek režiséra Olivera Stonea se na plátnech kin objevil v listopadu roku 2016. V hlavní roli si zahrál Joseph
Gordon-Levitt, kterého diváci mohou znát z filmu Počátek či Muž na laně. Stejný příběh zfilmovala již v roce 2014 Laura Poitras, oscarový dokumentární
film nese název Citizenfour: Občan Snowden. Zítra se příznivci filmové kinematografie mohou těšit na českou rodinnou komedii Špunti na vodě, ve které
trojice otců vyráží v kánoích na vodu, kam s sebou po nedodržení slibů, které dali svým ženám, musejí vzít i všech sedm dětí. Jejich ženy mezitím vyrážejí
na dámskou jízdu na kolech. Promítání obou filmů začíná ve 21.30 a vstupné je zdarma.
Foto popis|
Region| Východní Čechy

Letní kino jede
28.7.2017

Bulvár

str. 08

Publicistika

K prázdninám v Pardubicích neodmyslitelně patří už několik let Letní kino Pernitejn, které letos hraje v prostoru bývalých jatek nedaleko Tyršových sadů.
Biják, který si Pardubáci oblíbili nejenom proto, že vstupné je do něj grátis, zahájil projekcí Strachova Anděla Páně 2. Přivítali jsme tady taky filmové
delegace, které k promítání tradičně patří.
Projekt letního kina v pardubickém formátu se líbí i jinde. „Nejvýraznější novinkou letošního léta je skutečnost, že letos poprvé expandujeme do dalších
měst: Velkým úspěchem je hned dvojí angažmá v Praze OE po celé léto promítá Pardubické letní kino Pernštejn v zahradách Anežského kláštera a také
ve Žlutých lázních na nábřeží Vltavy; další paprsek našeho letního kina byl nasměrován do Hrochova Týnce a v jednání jsou i další města. Velmi nás to
těší, protože export pardubické značky do dalších regionů dokládá, že Pardubické letní kino Pernštejn je skutečně unikátním konceptem, který se od
ostatních podniků svého druhu kvalitativně liší,“ říká k tomu promotér Jan Motyčka.
Pardubický letňák expanduje...
Foto popis| Na pódiu se objevil i šéf pivovaru Leoš Kvapil.
Foto popis| Za režisérem Anděla páně 2 přišel před plátno i starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík.
Foto popis| S moderátorem Romanem Víškem si na pódiu povídal primátor Pardubic Martin Charvát.
Foto popis| Letní kino nouzí o diváky v Pardubicích netrpí.

Do letního kina zavítá režisér Špuntů na vodě
28.7.2017

Mladá fronta DNES str. 17
(zln)

Kraj Pardubický

PARDUBICE Dnes večer návštěvníci pardubického letního kina dostanou k obvyklému bezplatnému promítání bonus navíc. Do areálu ke zdymadlu
dorazí režisér právě uváděného filmu Špunti na vodě Jiří Chlumský. „Jiří Chlumský má k Pardubicím poměrně silné pracovní vazby. Byl koproducentem,
tedy jeho firma Prague Film Productions, dokumentárního filmu Pivo a Pardubice,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. Jiří Chlumský vystudoval
filmovou režii na pražské Filmové akademii. Po studiu pracoval jako asistent režie ve společnosti Krátký film Praha a externě dělal i pro Českou televizi.
Pro BBC a Channel 4 natočil několik dokumentů. Jeho filmovým kinodebutem byla komedie Stůj, nebo se netrefím (1998). Chlumský natočil také několik
pohádek: v kinech mohli diváci zhlédnout jeho filmy Prachy dělaj člověka (2006) a Konečná stanice (2004), loni například Dvojníky s Ondřejem Sokolem.
„V pátek večer Jiří Chlumský projekci své letní komedie o vodáckém výletu party dětí a jejich lehce nezodpovědných otců divákům sám uvede,“ dodal Jan
Motyčka. Ve snímku Špunti na vodě hrají hlavní role Jiří Langmajer, Hynek Čermák a Pavel Liška. Projekce začíná po půl desáté večer.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Do letního kina zavítá režisér Špuntů na vodě Jiří Chlumský
28.7.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Pavlína Roztočilová

Moje Pardubicko

Pardubice - Ačkoliv se má před víkendem umoudřit počasí, které tento týden letnímu kinu kvůli silným dešťům nepřálo, jeho dramaturgie opět pustí na
plátno napnuté vedle Tyršových sadů vodu proudem. Tentokrát v podobě projekce filmu Špunti na vodě, jehož režisér Jiří Chlumský má k Pardubicím
velmi blízko."Proto také, v pátek večer, projekci své letní komedie o vodáckém výletu party dětí a jejich lehce nezodpovědných otců sám uvede. Jiří
Chlumský vystudoval filmovou režii na Pražské Filmové Akademii. Po studiu pracoval jako asistent režie ve společnosti Krátký Film Praha a externě dělal i
pro Českou televizi. Pro BBC a Channel 4 natočil několik dokumentů. Jeho filmovým kinodebutem byla komedie Stůj, nebo se netrefím (1998). Chlumský
natočil také několik pohádek. V kinech mohli diváci zhlédnout jeho filmy Prachy dělaj člověka (2006) a Konečná stanice (2004), dále dále pak třeba vloni
pak Dvojníky s Ondřejem Sokolem. Letos se vydala do kin jeho novinka Špunti na vodě. V ní se trojice ve složení Jiří Langmajer, Hynek Čermák a Pavel
Liška vydává s dětmi na řeku. Jejich protějšky zatím vyrážejí na dámskou jízdu. Film se nepřímo hlásí k odkazu slavné komedie S tebou mě baví svět
Marie Poledňákové. Špunti na vodě sklidili zajímavé kritiky a dobré hodnocení od diváků. Režisér snímku Jiří Chlumský, který zavítá i na páteční uvedení
Špuntů na vodě v letním kině, má k Pardubicích silné pracovní vazby. Byl koproducentem dokumentárního filmu Pivo a Pardubice. Snímek byl filmovou
variací na dvě daná témata: "vaše první pivo" a "co vás napadne, když se řekne Pardubice"? Na otázky reagovali lidé ze všech možných oborů a vrstev
společnosti, snímaných v jejich vlastním prostředí, a montáž jejich odpovědí byla mozaikovým portrétem města Pardubice v roce 2015. Filmaři točili
rozhovory se sportovními legendami i bezdomovci, alkoholiky i workoholiky, politiky i Romy, sládky i cizinci jako američtí basketbalisté a kolumbijské
učitelky latinských tanců, kteří v Pardubicích žijí, známými učiteli i figurkami, jako je Krychlič, slepci i vozíčkáři, a jedním závodním koněm, Peruánem, který
pil pivo pravidelně a nakonec vyhrál Velkou pardubickou.Projekce komedie Jiřího Chlumského Špunti na vodě začíná v pátek ve 21.30 hodin. "
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/do-letniho-kina-zavita-reziser-spuntu-na-vode-jiri-chlumsky-20170728.html

Letní kino
31.7.2017

Pardubický deník

str. 02

Pardubicko

Areál Pardubického letního kina, ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů) Začátek promítání 21.30 hodin. Vstupné zdarma.
Pondělí 31. července Zpívej, USA, 2016, 110 minut Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po
svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích
soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Možná by ta Busterova talentová show nebyla tak velkolepá,
kdyby se jeho věrná sekretářka slečna Crawlyová (chameleónka s velmi neposednýma očima) nespletla ve výši finanční odměny pro vítěze na letácích,
jimiž pak zaplavila město.
Region| Východní Čechy

Letní kino promítne Sámskou krev
1.8.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Lenka Štěpánková

Moje Pardubicko

Pardubice - Švédský večer dnes čeká návštěvníky Pardubického letního kina, které sídlí u zdymadla. Od 21 hodin zde bude k vidění snímek Sámská
krev. Toto strhující drama odhalí temnou část švédské koloniální historie a přinese inspirativní příběh mladé Elle Marje, která jde za svým snem o novém
životě.
"„Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská dívka, která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicátých let minulého století a ponižujícím vyšetřením na
své internátní škole, začne snít o novém životě. K jeho dosažení je ale nutné stát se někým jiným a zpřetrhat všechny svazky s rodinou i svou rodnou
kulturou. Strhující debut Amandy Kernell nahlíží na ‚přírodní‘ Sámské etnikum zevnitř a umožňuje divákovi zakusit temnou část švédské koloniální historie
bezmála fyzickým způsobem,“ zní oficiální text distributora.Součástí akce bude prezentace nového vozu Volvo XC60, která začne od 20 hodin."
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-promitne-samskou-krev-20170801.html

Letní kino přiblíží švédskou kulturu filmem Sámská krev
1.8.2017

Pardubický deník str. 02
(las)

Pardubicko a okolí

Pardubice – V pardubickém letním kině vedle Tyršových sadů organizátoři dnes večer promítnou švédské drama z roku 2016 s názvem Sámská krev.
Ve snímku režisérka Amanda Kernell vypráví příběh čtrnáctileté Sámské dívky. Elle Marja se věnuje chovu sobů, na své internátní škole je nucena čelit
rasismu a ponižujícím vyšetřením. Ella si tak vysní nový život. Pomocí těchto myšlenek utíká z reality, později si ale za svým snem chce opravdu jít. Aby
mohla změnu uskutečnit, musí se stát někým jiným, musí tedy opustit svou rodinu i celou kulturu. Zítra letní kino uvede animovaný snímek Scooby Doo:
Shaggyho souboj, ve čtvrtek se pak bude promítat romantické drama s názvem Než jsem tě poznala. Program začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma.
Region| Východní Čechy

Ve středu patří letní kino dětem. Scooby Doo předvede psí kusy
2.8.2017

Pardubický deník str. 03
(las)

Pardubicko a okolí

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

Když vyjde počasí, do kina přijde přes tisíc lidí
2.8.2017

Mladá fronta DNES str. 13
Jaroslav Hubený

Kraj Pardubický

PARDUBICE Pardubické letní kino má za sebou polovinu prázdninové sezony. Zásadní změnou byl jeho přesun směrem k Tyršovým sadům, do lokality
poblíž zdymadla, takže je do něj ze všech částí města přibližně stejně daleko. „Za měsíc jsme celý areál, který zpočátku některým připadal poněkud strohý,
významným způsobem zkulturnili. Postupně nabývá romantické podoby, jaké jsme vždy chtěli dosáhnout. A pokud bylo hezky, každý večer přesahovala
návštěvnost tisícovku diváků,“ řekl zakladatel letního kina Jan Motyčka. Zvýšení návštěvnosti prospěla i dramaturgická změna - pondělní „artové“ filmy
vystřídaly snímky rodinné, tradičně úspěšné jsou soboty s filmy, které sošku Oscara získaly nebo na ni byly nominované. A také pátky s českými filmy,
navíc za účasti jejich tvůrců.
Například na promítání filmu Špunti na vodě za účasti režiséra Jiřího Chlumského přišlo 1 800 návštěvníků. „Účast tvůrců dává projekci další rozměr a tím
je pardubické kino odlišné od jiných. Nehledě na fakt, že jsme skutečným evropskými unikátem, protože 12 let nepřetržitě a 60 dní v roce promítáme pro
tisícovky diváků zcela zadarmo,“ řekl Jan Motyčka.
Speciální projekce čekají diváky také v srpnu. Tento pátek předvedou svoji tvorbu mladí filmaři v komedii „Všechno bude fajn“ úspěšného producenta
Čestmíra Kopeckého. O týden později může vytvořit příjemnou atmosféru k promítání filmu „Jak básníci čekají na zázrak“ účast režiséra Dušana Kleina či
pardubického scenáristy Ladislava Pecháčka.
„Pardubický model“ zkoušejí už i v Praze.
„Na 18. srpna jsme domluveni s režisérem Miloslavem Šmídmajerem na uvedení jeho filmu “Miluji tě modře“. Další pátek přijedou uvést film „Zahradnictví:
Rodinný přítel“ členové tvůrčího týmu Jana Hřebejka. A v pátek 1. září diváky čeká mimořádná projekce školy Svítání. Bude to česko-norsko-dánská
komedie „Detektiv Down“ na téma handicapovaných a přijedou čeští herci, kteří ve filmu hráli,“ dodal Jan Motyčka. Letošní novinkou Pardubického
letního kina je i jeho expanze do dalších měst, a dokonce do dvou míst v Praze. Organizátoři úspěšně pořádají projekce každé úterý v pražských Žlutých
lázních, středeční v Hrochově Týnci a čtvrteční v zahradách pražského Anežského kláštera. A vše, co je výjimečné na jejich letním kině v Pardubicích,
zůstává zachováno i v dalších destinacích - dramaturgie a výběr filmů, uvádění speciálních projekcí i vstup zdarma.
Výběr z programu letního kina Tipy na české filmy: 4. 8. Všechno bude fajn 11. 8. Jak básníci čekají na zázrak 18. 8. Miluji tě modře 25. 8. Zahradnictví:
Rodinný přítel 1. 9. Detektiv Down Tipy na rodinné filmy: 5. 8. Kubo a kouzelný meč (USA) 9. 8. Čapí dobrodružství (USA) 14. 8. Psí poslání (USA) 16. 8.
LEGO®Batman film (USA/Dánsko) 23. 8. Kráska a zvíře (USA) 30. 8. Balerína Francie/Kanada Letní kino je v provozu každý prázdninový večer denně od
21.00.
O autorovi| Jaroslav Hubený, redaktor MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Letní kino nabídne komedie i dramata
3.8.2017

Pardubický deník str. 03 pardubicko a okolí
LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ

Pardubice – Do druhé poloviny vstupuje promítání Pardubického letního kina, které se letos přesunulo do areálu bývalých jatek vedle Tyršových sadů.
Přestože v úvodu areál řadu návštěvníků zaskočil, po letech totiž není v letním kině tráva, nýbrž štěrk a písek, návštěvnosti to nakonec neuškodilo.
„Pokud večery nepokazil déšť, návštěvnost v červenci vždy překročila tisícovku diváků, pokud film přijeli osobně uvést jeho tvůrci, přiblížila se k hranici
dvou tisíc,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka.
Podle stejného schématu jako v červenci se bude promítat i v srpnu – s tím rozdílem, že začátek akce bude ve 21 hodin a pondělní program se částečně
vrátí ke své původní dramaturgii artových filmů.
„Úterky budou patřit světové tvorbě, středy filmům animovaným, čtvrtky opět světové tvorbě, pátky české kinematografii, soboty oscarovým snímkům a
neděle globálně úspěšným kasovním trhákům. A české filmy opět přijedou osobně uvést jejich tvůrci – už první srpnový pátek předvedou svoji tvorbu mladí
filmaři v komedii Všechno bude fajn pod vedením úspěšného producenta Čestmíra Kopeckého,“ uvedl Motyčka.
Na další promítání by pak měli dorazit také režisér Dušan Klein, scénárista Ladislav Pecháček, režisér Miloslav Šmídmajer nebo členové tvůrčího týmu
Jana Hřebejka.
Region| Východní Čechy

Letní kino přivítá Čestmíra Kopeckého a Robina Kvapila
4.8.2017

Mladá fronta DNES str. 13
(jah)

Kraj Pardubický

PARDUBICE Událostí dnešního promítání „laskavě anarchistického“ filmu Všechno bude fajn v pardubickém letním kině Pernštejn bude jeho uvedení
režisérem i producentem. „Snímek natočil jako svůj debut jeden za zakladatelů hnutí Žít Brno Robin Kvapil a zaštiťuje ho jeden z nejúspěšnějších českých
producentů Čestmír Kopecký. Už samotné jeho jméno je zárukou nezávislosti, kvality a nevšedního přístupu,“ řekl zakladatel a dramaturg letního kina Jan
Motyčka.
Film je generačním pohledem na dění v Brně. Satirickým způsobem zaznamenává proměny města, nevyhýbá se typickým brněnským figurkám,
svérázným umělcům i komunálním politikům. A některým z nich po premiéře na brněnském Špilberku hnul žlučí - podle nich film Brno dehonestuje,
každodenní život Brňanů předkládá jako směsku nihilismu a zmaru.
„Pozval jsem třicet nejvtipnějších lidí z Brna a udělali jsme o něm film. Jeho hlavním motivem bylo, že by se něco mělo změnit,“ popsal vznik filmu Čestmír
Kopecký, před lety také producent úspěšné komedie Nuda v Brně. Podle Jana Motyčky film není však ryze brněnský, najít se v něm mohou třeba i
obyvatelé Pardubic. „Snažíme se našim fanouškům předložit to nejčerstvější a nejlepší, ne pouze divácky prověřené, leč několik let staré komedie, jak
bývá v letních kinech zvykem, takže je skvělé, že film Všechno bude fajn uvádíme pouhé dva dny po jeho brněnské premiéře. Navíc klademe při výběru
snímků velký důraz i na kvalitu,“ uvedl Motyčka. Vstup do letního kina je zdarma. Projekce začíná ve 21 hodin.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Čestmír Kopecký v letním kině uvede snímek Všechno bude fajn
4.8.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Lenka Štěpánková

Moje Pardubicko

Pardubice - Pardubické letní kino na dnešní večer chystá druhé premiérové uvedení jednoho z nejdiskutovanějších filmů poslední doby - snímku, který
vyvolal bouřlivé reakce pouhých pár hodin po své středeční premiéře na brněnském Špilberku. Jedná se o film Všechno bude fajn, který satirickým
způsobem zaznamenává proměny moravské metropole v posledních letech se všemi jejími hybateli, včetně typických brněnských figurek, svérázných
umělců i komunálních politiků.
"A právě některým z nich film výrazně hnul žlučí. Snímek natočil jako svůj debut jeden za zakladatelů hnutí Žít Brno Robin Kvapil a zaštiťuje ho jeden z
nejúspěšnějších českých producentů Čestmír Kopecký, který dnes večer do letního kina také dorazí. „Snažíme se našim fanouškům předložit to
nejčerstvější a nejlepší, ne pouze divácky prověřené, leč několik let staré komedie, jak bývá v letních kinech zvykem, takže je skvělé, že film Všechno
bude fajn uvádíme pouhé dva dny po jeho brněnské premiéře. Navíc klademe při výběru snímků velký důraz i na kvalitu a fakt, že do letního kina přijede
svůj film osobně uvést jedna z největších evropských producentských hvězd, nás nesmírně těší, protože Čestmír Kopecký je skutečně persona
evropského formátu. Je to velmi kreativní a všestranný člověk a může být inspirací pro mnoho mladých, kteří se buď filmem profesně zabývají, nebo je na
amatérské bázi zajímá," uvedl promotér letního kina Jan Motyčka. Snímek Všechno bude fajn je dokumentárním a satirickým svědectvím o městě, které
prochází přerodem a jehož podoba i život doznávají díky některým osobnostem velmi viditelných, takřka revolučních změn. „Už samotné jméno Čestmíra
Kopeckého, který snímek Všechno bude fajn přijede spolu s režisérem Robinem Kvapilem do Pardubického letního kina uvést, je zárukou nezávislosti,
kvality a nevšedního přístupu. Byl to totiž právě Čestmír Kopecký, který velmi výrazně zasáhl do porevoluční proměny tuzemské televizní i filmové tvorby a
dal jí zcela nový směr. Film přitom není ryze brněnský – to, co zachycuje, se totiž odehrává v lehkých modifikacích i v řadě dalších tuzemských velkých
měst a najít se v něm mohou třeba i obyvatelé Pardubic," dodal Motyčka.Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma."

http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/cestmir-kopecky-v-letnim-kine-uvede-snimek-vsechno-bude-fajn-20170804.html

Návštěvníci letního kina se dočkají dvojitého dobrodružství
5.8.2017

Pardubický deník str. 03
(las)

Pardubicko a okolí

Pardubice – Organizátoři Pardubického letního kina dnes opět promítají pro děti, připravený je animovaný rodinný film s názvem Kubo a kouzelný meč.
Malý chlapec Kubo umí vyprávět příběhy, tato dovednost živí jeho samotného i jeho nemocnou matku. Příběhy vypráví v nedaleké vesnici, většinou končí
se západem slunce. Podle matky se musí domů vrátit ještě před setměním, jinak ho postihne strašlivá kletba. Jednoho dne to však malý Kubo nestihne,
kletba se naplní a Kubo se najednou stává hrdinou jednoho z vyprávěných příběhů. Dobrodružství zažijí diváci v letním kině i zítra, na plátně spolu budou
bojovat dva superhrdinové.
Promítat se bude akční snímek Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti. Jakého hrdinu svět potřebuje?
Bena Afflecka jako Batmana nebo Henryho Cavilla jako Supermana? Promítání obou filmů začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma.
Region| Východní Čechy

Letní kino
8.8.2017

Pardubický deník

str. 02

Pardubicko a okolí

Areál Pardubického letního kina, ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů)
Úterý 8. srpna Správní chlapi 21.00 USA, 2016, 116 min Středa 9. srpna Capí dobrodružství 21.00 USA, 2016, 87 min
Region| Východní Čechy

Správní chlapi v letním kině
8.8.2017

Pardubický deník str. 01
(las)

Titulní strana

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

PARDUBICKO DNES
10.8.2017

Pardubický deník str. 01
(las)

Titulní strana

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

Režisér Básníků Klein do letního kina nedorazí, areál zatopila bouře
11.8.2017

pardubice.iDNES.cz str. 00 Pardubice / Pardubice - zprávy
MF DNES, Milan Zlinský

Pardubické letní kino Pernštejn už během své dvanáctileté existence přivítalo řadu známých filmařů. Jeden z těch nejznámějších měl ke zdymadlu dnes
zamířit večer. Jenže vše je nakonec jinak.
„Přes veškeré dlouhodobé přípravy a oboustranné těšení někdy věci nedopadnou tak, jak je plánujeme, a některé okolnosti jsou nepřekonatelné. Platí to
hlavně pro rozmary počasí, které dnes bohužel způsobily, že dlouhodobě připravovaná návštěva delegace tvůrců k filmu Jak básníci čekají na zázrak se
nakonec neuskuteční,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.
V době odjezdu režiséra Dušana Kleina řádila nad Prahou prudká bouře, která se postupně posunula směrem k Pardubicím. Silný déšť, který ji
doprovázel, stihl zatopit i letní kino, takže od 21 hodin neproběhne ani samotné promítání. Chystaná slavnostní projekce filmu se přesouvá na začátek
září, čímž dojde k prodloužení konání letního kina.
„Termín bude včas oznámen. Provozovatelé Pardubického letního kina se omlouvají a na všechny filmové fanoušky i na počasí bez deště se těší už
zítra,“ dodal Motyčka.
Klein měl do pardubického kina dorazit poprvé a osobně uvést zatím poslední díl série o „básnících“ s názvem Jak básníci čekají na zázrak.
Básnická hexalogie je na české poměry unikát. Jednotlivé díly provázejí tuzemské publikum už pětatřicet let přes veškeré společenské i politické změny a
stárnou s ním, a tak je diváci milují.
http://pardubice.idnes.cz/letni-kino-pardubice-dusan-klein-doi-/pardubice-zpravy.aspx?c=A170810_170523_pardubice-zpravy_jah

Do letního kina dorazí režisér série Básníků Dušan Klein
11.8.2017

Mladá fronta DNES str. 17
(zln)

Kraj Pardubický

PARDUBICE Pardubické letní kino Pernštejn už během své dvanáctileté existence přivítalo řadu známých filmařů. Jeden z těch nejznámějších dorazí ke
zdymadlu dnes večer. Přijede režisér známé ságy o Básnících Dušan Klein. „Svůj film uvede muž, jehož životní příběh by sám o sobě vydal na napínavý
thriller. Přežil pobyt v terezínském ghettu, normalizační zákazy, emigraci i návrat z ní, přesto neztratil optimismus a lásku k životu a jako jediný obohatil
dějiny tuzemské kinematografie o kompletní filmovou hexalogii,“ uvedl promotér letního kina Jan Motyčka s tím, že Klein přijíždí do pardubického kina
poprvé a osobně uvede (zatím) poslední díl série o „básnících“ s názvem Jak básníci čekají na zázrak.
Básnická hexalogie je na české poměry unikát. Jednotlivé díly provázejí tuzemské publikum už pětatřicet let přes veškeré společenské i politické změny a
stárnou s ním, a tak je diváci milují. „Proto stojí za to vypravit se v pátek večer do kina na film a zároveň se setkat s jejich inspirativními, zajímavými a
nestárnoucími duchovními otci,“ dodal Motyčka. Vstup je zdarma. Projekce začíná ve 21 hodin.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

PARDUBICKO DNES
11.8.2017

Pardubický deník str. 01
(las)

Titulní strana

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

PARDUBICKO DNES
15.8.2017

Pardubický deník str. 01
(buk)

Titulní strana

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

LEGO Batman bojuje v „letňáku“
16.8.2017

Pardubický deník str. 01
(las)

Titulní strana

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

Prapodivný ostrov v letním kině
17.8.2017

Pardubický deník str. 01
(las)

Titulní strana

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

Letní kino chystá delegaci k filmu Miluji tě modře
18.8.2017

Mladá fronta DNES str. 14
(zln)

Kraj Pardubický

PARDUBICE Jako producent se Miroslav Šmídmajer podílel na více než desítce filmů, naposledy na Kleinových Básnících či Dvojnících v hlavní dvojroli s
Ondřejem Sokolem. Má za sebou i řádku realizovaných scénářů, dokumentárních filmů a pustil se několikrát i do režie celovečerních filmů. Svůj nejnovější
snímek Miluju tě modře uvede osobně v pátek 18. srpna v Pardubickém letním kině Pernštejn. „Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se
blíží Kristovým létům. Jeho život by už měl mít „ustálenou“ podobu a pevné obrysy. Opak je pravda. Právě teď prožívá Bárta docela smolné období.
Dostane výpověď z Národní galerie, žije stále pod jednou střechou s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu ani skvělý výtvarný
projekt, který realizuje se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom,“ popisuje děj filmu promotér kina Jan Motyčka.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Snímek Miluji tě modře uvede režisér Miloslav Šmídmajer
18.8.2017

Pardubický deník str. 03
(las)

Pardubicko a okolí

Pardubice – Pátek patří v Pardubickém letním kině české tvorbě. Snímek Miluji tě modře, který se promítá dnes večer, uvede sám režisér Miloslav
Šmídmajer. Malíř David Bárta žije svůj mládenecký život, ve kterém mu chybí trocha toho štěstí. Jednoho dne potkává Terezu, ta jeho život obrací vzhůru
nohama. Promítání začíná ve 21 hodin.
Region| Východní Čechy

„Film je velká alchymie,“ říká producent Miroslav Šmídmajer
20.8.2017

denik.cz str. 00
Pavlína Roztočilová

Film

Jako producent se Miroslav Šmídmajer podílel na více než desítce filmů, naposledy na Kleinových Básnících či Dvojnících v hlavní dvojroli s Ondřejem
Sokolem. Má za sebou i řádku realizovaných scénářů, dokumentárních filmů a pustil se několikrát i do režie celovečerních filmů. Svůj nejnovější snímek
Miluju Tě modře uvedl osobně v pátek v Pardubickém letním kině.
Při návštěvě Pardubic promluvil také o tom, s čím nejvíce zápasí čeští filmaři. „Filmové natáčení má dvě hlavní úskalí. Tím prvním je nedostatek kvalitních
scénářů. Dnes jsme vděční za jakýkoliv, který se alespoň na první pohled jeví jako dobrý. I když má třeba drobné nedostatky,“ řekl Miroslav Šmídmajer.
„Nejdříve se může zdát, že drobné nedostatky ve scénáři půjdou snadno opravit, ale ono to pak trvá klidně pět let, než se přetvoří tak, aby se vůbec dal
točit. A stejně se pak film nemusí úplně stoprocentně povést,“ přiblížil Miroslav Šmídmajer. „Je to asi tím, že se změnila doba. Žijeme rychleji, na psaní
scénářů není potřebný klid a čas. V Česku máme problém, že se nám nedaří vystavět příběh. I u spousty filmů, které máme rádi, silné téma chybí,“ všiml si
filmový tvůrce. Přesto však zůstává optimistou. „Mladá generace dnes jezdí studovat do světa. Věřím, že jednou přijde se silnými příběhy,“ podotkl
Miroslav Šmídmajer.
„Film je jedna velká alchymie. Nejprve se musí najít někdo, kdo se zamiluje do jeho tématu. Pak je nutné, aby si sedl tým lidí, kteří na něm pracují. Aby
vzniklo dobré nebo dokonce mimořádné dílo, je třeba, aby všichni byli ve formě,“ sdělil známý producent, režisér a scénárista v jedné osobě.
„Člověk je pak vděčný, když se povede natočit příběh, který pak diváci mají rádi, vyhledávají ho opakovaně, nebo sklízí úspěchy na festivalech. To jsem
zažil například se snímkem Jiřího Mádla Pojedeme k moři nebo s pohádkou Peklo s princeznou, která se reprízuje pravidelně dvakrát ročně v hlavním
vysílacím čase a má sledovanost kolem dvou milionů lidí,“ dodal Miroslav Šmídmajer.
„Další potíž jsou finance. Kdo srovnává české filmy s těmi americkými, tak si musí uvědomit, že to je situace podobná, jako kdybychom chtěli jet Formuli 1
se škodovkou. Je to trochu nerovný boj se zahraniční konkurencí. Naštěstí jsou ale čeští diváci stále ještě věrni tuzemské kinematografii. Je však pravdou,
že točíme za směšné peníze, za které v Americe častokrát nevzniknou ani titulky na konci filmu,“ uzavřel.
Srpnová promítání Pardubického letního kina začínají každý den ve 21 hodin a jsou zdarma, beachvolejbalová aréna je otevřena každý den od 15.00 do
21.00 hodin. V pondělí je na programu americký thriller Dívka ve vlaku."
http://www.denik.cz/film/film-je-velka-alchymie-rika-producent-miroslav-smidmajer-20170820.html

Will Smith má druhou šanci
22.8.2017

Pardubický deník str. 01
(buk)

Titulní strana

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

Pardubické letní kino jde do finále. I s turnajem v beachvolejbale
23.8.2017

Mladá fronta DNES str. 16
(zln)

Kraj Pardubický

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

Kráska a zvíře zazpívají v kině
23.8.2017

Pardubický deník str. 01
(buk)

Titulní strana

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

Letní kino bojuje o Hvězdu smrti
26.8.2017

Pardubický deník str. 01
(las)

Titulní strana

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

Letní kino začíná poslední týden
28.8.2017

Mladá fronta DNES str. 15
(zln)

Pardubický kraj

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

Pan režisér nás nezlobil, říká o Hřebejkovi sedmiletá herečka
28.8.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Redakce

Moje Pardubicko

Pardubice - V pátek večer se na plátně Pardubického letního kina představil český dramatický snímek Zahradnictví: Rodinný přítel režiséra Jana
Hřebejka. „Jde o trilogii, která zachycuje 20 let života rodiny scénáristy Petra Jarchovského a předchází oblíbeným Pelíškům. Druhý díl, který se jmenuje
Dezertér, bude k vidění na podzim. Třetí pokračování, pojmenované Nápadník, by mělo mít premiéru v listopadu,“ konstatovala PR manažerka projektu
Gábina Vágner.Diváci však měli možnost seznámit se nejen se samotným filmem, ale také s týmem, který na něm pracuje. Do letního kina totiž přijely dvě
mladé herečky. „Jde o sestry, které si zahrály stejnou postavu – Jiřinku, což byla na plátně dcera zahradníka Miloše Pecky a jeho ženy Emilie, tedy Davida
Novotného a Lenky Krobotové,“ poznamenala Gábina Vágner. Podle sedmileté Johanky Suché prý natáčení vůbec nebylo těžké, naopak to byla legrace
ve volných chvílích došlo i na hry. „David Novotný je správný taťka a Lenka Krobotová zase fajn mamka, všichni ze štábu na nás byli hodní. Ani pan
režisér nás nezlobil,“ vzpomněla si s úsměvem mladá herečka. Se svou starší sestrou Barborou Suchou se Johanka při natáčení potkala jen v jediný den.
„Oba díly, v nichž účinkujeme, se natáčely zvlášť. A stejně jsme tam měly každá jiné kamarády,“ vysvětlila desetiletá Barbora, která účinkuje spíše v
divadle, ale občas chodí i na filmové castingy. Lada Součková"
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/pan-reziser-nas-nezlobil-rika-o-hrebejkovi-sedmileta-herecka-20170828.html

Balerína zatančí na plátně kina
30.8.2017

Pardubický deník str. 01
(buk)

Titulní strana

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

PARDUBICKO DNES
31.8.2017

Pardubický deník str. 01
(buk)

Titulní strana

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

Detektiv Down zapátrá v kině
1.9.2017

Pardubický deník str. 01
(jpr)

Titulní strana

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

Detektiv Down zakončí sezonu letního kina
2.9.2017

Pardubický deník str. 03
(buk)

Pardubicko a okolí

Pardubice – I když jsou letní prázdniny u konce, Pardubické letní kino promítá dál. Jelikož páteční promítání norského filmu Detektiv Down překazilo
deštivé počasí, rozhodli se ho organizátoři kina společně se školou Svítání přesunout na pondělí. „Přišlo nám líto, že původní termín projekce zhatila
nepřízeň počasí. Věříme, že v pondělí se mraky rozestoupí a my budeme moci důstojně oslavit závěr letošní sezony Pardubického letního kina a 25.
narozeniny školy Svítání,“ sdělil za organizátory Tomáš Drechsler. Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma.
Region| Východní Čechy

Letní kino bude delší. Finále přijde až v pondělí
2.9.2017

Mladá fronta DNES str. 17
(zln)

Kraj Pardubický

PARDUBICE Pardubické letní kino protahuje svůj program. Poslední promítání se tak bude o proti původním plánům konat až v pondělí. „Je to dárek pro
naše věrné filmové příznivce a podporovatele,“ řekl jednatel společnosti Cinema Time Tomáš Drechsler. „Srdečně zveme všechny, kteří s námi společně
trávili více než šest desítek letních večerů, ale i ty, co se letos ještě do letního kina podívat nestihli. V pondělí 4. září budou mít poslední šanci. A aby měli
lehčí rozhodování, nachystali jsme pro ně řadu překvapení,“ uvedl Drechsler.
Finále letošní sezony obstará od 21 hodin projekce česko-norského snímku Detektiv Down. Ale to nebude všechno. Pořadatelé chystají také speciální
program s praktickou školou Svítání. Ta už 25 let pomáhá dětem a mladým lidem s handicapem. „Přišlo nám líto, že původní termín projekce včera zhatila
nepřízeň počasí. Věříme, že v pondělí se mraky rozestoupí a my budeme promítat,“ sdělil Tomáš Drechsler s tím, že hosty čeká filmová delegace,
vyhlášení výtvarné soutěže pardubického Febiofestu o nejhezčí plakát letního kina, křest almanachu školy Svítání a vybrané drinky za poloviční ceny.
„Zkrátka, bude to rozloučení se sezonou ve velkém stylu,“ dodal Tomáš Drechsler.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Krátce z kultury: Detektiv Down zakončí sezonu letního kina
2.9.2017

orlicky.denik.cz str. 00
Redakce

Kultura

Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - I když jsou letní prázdniny u konce, Pardubické letní kino promítá dál.
"Jelikož páteční promítání norského filmu Detektiv Down překazilo deštivé počasí, rozhodli se ho organizátoři kina společně se školou Svítání přesunout
na pondělí. „Přišlo nám líto, že původní termín projekce zhatila nepřízeň počasí. Věříme, že v pondělí se mraky rozestoupí a my budeme moci důstojně
oslavit závěr letošní sezony Pardubického letního kina a 25. narozeniny školy Svítání,“ sdělil za organizátory Tomáš Drechsler. Promítání začíná ve 21
hodin a vstupné je zdarma.
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/kratce-z-kultury-detektiv-down-zakonci-sezonu-letniho-kina-20170902.html

Letní kino ukončilo sezónu Detektivem Downem. Za dva měsíce přišlo 60 tisíc lidí
8.9.2017

pardubicky.denik.cz str. 00
Redakce

Moje Pardubicko

Pardubice - Dvanáctý ročník Pardubického letního kina se tento týden dobral ke svému konci. Na každodenní večerní promítání dorazilo podle odhadu
organizátorů celkem asi 60 tisíc diváků. Promítalo se téměř nepřetržitě po dobu dvou měsíců, vynechalo se pouze šestkrát kvůli nepříznivému počasí.
"Letos se diváci mohli těšit z několika novinek. Letní kino se přemístilo do centra města, místo prostoru u pardubického skateparku nedaleko nádraží,
kde se promítalo několik posledních let, se kino přestěhovalo na plochu vedle Tyršových sadů. Nově také cizojazyčné filmy byly promítány častěji s
dabingem než v původní verzi a s titulky, organizátoři se tak přizpůsobili preferenci lidí, kterou zjišťovali v anketě. „Letní kino je i o setkávání se s přáteli,
nejen o zhlédnutí filmu, takže jsme u většiny filmů s výjimkou muzikálů přešli k dabovaným verzím,“ uvedl organizátor Jan Motyčka. Novinkou letošní
sezóny bylo také to, že kino zůstávalo „otevřené“ i přes den, například v prostoru za hledištěm si mohli návštěvníci zahrát beach volejbal. Posledním
promítaným filmem byl česko-norský snímek Detektiv Down, který byl doprovázen programem školy Svítání. „Nechyběla ani filmová delegace, křest
almanachu školy Svítání a spousta dárků pro návštěvníky,“ informoval jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler. Filmových delegací navštívilo největší
letní kino v České republice hned několik. První promítací večer do kina zavítal režisér filmu Anděl páně 2 Jiří Strach, producent Čestmír Kopecký
představil jeden z nejdiskutovanějších českých filmů Všechno bude fajn. Promítání rodinné komedie Špunti na vodě zase odstartovalo slovy režiséra Jiřího
Chlumského. Kino také navštívil Miloslav Šmídmajer, aby zde uvedl snímek Miluji tě modře. Lada Součková"

http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/letni-kino-ukoncilo-sezonu-detektivem-downem-za-dva-mesice-prislo-60-tisic-lidi-20170908.html

Letní kino v Hrochově Týnci u diváků bodovalo
12.9.2017
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Ohlédnutí za sezonou

Promítalo se každou prázdninovou středu zcela zdarma. Diváci viděli výběr toho nejlepšího z české a světové kinematografie posledního roku Hrochův
Týnec – Letošní premiérové promítání v hrochovotýneckém zámeckém parku se dá shrnout do jedné věty: To se povedlo.
Největší letní kino v tuzemsku, jímž je Pardubické letní kino Pernštejn, se vydalo na pouť po České republice a usídlilo se také v Hrochově Týnci. Tamní
zastupitelé se totiž rozhodli oživit prostor zámeckých zahrad a především nabídnout svým obyvatelům, ale i divákům z přilehlého okolí a turistům, atraktivní
letní program. Proto oslovili pořadatele Pardubického letního kina a nový projekt byl na světě.
HRÁLO SE POKAŽDÉ
„Letní kino v Hrochově Týnci promítalo každou prázdninovou středu zcela zdarma výběr toho nejlepšího z české a světové kinematografie posledního
roku. Hrálo se pokaždé, pouze druhý z filmů Špunti na vodě, plánovaný na středu 12. července byl kvůli dešti promítnut v náhradním termínu v pátek téhož
týdne. Zájem obyvatel a návštěvníků obrovský, již na první projekci dorazilo více než 500 diváků.
Taková byla průběrná návštěvnost i dalších snímků, přičemž v nejnavštěvovanější byly české komedie,“ hodnotí první ročník letního promítání Jan
Motyčka, ředitel společnosti Cinema Time.
K vysoké návštěvnosti přispívá vskutku romantické prostředí zámeckého amfiteátru a rovněž velké plátno, výkonný projektor, kvalitní zvuk, ale i stánek
pivovaru s občerstvením.
PODĚKOVÁNÍ
„Projekt bylo možné realizovat díky podpoře Městského úřadu v Hrochově Týnci a místních donátorů. Nicméně hlavním hybatelem a iniciátorem celého
projektu byl pan zastupitel Martin Novotný,“ dodává s uznáním Jan Motyčka.
Promítání zdarma má důležitý význam: je dostupné pro všechny sociální vrstvy obyvatel, a tak kulturní zážitek stmeluje i rodiny, které obracejí každou
korunu.
Foto popis|

Pardubické letní kino letos překonalo své rekordy a chce dál expandovat
16.10.2017
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Kraj Pardubický

Teprve v minulém týdnu zmizelo od pardubického zdymadla zázemí letního kina. A zazimování plátna, kiosků i promítací boudy mohli pořadatelé dělat s
dobrou náladou. Během léta přivítali 60 tisíc diváků a už nyní chystají novinky na příští sezonu. Například by se mohlo promítat na více místech v
Pardubicích.
PARDUBICE Pardubické letní kino má za sebou už dvanáct sezon. Ta letošní však byla zase něčím jiná než ty předešlé. Promítalo se nejvíce dní a areál
se přestěhoval na nové místo nedaleko Tyršových sadů a zdymadla. „Letos jsme přivítali celkem šedesát tisíc diváků během šestašedesáti promítacích
dnů v Pardubicích, k tomu dalších dvacet tisíc filmových fanoušků ve Žlutých lázních a zahradách Anežského kláštera v Praze a čtyři tisíce dalších v
Hrochově Týnci,“ informuje promotér letního kina Jan Motyčka, který se rozhodl, že bude se svým projektem expandovat i do dalších měst.
Přesto jsou pro něj stále nejdůležitější Pardubice. A tak Motyčku těší, že minulý měsíc skončený ročník může prohlásit za rekordní. „Byl nejúspěšnější, co
se týká návštěvnosti. Rekordní byla i konzumace nápojů z produkce Pardubického pivovaru. Vypilo se 80 hektolitrů piva Vilém a Porter a 45 hektolitrů
pardubických limonád. Snědlo se přes pět tisíc kusů kornoutů s popcornem a tisíce hamburgerů a párků v rohlíku,“ vypočítává Jan Motyčka. Na příští rok
mají pořadatelé letního kina velké plány. Chtějí, aby se z Pardubic stalo hlavní město letních kin, a také plánují všechna svá kina postupně proměnit ve
specifické relaxační oázy, v nichž se budou setkávat nejen fanoušci kinematografie, výtvarného umění, divadla a literatury, ale i příznivci letních
kolektivních sportů. Kino se má navíc rozšiřovat nejen do dalších regionů, ale rozrůst se má i v krajském městě. „Promítání chceme v Pardubicích rozšířit i
do dalších míst, už teď projevil zájem starosta městské části Dubina Vítězslav Štěpánek, kde by se mělo každý prázdninový čtvrtek promítat ve
Studáneckém lese, a zájem projevil i starosta městské části Dukla Jiří Rejda,“ zmínil Motyčka aktivitu starostů, kteří budou mít příští léto těsně před
komunálními volbami. Domovská scéna má být příští rok krásnější a evokovat léto se vším všudy. „Chceme vytvořit celodenní program, v němž budou mít
přes den prostor další kulturní aktivity, jako je tanec, výstavy či divadlo a také sport. Letos poprvé vyrostl v prostoru letního kina plážový kurt a konal se
beachvolejbalový turnaj o cenu primátora. Večer bude vyhrazen kinu,“ nastiňuje svou vizi další pořadatel bezplatného promítání Tomáš Drechsler.
Zdokonalit se má také filmová nabídka a pořadatelé letního kina by chtěli v Pardubicích přivítat ještě více delegací tvůrců promítaných snímků. Letos letní
kino v Pardubicích navštívil například producent Čestmír Kopecký, režiséři Jiří Chlumský, Miloš Šmídmajer či delegace k filmu Jana Hřebejka
Zahradnictví: Rodinný přítel. Druhý ze zakladatelů kina Drechsler by si pak přál, aby letní kino získalo stabilní promítací plochu. V minulých letech totiž
kino cestovalo po Pardubicích, promítalo se nejen u Tyršových sadů, ale také u skateparku. „Prostor u Tyršových sadů, kde jsme pořádali letošní
dvanáctý ročník, bychom rádi ještě rozšířili a dotvořili, aby se z něj stala opravdová relaxační zóna s celodenním programem. V Pardubicích se tak bude
dát kvalitně a příjemně strávit celé léto a nikdo nebude muset za kulturou ani za sportem nikam cestovat. Tak se navíc splní jeden z našich velkých cílů:
brzy v kině přivítat miliontého návštěvníka,“ uzavírá Tomáš Drechsler. 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.
O autorovi| Zuzana Zlínská, spolupracovnice MF DNES, Foto autor| Foto: archiv MAFRA

