NEJVĚTŠÍ LETNÍ KINO V ČESKÉ REPUBLICE
KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA KULTURY
VE DNECH 29. ČERVNA – 20. ZÁŘÍ 2018

ZHODNOCENÍ 13. ROČNÍKU
PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN
V NOVÉM AREÁLU NA PRAVÉM BŘEHU LABE

OBKLOPENO NEDOTČENOU PŘÍRODOU, PŘESTOŽE V SAMOTNÉM CENTRU MĚSTA
DÍKY EVROPSKÉMU FENOMÉNU PŮVODNÍ KRAJINY PRONIKAJÍCÍ DO MĚSTSKÉHO CENTRA
SE MŮŽE PO DOBU NADCHÁZEJÍCÍCH 10 LET PRÁVEM PYŠNIT TITULEM

NEJEN NEJVĚTŠÍHO, ALE TAKÉ NEJKRÁSNĚJŠÍHO TUZEMSKÉHO BIOGRAFU POD HVĚZDNOU OBLOHOU

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO JE NEJVĚTŠÍM LETNÍM KINEM V ČESKÉ REPUBLICE
Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 13 let jeho existence velmi oblíbili, což může potvrdit jak více než 600 tisíc
spokojených diváků, tak řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy, například režiséři Juraj
Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk
Zelenka, Dan Přibáň, Jan Chicago Novák, Jiří Chlumský, Čestmír Kopecký a další. Nejen díky tomu se každý ročník těší
velkému zájmu celostátních a regionálních médií.
Úspěch Pardubického letního kina se samozřejmě nezrodil ze dne na den. Po celá léta jeho konání pořadatelé dbali
na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného druhu činí velmi specifickým: je to především
speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění a v neposlední řadě absence vstupného.
Skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je kruciální: tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny
sociální vrstvy obyvatel.
Letitá obliba letního kina je dána také komfortním diváckým zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce
pod širým nebem přilákaly již výše zmiňovaných více než 600 tisíc diváků.

HISTORIE PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN
Pardubické letní kino Pernštejn se za uplynulé roky proměnilo z malého projektu několika nadšenců v oblíbenou stálici
letních večerů. Každý ročník se těší velkému zájmu celostátních a regionálních médií a z Pardubic se tak během prázdnin
stává malá Mekka fanoušků stříbrného plátna. Část z nich přijíždí do Pardubic přímo z Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech a ve městě zůstává. Přínos Pardubického letního kina je nesporný – obyvatelům i návštěvníkům města
dává možnost zábavy během každého letního večera, což je unikátní a jiný kulturní podnik v regionu takovou možnost
ne-nabízí. Navíc nejde pouze o zhlédnutí filmu – během celého léta jezdí do Pardubic delegace tvůrců, s nimiž mohou
diváci po projekcích besedovat a diskutovat. Pardubické letní kino tak rozšiřuje obzory a umožňuje filmových fanouškům
v Pardubicích bezprostřední kontakt s tvůrci, což je možné zpravidla jen na filmových festivalech či na pražských
premiérách.
Koncept, který byl v roce 2006 při založení Pardubického letního kina Pernštejn nastaven, se ukázal jako správný
a plně funkční. To, co se za dvanáct let konání největší filmové přehlídky pod širým nebem osvědčilo, zůstane zachováno,
tedy projekce zdarma, premiéry a mimořádné projekce, návštěvy filmových tvůrců, kvalitní zázemí, rozsáhlá propagace,
doplňkové služby a občerstvení. Nadcházející čtrnáctý ročník nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci
a řadu překvapení v podobě pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. Cílem pořadatelů je dokázat,
že i v krajském městě lze realizovat filmovou přehlídku na stejné úrovni, jako ve světových metropolích. Lze předpokládat,
že počty spokojených návštěvníkům budou dále narůstat a Pardubické letní kino Pernštejn zanedlouho přivítá miliontého
filmového fanouška, čímž se stane jednou z nejdůležitějších letních kulturní akcí v rámci Střední Evropy.

GALA NA ZÁVĚR SEZÓNY V LETNÍM KINĚ:

ZACHRÁNCE PARDUBICKÉHO HOKEJE I LETNÍHO KINA ZPOVÍDAL FORMANŮV ŽIVOTOPISEC…

Finále letošního 13. ročníku Pardubického letního kina proběhlo ve středu 19. září ve znamení slavných mužů
a hokeje. Ještě před závěrečnou projekcí se k netradiční veřejné talk-show sešla velmi atraktivní sestava hostí:
českoamerický spisovatel, scénárista a režisér Jan Chicago Novák, generální manažer pardubického hokejového
klubu Dušan Salfický a předseda představenstva akciové společnosti Pardubický pivovar Leoš Kvapil. A co všechny
tři muže spojuje? Láska k hokeji a láska k filmu!
Jan Chicago Novák žije střídavě v Česku a v USA a je nejen filmař, ale i velmi úspěšný scénárista a spisovatel. A také přítel
a životopisec Miloše Formana, Václava Havla, bratří Mašinových a řady v zámoří působících hokejistů, protože hokej
miluje, před svým odchodem do emigrace jej hrával a teď se mu intenzivně věnuje jeho dcera. Právě jeho vášeň pro
ledové ostří a puky vedla k tomu, že se synem Adamem natočili dokumentární veselohru „Pušky, puky, pivo a psi“, která
letošní 13. ročník letního kina uzavírala. Jejich film je nejen o hokeji, ale také o armádním sportu, bizarních situacích,
které přinášelo hokejistům za totality povinné vojenské angažmá, o hokejových klubech, porevolučních odchodech
do zahraničí, penězích, udržování kondice i o podivných rituálech, kterými si hokejisté pojišťovali svá budoucí vítězství.
Při večerní talk-show se diváci dozvěděli i řadu zajímavostí, např. že film Pušky, puky, pivo a psi měl být na začátku jiným
příběhem.. „Původně se měl jmenovat Soukromá vzpoura četaře Dominika Haška, protože odmítl nastoupit za Duklu
Jihlava proti Pardubicím. Jihlava byla tehdy na vzestupu a Dominik se vracel zpět do Pardubic a nechtěl hrát druhou
ligu. Tým se kvůli tomu rozhádal a sezonu nevyhrál. Nakonec jsme ale za pochodu změnili kurz a natočili film nejen
o Dominikovi, ale i o životě dalších českých a slovenských hokejových hvězd,“ odhalil režisér.

GALA NA ZÁVĚR SEZÓNY V LETNÍM KINĚ:

ZACHRÁNCE PARDUBICKÉHO HOKEJE I LETNÍHO KINA ZPOVÍDAL FORMANŮV ŽIVOTOPISEC…

Povídání o hokeji zjevně těšilo i největší hokejovou hvězdu večera: někdejšího brankáře Dušana Salfického, aktuálně
bránícího celý klub HC Dynamo z pozice generálního manažera. A nutno dodat, že úspěšně. Dušan Salfický se ale projevil
nejen jako sportovec tělem i duší, ale j jako velký filmový fanoušek a příznivec. A také zodpovědný politik a radní: hned
v úvodu totiž všechny potěšil radostnou zprávou z pondělního jednání Rady města Pardubic. Ta se rozhodla přidělit
letnímu kinu dlouhodobě do pronájmu pozemek na pravém břehu Labe, vedle mostu Pavla Wonky – tedy v místě
letos nově vzniknuvšího areálu. Letní kino tak po každoročním stěhování do nejrůznějších provizorií konečně dostalo
stabilní místo, kde jej budou moci milovníci filmu najít po příštích 10 let. Největší letní kino v republice, které má záštitu
ministerstva kultury a je pravidelně zařazeno mezi nejvýznamnější akce regionu, tak konečně získalo důstojný
a především stálý a odpovídající prostor na krásné louce, lemované stromy a břehem Labe, pár kroků z centra města, kde
bude každý rok skvěle fungovat, bez nutnosti zavádět elektřinu a realizovat četné stavební práce. A obyvatelé Pardubic
tak konečně budou mít „své místo“ pro odpočinek, relaxaci i zábavu v romantické a krásné lokalitě. Díky této
radostné zprávě se z Dušana Salfického stal rázem největší hrdina celého 13. ročníku letních filmových projekcí.
Jeho oznámení vyvolalo nadšení jak v řadách diváků, tak mezi pořadateli a začalo se oslavovat. Nejen hokejovými
historkami, ale také bezpočtem půllitrů pardubického piva. Dalším důležitým mužem večera a hokejovým i filmovým
fanouškem je totiž předseda představenstva Pardubického pivovaru Leoš Kvapil, který projekt letních projekcí pod širým
nebem podporuje od samotného začátku. Zároveň také stojí v čele spolku Pardubice – Zelená Brána Polabí, kterému
radní města svěřili předmětný pozemek na břehu Labe do správy. Rozhodnutí to nebylo nikterak nahodilé, protože
Ing. Kvapil patří mezi nejrespektovanější osobnosti nejen regionálního businessu. Pardubický pivovar se navíc finančně podílel také na vzniku filmu Pušky, puky, pivo a psi, který Jan Chicago Novák na závěr
sezony v Pardubickém letním kině Pernštejn slavnostně uvedl. 13. ročník Pardubického
letního kina Pernštejn se povídáním slavných mužů o hokeji, filmech a pivu slavnostně uzavřel.
Pořadatelé se na všechny filmové fanoušky těší příští rok v novém areálu Pardubického
letního kina Pernštejn – ZA VODOU.

NEJVĚTŠÍ LETNÍ KINO V EVROPĚ VZNIKLO V DOBÁCH, KDY OSTATNÍ SKOMÍRALA.
VSADILO NA VSTUPNÉ ZDARMA
Letní kino v Pardubicích letos vstoupilo do 13. sezony. Vzniklo v době, kdy letní kina spíš zanikala. Receptem na úspěch
jsou podle provozovatelů vstup zdarma, dobrá dramaturgie a filmařské delegace. O tisícovce návštěvníků za večer
si mnohdy může řada letních kin nechat zdát. Pro letní kino v Pardubicích je to však za teplých večerů celkem běžná
návštěvnost. Největší letní kino v republice a prý i ve střední Evropě začínalo v roce 2006, kdy biografy pod širým
nebem skomíraly, a vypracovalo se ve fenomén pardubického letního života. Za 13 let existence jej navštívilo přes 600 tisíc
diváků, což při dvouměsíční sezoně činí průměr 850 lidí na promítací den.
Projekt přitom začal jako sen několika přátel, kteří mají rádi filmy a chtěli se o ně podělit se širokou veřejností. „Jako
pořadatelé pardubické části Febiofestu jsme v roce 2006 udělali mimořádnou projekci filmu Spalovač mrtvol, a to
v pardubickém krematoriu, kde se film natáčel. O tu projekci byl mezi lidmi nebývalý zájem a ten nás inspiroval k tomu,
abychom jim přinášeli filmy i jindy než jen při Febiofestu,” popisuje spoluzakladatel letního kina Tomáš Drechsler.
Recept na úspěch byl podle pořadatelů jednoduchý: promítat zdarma, v hezkém prostředí a přinést divákům i nějakou
přidanou hodnotu ve formě malých filmových festivalů, artových filmů či filmařských delegací. „Chceme, aby většinu
českých filmů, které promítáme, přijeli uvést jejich tvůrci,” vysvětluje „druhý otec zakladatel“ Jan Motyčka.
V Pardubicích se proto už vystřídali čeští a slovenští tvůrci jako Juraj Herz, Filip Renč, Zdeněk Troška, Miloslav Šmídmajer,
Irena Pavlásková či Dan Přibáň. Pravidelnými návštěvníky letního kina jsou i Fero Fenič či režisér Jan Chicago Novák.

NEJVĚTŠÍ LETNÍ KINO V EVROPĚ VZNIKLO V DOBÁCH, KDY OSTATNÍ SKOMÍRALA.
VSADILO NA VSTUPNÉ ZDARMA
Právě Novák, který v minulosti spolupracoval i s nedávno zesnulým českým oscarovým režisérem Milošem Formanem,
v Pardubicích uvede některé filmy. Všechny čtvrtky jsou totiž letos věnované právě Formanově tvorbě. „Diváci mají
možnost vidět všechny jeho filmy tak, jak šly za sebou. Začínali jsme americkými a postupně se dostaneme až k jeho
české tvorbě. Formanovy čtvrtky budou končit promítáním jeho prvního filmu a bude to večer s překvapením, protože
k začátku umělecké tvorby Miloše Formana se váže jeden zážitek, který se tady pokusíme rekonstruovat. Takže to bude
taková multimediální podívaná,” láká diváky Motyčka. Na srpen rovněž plánuje minifestival švédských filmů.
Kino přitom nemělo vždy na růžích ustláno. Některá léta mu úplně nepřálo počasí, jindy zase chyběla politická přízeň
a kvůli rekonstrukci Tyršových sadů, kde Drechsler s Motyčkou začínali promítat, se muselo v minulosti několikrát
přestěhovat. Zatím poslední stěhování za sebou mají letos, kdy biograf zakotvil na břehu Labe u mostu Pavla Wonky.
„Každé stěhování pro nás znamenalo náklady ve výši desítek až stovek tisíc korun. To letošní bylo náročné zejména proto,
že se v místě muselo udělat provizorní připojení elektřiny. Zprvu jsem si myslel, že to ani nestihneme do zahájení,
ale nakonec se i díky pomoci dobrých lidí zadařilo,” popisuje Motyčka.
ZDROJ: SEZNAM TV, MICHAELA RAMBOUSKOVÁ,
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nejvetsi-letni-kino-v-evrope-vzniklo-v-dobach-kdy-ostatni-skomirala-vsadilo-na-vstupne-zdarma-52673

LETNÍ KINA V ČESKU: 10 PLÁTEN POD ŠIRÝM NEBEM, KTERÁ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU
Je večer a výheň, která přes den všechno spalovala, se ukládá ke spánku. V jedné ruce popcorn, v druhé drink - pod
tebou lavička, před tebou plátno. Cítíš to? Tohle jsou naše nejkrásnější letní kina. Když potkáš někoho nového a zeptáš
se na záliby, na začátku dostaneš téměř vždy několik stejných bodů: hudba, jídlo, filmy, sport. A občas procházka se psem.
Jasně, kdo by neměl rád filmy. Ale teplé letní večery vybízí spíš k venkovnímu posezení s přáteli namísto čučení
do televize. I s tím se ale dá pracovat. Na různých místech po celé republice se totiž stále nachází letní kina. Tím myslíme
pořádná letní kina - žádné provizorní promítání na prostěradlo, ale opravdové kinosály se vším všudy, akorát bez střechy
a s jedinečnou atmosférou.
Tady jsou tipy na ta nejlepší letní kina v České republice: Pardubické letní kino
Můžeme směle říci, že pokud si chceš užít opravdu skvělý večer se vším všudy, určitě vyraž do Pardubic. Tým nadšenců,
v jehož čele stojí pan Jan Motyčka, tu odvádí neskutečnou práci. Kino letos vyrostlo na louce v centru města, obklopené
z jedné strany řekou a z druhé vzrostlými stromy. Když zapadne slunce a koruny stromů se zbarví světlem, budeš
si připadat jako v Avatarovi.
Ideální je dorazit do areálu o něco dříve, v jednom ze stánků si objednat silné tmavé pardubické pivo (nebo cokoliv
jiného) a porozhlédnout se po menším pánovi v brýlích, který pobíhá sem a tam a snaží se, aby si všichni večerní promítání
maximálně užili. Ten pán ti nejspíš poví příběh o tom, jak několik lidí našlo a připravilo lokalitu, vybudovalo celý areál
a na závěr elektrifikovalo celou louku pomocí vysokých kůlů a jednoho kilometru kabelů za neuvěřitelně krátkou dobu.
A třešnička na závěr - vstup do pardubického letního kina je zdarma.
ZDROJ: RED BULL, JONÁŠ HÁJEK
https://www.redbull.com/cz-cs/film-zabava-top-10-letni-kina-v-cesku

UŽITÉ FORMY PROPAGACE A P.R. AKTIVITY V ČÍSLECH:
Tištěná presentace projektu

formát A4, 4/4, 150g křída, 100 ks

Programové brožurky (červenec, srpen)

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

Letáky (červenec, srpen)

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

Plakáty (program - červenec, srpen)

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

Internet oficiální internetové stránky:

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

Periodický tisk

Pardubický deník - uveřejnění programu, každodenní zveřejňování pozvánky na večerní projekci
Týdeník Pernštejn - zpravodajství, reportáže z mimořádných projekcí

Radio + TV

Český rozhlas Pardubice – zpravodajství, rozhovory s pořadateli, reportáže z mimořádných projekcí Český rozhlas
Praha – pořad Kolotoč – zpravodajství, pozvánky
TV SEZNAM - zpravodajství, rozhovory s pořadateli, kulturní servis

Radio + TV

Český rozhlas Pardubice – zpravodajství, rozhovory s pořadateli, reportáže z projekcí
Český rozhlas Praha – pořad Kolotoč – zpravodajství, pozvánky

PARTNEŘI PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
Záštitu nad každým z posledních sedmi ročníků Pardubického letního kina Pernštejn - a ten 13. nevyjímaje - převzalo
Ministerstvo kultury České republiky. Pardubické letní kino se tak opět zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní projekty
České republiky. Vedle Grand festivalu smíchu jde vůbec o jedinou kulturní akci na Pardubicku, které se podobné prestiže
dostalo.
Pardubické letní kino Pernštejn se tak stává nejen vyhledávaným kulturním podnikem pro rezidenty, ale zvyšuje též
turistickým potenciál města, protože cestu do něj nacházejí i návštěvníci Pardubic. Prestiž letního kina i celého města zvyšují
i pravidelné návštěvy umělců v rámci delegací k filmovým projekcím, protože v takových počtech a tak frekventovaně jezdí
umělci pouze na velké filmové festivaly a mezi letními kiny jde v rámci ČR o unikát.
Pardubické letní kino je od roku 2006 pořádáno za významné podpory Statutárního města Pardubice. Zastupitelstvo
města Pardubic zařadilo v roce 2017 opakovaně Pardubické letní kina do programu „Pardubičtí tahouni“, který prezentuje
to nejlepší, co východočeská metropole na poli kultury nabízí. Pardubické let- ní kino je pořádáno v posledních letech také
za podpory Krajského úřadu Pardubického kraje.

DIVÁCI PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
Díky bezplatnému vstupu nabízí Pardubické letní kino ideální PŘÍLEŽITOST KAŽDODENNÍHO KULTURNÍHO VYŽITÍ PO VÍCE NEŽ
DVA MĚSÍCE PRO VŠECHNY SOCIÁLNÍ VRSTVY A SKUPINY OBYVATEL.
Co se struktury diváků a návštěvníků týče – z 90 procent jsou pravidelnými návštěvníky rezidenti – tedy občané a obyvatelé
Pardubic a okolí. 10 procent tvoří turisté. Z 60-70 procent tvoří publikum mládež a lidé do 35 ti let. Skupiny návštěvníků a jejich
složení se ale mění den co den – dle dramaturgie, respektive podle toho, na co je ten který večer zaměřen.
Pardubické letní kino Pernštejn představuje jednoznačný přínos hned pro několik různě strukturovaných sociálních i věkových
skupin: díky tomu, jak je koncipována dramaturgie, jej mohou navštěvovat jak rodiče s dětmi, tak teenageři, zástupci střední
generace i senioři. Všem návštěvníkům se navíc dostane nejen pouhé projekce, ale de facto plnohodnotného festivalového
programu (delegace filmových tvůrců, koncerty, besedy a další doprovodné akce).
Funguje bez přestávky celé letní prázdniny, takže přináší možnost každodenního kulturního vyžití jak pro rezidenty, tak pro turisty
a návštěvníky Pardubic a blízkého okolí (město leží na frekventované železniční trati, takže do kina dojíždějí i obyvatelé z regionu).
Unikátní je i díky absenci vstupného, což u akcí podobného typu a velikosti rozhodně není samozřejmostí. Díky tomu, že je vstup
na všechny projekce (včetně těch s delegacemi tvůrců a doprovodným programem) zcela zdarma, se pardubické letní kino
stává přátelským, otevřeným a dostupným pro všechny sociální vrstvy obyvatel. Areál Pardubického letního kina je bezbariérový
a ideálně přístupný pro všechny tělesně handicapované.

REFERENČNÍ PROJEKTY SPOLEČNOSTI CINEMA TIME, S.R.O.

























pardubická část Mezinárodního filmového festivalu Febiofest (2005 – 2017, 2018)
projekce filmu Spalovač mrtvol v pardubickém krematoriu (2006)
projekce filmu Ostře sledované vlaky na vlakovém nádraží (2007)
projekce filmu Tmavomodrý svět v prostorách letištního hangáru (2008)
projekce filmu Katyň v objektu bývalých sovětských kasáren (2009)
projekce snímku Občan Havel Přikuluje v Pardubickém pivovaru (2010)
projekce snímku Zapomenuté světlo v kostele Zvěstování Panny Marie (2011)
mimořádné projekce v rámci Filmového festivalu Febiofest na Letišti Praha (2011)
celoroční provoz kina Cinema Time na Letišti Václava Havla Praha (2011- 2015)
projekce filmu Markéta Lazarová na nádvoří Nostického paláce MK ČR (2012)
projekt „Letní kino pro seniory Ústeckého kraje“ (35 projekcí roku 2012)
projekt „Otevřené léto“ na nádvoří Nostického paláce MK ČR, Praha (2013)
provoz dětského kina Vesna v Léčebných lázních Janské lázně (2013)
projekce filmu Přelet nad kukaččím hnízdem - 65 let pardubické Psychiatrie (2013)
kino distribuce dokumentárního filmu Jana Nováka Pušky, puky, pivo a psi (2013)
projekce snímku Klub poslední naděje v rámci dne boje proti HIV NemPK (2014)
projekce filmu Rozmarné léto v areálu Žlutých lázní (2014)
projekce filmu Než si pro nás přijde v NemPK - boj proti rakovině (2015)
produkce dokumentárního filmu Jana Ch. Nováka „Pivo a Pardubice“ (2015)
příprava natáčení historického dokumentárního filmu Vilém Vizionář (2016,2017)
realizace Letního kina v Hrochově Týnci (červenec – srpen 2017, 20218)
realizace Letního kina ve Žlutých lázních (červenec – srpen 2017)
realizace Letního kina v rámci projektu Národní galerie Anežka LIVE (2017)
realizace letního kina DUBINA (2018)

